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POVZETEK 

V magistrskem delu obravnavam individualno strokovno pomoč za učence z učnimi težavami 

pri matematiki. V nalogi so predstavljene tudi nekatere oblike neprofesionalne pomoči, kamor 

lahko prištevamo pomoč staršev, medvrstniško pomoč, inštrukcije ter računalniško podprto 

pomoč. Osredotočam se predvsem na pristope in strategije učiteljev matematike in različnih 

strokovnih delavcev pri nudenju individualne pomoči pri matematiki ter na učinkovitost 

izbranih oblik neprofesionalne pomoči. V empiričnem delu raziskujem individualno pomoč, ki 

jo učencem z učnimi težavami pri matematiki nudita strokovni delavki dveh različnih profilov: 

učiteljica matematike in specialna pedagoginja. Izvedla sem študijo primera z metodo 

opazovanja brez udeležbe. Posnela sem šest ur individualne pomoči učencu z učnimi težavami. 

Z analizo transkripcij dialogov iz individualnih ur sem ugotavljala različne vidike pomoči. 

Skušala sem osvetliti specifičnosti načina izvajanja pomoči obeh strokovnjakinj in jih 

interpretirati. Analiza je pokazala, da gre za dva konsistentna, a različna pristopa. Poznavanje 

močnih in šibkih strani ene in druge oblike pomoči je pomembno pri načrtovanju intervencije 

za izboljšanje učenčevega znanja matematike. 
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ABSTRACT 

In this thesis I consider individual professional assistance for pupils with learning difficulties 

in mathematics. In addition, I also present some forms of non-professional assistance: parents 

assistance, peer-tutoring, tutoring and computer aided assistance. The mainly focus is, however, 

on the approaches and strategies of mathematic teachers and other professionals in providing 

individual assistance in mathematics and on the effectiveness of selected forms of non-

professional assistance. In the experimental part of the thesis I explore individual assistance for 

pupils with learning difficulties as is provided by two experts – a mathematics teacher and a 

special needs educator. I conducted a case study in which, using non-participatory observation 

and other methods, I studied two experts as they provided individual assistance to a pupil. In 

six recorded hours of individual assistance for a pupil with learning difficulties I studied various 

aspects of the assistance by analysing the transcription of the dialogues from individual lessons. 

The analysis revealed that the mathematic teacher and special needs educator used two 

consistent but different approaches. Knowing the strengths and weaknesses o both approaches 

to individual assistance is important in designing interventions aimed at improving pupils 

knowledge of mathematics. 
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I. UVOD 
 

Približno ena petina učencev se pri šolskem delu spopada z učnimi težavami, ki so pri 

matematiki razmeroma pogoste in se pokažejo že v nižjih razredih. Učenci imajo običajno 

težave z branjem in razumevanjem obravnavane snovi, težave pri pisanju števil, razumevanju 

pojmov in simbolov ter številskih zaporedij in matematičnih dejstev,  probleme pa jim povzroča 

tudi kompleksno mišljenje. V višjih razredih tem učencem povzroča največ težav nezmožnost 

uporabe že naučenih algoritmov v novih situacijah kakor tudi vsebine, ki zahtevajo abstraktno 

mišljenje.  

Tema magistrske naloge je usmerjena v različne oblike izvajanja pomoči pri matematiki. 

Tovrstno pomoč v večini šol izvajajo strokovni pedagoški delavci, ki so posebej usposobljeni 

za delo z učenci z učnimi težavami, ponekod pa dodatno učno pomoč nudijo učitelji 

matematike. Če učencu z učnimi težavami omogočimo dodatno strokovno pomoč, stremimo k 

temu, da je le-ta čim bolj učinkovita. Poleg formalne oblike pomoči je učencu z učnimi težavami 

v veliko oporo tudi neprofesionalna oblika pomoči, kamor uvrščamo pomoč staršev, 

medvrstniško pomoč, inštrukcije in računalniško podprte inštrukcije. 

Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so opisane splošne 

in specifične učne težave ter prepoznava le-teh pri učencu. Podrobneje je, po korakih, 

predstavljen petstopenjski model izvajanja strokovne pomoči, kateremu sledi predstavitev 

pomoči z metodo »ad hoc tutoring«. Pomoč staršev, vrstniška pomoč, inštrukcije in 

računalniško podprta pomoč so neprofesionalne oblike pomoči, ki so prav tako podrobneje 

obravnavane  v nalogi. V tem sklopu so predstavljene izbrane strategije in metode (vrstniška 

pomoč /»peertutoring«/, »duolog maths«), ki jim tudi tuji strokovnjaki dajejo velik pomen. 

Teoretični del zaključujem s poglavjem Poučevanje učencev z učnimi težavami, s poudarkom 

na direktnem pristopu, prilagoditvi učnega okolja, motivaciji in tehnikah poučevanja. 

V empiričnem delu je obravnavana individualna učna pomoč, ki sta jo istemu učencu nudili 

učiteljica matematike in strokovna pedagoška delavka pri isti izbrani vsebini iz matematike. 

Ustrezni podatki so bili pridobljeni z metodo opazovanja brez udeležbe. Pri analizi 

individualnih ur sem bila pozorna, v kolikšni meri sta izvajalki strokovne pomoči upoštevali 

naravo učenčevih učnih težav, kako sta mu prilagajali obravnavano vsebino in reprezentacije 

na vrsto nalog ter v kolikšni meri sta se ukvarjali z motivacijo. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. Učne težave pri matematiki 

Učence z učnimi težavami pri matematiki lahko najdemo skoraj v vsakem razredu. Statistično 

gledano ima v osnovni šoli učne težave približno 20 % učencev. Resnost teh težav variira med 

začasnimi težavami na enem področju matematičnega učnega načrta do resnih težav, ki se 

kažejo v različnih domenah matematike. Pri večini učencev z učnim težavami je problem ravno 

to, da ena težava na določenem področju matematike hitro izzove drugo učno težavo. Učne 

težave se lahko tako nakopičijo, da učenci ne usvojijo niti osnovnih matematičnih znanj, kot sta 

seštevanje in množenje. Matematično razumevanje se lahko na neki točki popolnoma ustavi. 

Potencialni razlogi za te težave so številni in jih deloma pojasnimo z otrokovimi 

karakteristikami, kot so:  

– nizek IQ,   

– nemotiviranost za delo,  

– nezmožnost reševanja problemskih nalog,  

– težave s spominom,  

– slabo razumevanje strategij reševanja in 

– težave pri verbalnem in neverbalnem izražanju.  

Naslednji pomemben vzrok tovrstnih težav je lahko slaba pedagoška praksa učitelja ali pa 

nezmožnost učenčevega sledenja sami razlagi. Vsi učenci z učnimi težavami pri matematiki bi 

potrebovali posebno pozornost in dodatno pomoč. Četudi je skupina učencev z učnimi težavami 

zelo raznolika, obstajajo značilnosti, ki so jim skupne. Zaradi nezmožnosti shranjevanja 

informacij v dolgotrajni spomin ima večina teh učencev težave že pri razumevanju 

matematičnih terminov, kaj šele pri razumevanju matematičnih algoritmov. Ti učenci imajo 

zaradi vseh naštetih težav pogosto problem pri posplošitvi snovi in prenosu naučenega na nove 

situacije. Včasih pa so težave tako obsežne, da ne znajo znanja prenesti niti na podobne naloge 

pri isti snovi (Kroesbergen in Van Luit, 2003). 
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1.1. Klasifikacija učnih težav pri matematiki    

Lerner opredeli učence z učnimi težavami kot »heterogeno skupino otrok« z različnimi 

kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju bistveno 

večje težave v primerjavi z njihovimi vrstniki (Magajna, 2008). Učni problemi so lahko 

prehodni oziroma kratkotrajni, vezani so lahko na čas izobraževanja ali pa celo trajajo skozi 

celo življenje. Lahko jih opazimo le pri določenem predmetu, lahko pa so prisotni pri večini 

predmetov v učnem načrtu (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Učne težave pri matematiki se delijo na splošne učne težave in specifične učne težave. Slednje 

pa Geary deli na diskalkulijo in aritmetične učne težave (Kavkler in Babuder, 2015). 

 

Slika 1: Klasifikacija učnih težav pri matematiki 

 

1.1.1. Splošne učne težave pri matematiki 

Za učence s splošnimi učnimi težavami je značilno, da imajo bistveno večje težave pri usvajanju 

znanja v primerjavi z njihovimi vrstniki. Pri jezikovnih predmetih ali matematiki učenec slabše 

usvaja predavano snov kot njegovi sošolci. Vzroke za to se lahko interpretira kot posledico 

splošnega upočasnjenega razvoja (npr.: manjpovprečna intelektualna sposobnost, počasen 

prehod na abstraktni način razmišljanja). Pri učencih z učnimi težavami, ki imajo probleme pri 

prehajanju na abstraktno razmišljanje, je največkrat opaziti nerazumevanje snovi pri 

naravoslovnih predmetih, najtežje razumejo dele snovi, ki si je ne morejo predstavljati.  

Vzrok za pojav splošnih učnih težav je lahko tudi čustvena nestabilnost. Učenec z znaki 

depresije in potrtosti se težje pripravi na učenje. Opaziti je bistveno zmanjšano produktivnost 

na vseh področjih. Pri učenju le dobesedno ponavlja učno snov, ne zapisuje izvlečkov, ne more 
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izvzeti najpomembnejših dejstev, predvsem pa ne zmore ločiti pomembnega dela snovi od 

nepomembnega.  

Razlogi za neuspeh se lahko najdejo tudi v ekonomski prikrajšanosti, ki se kaže v 

primanjkovanju učnih pripomočkov (učne knjige, geometrijski pripomočki …) in pomanjkanju 

časa za učenje zaradi preobremenjenosti pri domačem delu.  

Pri nekaterih učencih splošne učne težave izhajajo iz drugojezičnosti. Učenec, ki prihaja iz 

neslovenskega okolja, ima lahko velike probleme pri razumevanju snovi pri večini predmetov. 

Učiteljeve razlage ne razume, ne more pa je niti zapisati. Prav tako se ne more izkazati pri 

preverjanjih znanja.  

Če splošne učne težave sovpadajo še z neprimernim načinom poučevanja, se lahko še okrepijo 

(Peklaj, 2012).  

 

1.1.2. Specifične učne težave pri matematiki 

Specifične učne težave, ki so nevrofiziološko pogojene in vplivajo na ozek spekter učenčevih 

dosežkov pri pouku, izhajajo predvsem iz posameznika. Magajna jih s sodelavci opredeljuje 

kot heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo na naslednjih področjih: pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna 

kompetentnost in čustveno dozorevanje (Žakelj in Zuljan Valenčič, 2015). Vsi ti primanjkljaji 

niso posledica vidnih, slušnih in motoričnih okvar, motenj v duševnemu razvoju, lahko pa se 

pojavljajo skupaj z njimi (Peklaj, 2012). 

Glede na stopnjo izrazitosti težav jih slovenska zakonodaja deli na (Žakelj in Zuljan Valenčič, 

2015): 

– lažje in deloma zmerne specifične učne težave, ki zahtevajo prilagoditev v načinu dela 

in individualni pomoči brez odločbe; 

– hude oblike specifičnih učnih težav, ki zahtevajo usmerjanje v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč, vendar z enakovrednim 

izobraževalnim standardom. 

Kot prikazuje Slika 1 strokovnjaki delijo specifične učne težave pri matematiki v dve skupini: 

diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave. 



 5  
   

Diskalkulija 

Težave pri učencu z diskalkulijo se kažejo pri dojemljivosti pojma število, pri dojemanju 

osnovnih računskih operacij, pri avtomatizaciji in reševanju problemskih besedilnih nalog. 

Diskalkulija se pri učenju matematike odraža tako, da otrok zaostaja pri usvajanju učnih veščin 

in pri načinu reševanja matematičnih nalog za vrstniki za leto ali celo več.  

Diskalkulija se pokaže v različnih stopnjah intenzivnosti: lažja, zmerja in težja (Končnik in 

Kavkler, 2002). Otrok z omenjeno težavo napreduje pri učenju matematike, vendar opaznejše 

počasneje kot ostali sovrstniki, napredovanje pa je neprimerno njegovi mentalni in kronološki 

zrelosti (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Ta vrsta specifičnih učnih težav je lahko prirojena 

ali pridobljena (Kavkler, 2007). 

 

Specifične aritmetične učne težave 

V skupino aritmetičnih učnih težav uvrščamo učence, ki razumejo zahtevnejše matematične 

probleme in dobro dojemajo pomen števila in računske operacije, pri samem računanju pa se 

večkrat zmotijo in napišejo napačno rešitev (Kavkler in Babuder, 2015). 

Izvor specifičnih aritmetičnih težav najdemo v različnih spoznavnih in nevroloških 

primanjkljajih. Te težave so povezane so s problemi pri priklicu dejstev iz dolgotrajnega 

spomina, kot so poštevanka, seštevanje in odštevanje. Velik napor učencem povzroča 

avtomatizacija postopkov in prostorska predstavljivost (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015).  

 

1.2. Prepoznavanje učnih težav pri matematiki 

Učne težave pri matematiki pri posameznem učencu so lahko odkrite na različnih matematičnih 

področjih. Študija, ki jo opisujeta Kroesbergen in Van Luit, kaže, da je večina teh učnih težav 

odkrita že zelo zgodaj. Prav zgodnje odkrivanje učnih težav je zelo pomembno, saj se z 

začetnimi oblikami učnih težav lažje spopadajo tako učitelji kot učenci. Razumljivo je, da se 

učne težave, posebej če niso pravočasno obravnavane, v višjih razredih kažejo na vseh 

področjih šolske matematike. Že pri predšolskih otrocih se razvije numerični občutek (štetje, 

naštevanje, povezovanje), nato se matematično razumevanje in znanje v višjih razredih samo 

še stopnjujeta. Učenci na začetku osnovne šole že usvojijo razumevanje prvih aritmetičnih 

operacij, zato se pri učencih z resnimi učnimi težavami učitelji najprej osredotočijo na osnovne 
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aritmetične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Usvojitev teh štirih 

operacij in zmožnost priklica aritmetičnega pojma igrata najpomembnejšo vlogo pri znanju in 

usvajanju kasnejših matematičnih spretnosti. Avtomatizacija osnovnega matematičnega znanja 

pa je naslednji korak pri učenju učenca z učnimi težavami (Kroesbergen in Van Luit , 2003).  

Znaki učnih težav pri matematiki se pri učencih kažejo na različnih področjih.  

 

Težave z branjem in razumevanjem 

Učitelj lahko pri učencu, ki ima težave z branjem in razumevanjem matematičnega jezika, opazi 

problem, ko učenec zamenjuje vidno podobna števila (npr. 6 in 9) ali pa prebere 35 namesto 

53.  Prav tako je učenec nesposoben razumeti pomena razmika med števili (5 14 in 514). Težave 

mu povzročajo matematični znaki (plus, minus) in branje večmestnih števil. Učencu povzroča 

težave tudi prebiranje podatkov, diagramov in tabel (Kavkler in Babuder, 2015).  

 

Težave pri pisanju števil 

Učne težave so opazne, ko učenec zapisuje simbole in števila v obrnjenem oziroma zamenjanem 

vrstnem redu. Velike težave ima pri prepisovanju števil in geometrijskih oblik z določene slike, 

table oziroma iz knjige. Težave ima s priklicem vidne podobe računov, simbolov in pri priklicu 

števil in računov iz spomina. Prav tako nepravilno zapisuje večmestna števila. Pri branju lahko 

izgublja ničle (Kavkler in Babuder, 2015). Pri pisnem računanju učenec ne ve, kje začeti z 

računanjem, in nenatančno podpisuje števke, kot prikazuje Slika 2.  

 

Slika 2: Napačno podpisovanje 

Težave učencem povzroča priklic korakov določenega računskega postopka, na primer: pri 

pisnem seštevanju oziroma odštevanju ne vedo, s katere strani je potrebno začeti seštevati 

oziroma odštevati (Peklaj, 2012). 
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Slika 3: Učenec, ki vedno odšteva od večje števke 

 

Problemi s številskimi zaporedji in matematičnimi dejstvi 

Pri tej kategoriji težav imajo učenci težave pri urejanju števil po velikosti, določanjem 

predhodnika in naslednika, probleme s številskimi zaporedji, z dopolnjevanjem manjkajočih 

števil v številski vrsti … Pri preprostih računih si učenec pomaga s številsko premico (Slika 4) 

ali štetjem na prste, saj, na primer, ne razume, da je 14 za 5 večje od 9.  

 

Slika 4:Pomoč s številsko premico 

Učitelji večkrat zaznajo, da si učenci slabo zapomnijo enostavna aritmetična dejstva, kot je 

poštevanka. Učenci s tem tipom težav so s treningom sposobni priklicati določene algoritme, 

vendar pri tem naredijo ogromno napak (Kavkler in Babuder, 2015).  

 

Težave s kompleksnim mišljenjem  

Glavni pokazatelj te vrste težav je nefleksibilno razmišljanje. Učenci imajo težave pri izbiri 

ustrezne strategije, pri reševanju problema pa niso zmožni slediti zaporedju korakov. Kljub 

temu da imajo v mislih pravilno strategijo reševanja, jo težko prenesejo na papir. Probleme 

imajo s prehajanjem konkretnega mišljenja k abstraktnemu. S konkretnim materialom lahko 

delajo, zatika pa se jim pri matematičnih simbolih, kjer si ne morejo predstavljati njihovega 

pomena. Po intenzivnem učenju določene strategije se pojavljajo napake, kot je razlikovanje 

med različnimi računskimi operacijami, na primer: učenec vse naloge sešteva, kljub temu da se 

je računski znak spremenil v odštevanje (Kavkler in Babuder, 2015).  
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2. Učna pomoč pri matematiki 

2.1. Strokovna pomoč za učence z učnimi težavami 

2.1.1. Petstopenjski model učne pomoči 

Učenci, ki imajo učne težave na določenem področju, so v naših šolah praviloma usmerjeni v 

petstopenjski model učne pomoči. Tu jim učitelji, šolski svetovalni delavci in drugi strokovni 

delavci preko poučevalne prakse ter individualne in skupinske pomoči pomagajo k boljšemu 

razumevanju in napredovanju. Pri oblikovanju pomoči morajo upoštevati značilnosti 

posameznega učenca in glede tega določiti strategije ter prilagoditi zahtevnost in abstraktnost 

same učne vsebine (Magajna in drugi, 2008). 

 

Slika 5: Petstopenjski model pomoči in podpore 

(vir: Magajna in drugi, 2008) 

 

PRVA STOPNJA 

Prva stopnja učne pomoči se dogaja v razredu, kjer učitelj pomaga usvojiti učne cilje z dobro 

poučevalno prakso, ki jo dopolnjuje z delom pri dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega 

bivanja in varstva v nižjih razredih. V večini primerov je učitelj tudi prvi, ki odkrije, da ima 

učenec težave in da snov usvaja počasneje kot njegovi sošolci (Magajna in drugi, 2008). Od 

posameznega učitelja je odvisno, v kolikšni meri bo prilagodil pouk in diferenciral učne 
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zahteve, naloge in pripomočke za učenca z učnimi težavami. Za učence, ki se počasneje učijo, 

je priporočljivo, da jim učitelj nudi veliko konkretnih materialov in pripomočkov, jih aktivno 

vključuje v sodelovanje, naloge poveže z učenčevimi izkušnjami, uporablja grafične prikaze ter 

postopno prehaja od enostavnejših nalog k reševanju kompleksnejših nalog. Kot način 

poučevanja pa je za takšne učence najučinkovitejši direkten pristop (Babuder Košak in 

Velikonja, 2011). 

 

DRUGA STOPNJA 

Če osnovna diferenciacija, ki jo učitelj nudi učencu z učnimi težavami pri rednem in 

dopolnilnem pouku, ne zadostuje in učenec ne napreduje, potem se na pobudo učitelja ali 

učenčevih staršev v projekt vključi šolska svetovalna služba. Naloga svetovalnega delavca 

(pedagoga, socialnega delavca, specialnega pedagoga, socialnega pedagoga ali psihologa) je, 

da se poglobi v odkrivanje in raziskovanje ovir, težav in močnih področij, ki jih ima učenec. 

Pomembno je, da v raziskovanje in oblikovanje strategij vključijo tudi učenca in njegove starše 

ter tako vzpostavijo odnos soustvarjanja rešitve. Šolski svetovalni delavec pri delu z učenci, ki 

se počasneje učijo in imajo težave z dojemanjem abstraktnih vsebin (algebre), pomaga učitelju 

pri oblikovanju strategij, snovi in nalog ter konkretnega materiala, ki ga uporablja pri pouku. 

Pomembno je, da skupaj z učiteljem natančno načrtuje učenčev urnik, ki pomaga učencu pri 

organizaciji učenja (pisnih in ustnih preverjanj, dodatnih ur). Na tej stopnji se začne voditi 

učenčevo osebno mapo, ki vsebuje opis učenčevih težav, prilagoditve, oceno učinkovitosti ter 

pisno mnenje učitelja (Babuder Košak in Velikonja, 2011). 

 

TRETJA STOPNJA 

Če pri učencu z učnimi težavami še vedno ni opaziti napredka kljub pomoči učitelja in 

strokovnega pedagoškega delavca, se mu na podlagi pisno utemeljene obrazložitve organizira 

dodatno individualno in skupinsko pomoč. Načrt pomoči napiše šolski svetovalni delavec 

(učitelj, psiholog, pedagog, specialni pedagog ali socialni pedagog) in ga vloži v učenčevo 

osebno mapo. V tem koraku se učitelj in strokovni delavec pogovorita z učencem in mu 

predstavita učne zahteve, ki so zanj prilagojene, ter skupaj z njim izdelata učni načrt. Tako kot 

že na drugi stopnji izvajalci pomoči vse delo z učencem skrbno spremljajo, načrtujejo in 

dokumentirajo ter na koncu tudi ovrednotijo učenčev napredek (Babuder Košak in Velikonja, 

2011). 
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ČETRTA STOPNJA 

Za učenca, pri katerem sklepna evalvacijska  ocena po prvih treh stopnjah pomoči ne kaže 

zadostnega napredka, lahko šola glede na naravo učenčevih težav zaprosi za dodatno strokovno 

mnenje in dodatno strokovno pomoč ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo. 

Strokovna ustanova lahko le pomaga in svetuje šoli ali pa se po potrebi tudi sama vključi v 

neposredno pomoč učencu, pedagoškim delavcem in staršem. Vsa pomoč, tako s strani šole kot 

s strani zunanje strokovne ustanove, se tudi na tej stopnji skrbno dokumentira in evalvira 

(Magajna in drugi, 2008). 

 

PETA STOPNJA 

Učenca, čigar evalvacijska ocena po prvih štirih stopnjah ne pokaže pričakovanega uspeha in 

je dotedanja pomoč premalo učinkovita, se s pisno zahtevo staršev usmeri v izobraževalni 

program z izvajanjem dodatne strokovne pomoči. Po prejemu zahteve za začetek postopka 

svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi ustanovo, ki jo otrok obiskuje, za poročilo o tem 

otroku. Komisija v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izdela 

strokovno mnenje na podlagi dokumentacije o otroku. Ko otrok pridobi odločbo o usmerjanju 

se mu nudi dodatna strokovna pomoč, ki jo lahko izvajata učitelj predmeta, pri katerem ima 

učenec težave (opraviti mora dodatna izpopolnjevanja za delo z učenci s posebnimi potrebami), 

in specialni pedagog. Učitelj dodatne strokovne pomoči dela z učenem individualno ali v manjši 

skupini, v razredu oziroma izven njega. Ne glede na to, kateri razred obiskuje učenec, mora 

individualna ura trajati eno šolsko uro (45 minut). Količina ur izvajanja dodatne strokovne 

pomoči se za posameznega učenca določi z odločbo o usmerjanju v obsegu od 1 do 5 ur 

tedensko, odvisno od obsega učnih težav. Obravnava na tem koraku zahteva natančno 

spremljanje napredka in specializirano obravnavo, katere dolžina je odvisna od vzgojno-

izobraževalnih potreb posameznega učenca.  Učenec se lahko v primeru, da so se ob tej pomoči 

njegove težave zmanjšale, vrne na prejšnjo stopnjo nudenja pomoči, če pa se učne težave po 

dodatni strokovni pomoči še vedno ne zmanjšajo, sta potrebni ponovna ocena in odločitev o 

primernosti kurikula (Magajna in drugi, 2008). 
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Izvajalci dodatne pomoči pri peti stopnji 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki so jo učenci z učnimi težavami deležni pri zadnji – peti 

stopnji pet-stopenjskega modela izvajanja pomoči, so lahko učitelji matematike ali specialni 

pedagogi.  

Med dodiplomskim univerzitetnim študijem pridobi učitelj matematike predvsem znanja 

temeljnih področij matematike, kar je razvidno že iz samega predmetnika. Obvezni del 

predmetnega področja matematike zajema sedemnajstih predmetov s področja algebre in 

diskretne matematike, analize, geometrije z osnovami topologije, didaktike matematike in 

nekaterih dodatnih področij. Pri obravnavi temeljnih matematičnih predmetov (osnove linearne 

algebre, logika in množice, osnove matematične analize, elementarna geometrija, matematična 

analiza, algebrske strukture, matematične tehnologije, funkcije več spremenljivk, višja 

geometrija, abstraktna algebra, analitična topologija, diskretna matematika, elementarna 

matematika) je posebej poudarjeno troje: razvijanje matematičnega mišljenja pri študentih, 

navezovanje na srednješolske in ponekod tudi osnovnošolske matematične vsebine, usvajanje 

matematičnih znanj, ki so pomembna za razvoj in oblikovanje matematične zavesti, 

matematičnega mišljenja in pripadnosti matematični skupnosti. Kjer je mogoče in smiselno, je 

pri tovrstnih predmetih obravnava navezana na poučevalno prakso (osnove didaktike 

matematike, didaktika osnovnošolske matematike, poglavja iz didaktike matematike). Predmeti 

specialne didaktike matematike so usmerjeni predvsem v razvoj znanj in veščin, povezanih z 

učenjem matematike v osnovnih in srednjih šolah. V okviru temeljnih pedagoških predmetov 

učitelji matematike poslušajo naslednje predmete: teorija vzgoje, didaktika z osnovami IKT, 

pedagoška metodologija, psihologija za učitelje, sociologija vzgoje, izbrana poglavja iz 

filozofije, le eden izmed pedagoških predmetov (inkluzivna vzgoja in izobraževanje) pa se 

osredotoči na učence s posebnimi potrebami. Študenti matematike spoznajo tudi prilagoditve 

pouka za učno šibkejše učence (Predstavitveni zbornik, dvopredmetni učitelj).  

V nasprotju s študijem matematike morajo specialni pedagogi za pridobitev univerzitetne 

izobrazbe opraviti le en predmet z matematično vsebino (učenje in poučevanje otrok s 

posebnimi potrebami: matematika), kjer osvojijo kognitivne in meta kognitivne strategije 

učenja matematičnih pojmov, postopkov in dejstev. Uporabo pedagoških znanj za otroke s 

posebnimi potrebami obravnavajo pri tovrstnem študiju kar pri 29. predmetih, med katerimi je 

21 takih, s katerimi pridobijo tudi didaktične spretnosti. Glavne kompetence, ki jih specialni 

pedagog pridobi tekom študija so usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja dosežkov 
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učencev ter oblikovanje povratnih informacij, razumevanje odnosov med vzgojno 

izobraževalno institucijo in socialnim okoljem, zmožnost ugotavljanja posebnih potreb 

posameznika z uporabo ustreznih diagnostičnih postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja 

individualiziranih programov oziroma intervencij v procesu rehabilitacije ter oblikovanje 

celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob 

upoštevanju okoljskih dejavnikov (Predstavitveni zbornik, specialna in rehabilitacijska 

pedagogika, 2015). 

 

2.1.2. Pomoč s metodo »ad hoc tutoring« 

Eden izmed modelov za zagotavljanje pomoči učencem z učnimi težavami je tako imenovano 

»ad hoc tutorstvo« oziroma tutorstvo, organizirano s točno določenim namenom. S takšno 

obliko pomoči redni učitelji v razredu naučijo učenca z učnimi težavami, kolikor je mogoče, z 

dodatnim strokovnim delavcem (učiteljem predmeta ali specialnim pedagogom) pa učencu 

zagotovijo dodatno pomoč pri pridobivanju potrebnega razumevanja po pouku oziroma v času, 

ki je ločen od rednega pouka. Takšna oblika tutorstva je lahko mešanica tekočega pouka na 

določenih problemih (reševanje trenutnih problemov, dodatne vaje, problemske naloge) ali pa 

pregled vsebin, neposredno povezanih z učno uro ali temo, ki je poučevana v razredu.  

Učenci z učnimi težavami nasploh ne morejo doseči dovolj novega znanja zgolj ob poučevanju, 

ki se odvija v razredu. Osrednji razlog za to je, da učenec z učnimi težavami ne more slediti 

sovrstnikom v razredu, učitelj pa se prilagaja večini učencev. Dodatna pomoč s strani učitelja 

ali specialnega pedagoga je obetaven način, ki lahko učencem z učnimi težavami omogoča 

pridobivanje potrebnega znanja (Woodward in ostali, 2002). 

Woodward s kolegi opisuje raziskavo, katere namen je bil okrepiti učenčevo globlje 

razumevanje matematike in razvoj samega strateškega znanja, ki je potrebno za reševanje 

kompleksnih problemov. Učenci z učnimi težavami, ki so sodelovali v raziskavi, so prejemali 

»ad hoc tutorstvo« s strani profesionalnega tutorja približno 4-krat tedensko po trideset minut. 

Če so tutorji poučevali učence z učnimi težavami v skupinah, jih niso poučevali več kot šest 

naenkrat. Učitelji in tutorji so skupaj določili vsebino individualnih ur, ki je temeljila na analizi 

učnega načrta izbrane skupine oz. posameznega učenca in na uspešnosti učenca v razredu. 

Skrajni primer je bil, ko so bile učne težave tako izrazite, da je moral izbrani podajalec pomoči 
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sodelovati z učencem celo med redno uro matematičnega pouka. Običajno so dodatne ure 

potekale pol ure pred šolskim poukom oziroma ko so imeli ostali učenci prosto. 

V prvi individualni uri je učitelj učencu podal  »recept« (Slika 6), kako se je potrebno po korakih 

spopasti s posameznim problemom. V nadaljnjih urah je imel učenec list s koraki vedno na mizi 

in si je z njim pomagal. 

 

Slika 6: Koraki reševanja matematične naloge 

(vir: Woodward in ostali, 2002, str. 29) 

 

Osrednja naloga tutorja pri individualni uri z učencem z učnimi težavami je bila, da mu pomaga 

razumeti navodilo posamezne naloge ter mu razjasni, kaj naloga sploh zahteva. Naslednji korak 

je bil pogovor o učenčevi interpretaciji problema in pomoč pri prenosu učenčeve ideje na papir. 

Na določenih delih naloge je moral tutor učenca opozoriti na posamezne komponente, o katerih 

sta se pogovorila že na začetku. Le v primeru, ko je učenec pri reševanju popolnoma odpovedal, 
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mu je učitelj pomagal z lastnimi predlogi, ki pa so še vedno temeljili na učenčevih prvotnih 

idejah. 

Izkazalo se je, da so učenci z učnimi težavami, ki jim je bila dodeljena pomoč »ad hoc 

tutorstva«, dosegli bistveno boljše rezultate v obdobju enega leta kot ostali učenci z učnimi 

težavami na isti stopnji, ki jim ta oblika učne pomoči ni bila dodeljena. Polovica učencev z 

učnimi težavami, ki so sodelovali v raziskavi, je napredovala tako, da so rešili vsaj prvi korak 

problema in hkrati zapisali oziroma razložili strategijo reševanja problema. Vsi so se naučili 

postopkov množenja in deljenja ter pri preverjanjih znanja dosegali vsaj zadostne ocene. 

Podatki iz raziskave kažejo, da je oblika »ad hoc tutorstva« učinkovita le na daljši rok.  

Tradicionalna metoda poučevanja običajno uči učenca delati istovrstne naloge in ga spodbuja 

uporabljati strategije in postopke, ki se jih uči na pamet. Prav tako tradicionalni postopki učenca 

prisilijo k hitremu preskakovanju iz ene snovi na drugo, običajno morajo delati individualno z 

omejeno oziroma nikakršno komunikacijo z ostalimi učenci. Nasprotno »ad hoc tutorstvo« 

učenca uči delati le na enem oz. dveh problemih skozi uro in temelji na sporočanju razmišljanja.  

 

2.2. Primeri neprofesionalne pomoči za učence z učnimi težavami 

2.2.1. Pomoč staršev 

Učenci z učnimi težavami so skupina učencev, ki zaradi počasnejšega ali drugačnega načina 

učenja potrebujejo trdnejšo oporo staršev v primerjavi z vrstniki. Spodbujanje njihovih staršev 

pripomore k večji pripravljenosti učenca, da se z zaupanjem vase zmore soočati z zahtevnejšimi 

šolskimi preizkušnjami, krepi organizacijske spretnosti ter utrjuje učne navade in v šoli 

pridobljeno znanje (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Veliko matematičnih šolskih projektov (še posebno za otroke v nižjih razredih) vključuje starše 

v matematični razvoj njihovih otrok, in sicer v obliki domačega dela, v večini preko 

matematičnih iger. Poleg veliko pozitivnih lastnosti pa imajo matematične igre tudi nekaj 

pomanjkljivosti. Največjo skrb predstavlja dejstvo, da otroci uživajo v igrah, vendar jih ne 

gledajo kot pravo matematiko. Ravno zaradi tega se poraja skrb glede posploševanja znanja in 

prenosa naučenega v šolsko matematiko. Poleg omenjenega problema se v kasnejših letih 

šolanja pojavi še problem glede sposobnosti staršev, da delujejo kot inštruktorji, če je njihovo 

matematično znanje omejeno, ozkogledno, zastarelo ali pa preprosto napačno (Topping  in 
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drugi, 2007). Zato so razvili oblike izvajanja pomoči, ki bi se jih brez težav lahko posluževali 

starši in ostali neprofesionalni pomočniki, ki nimajo posebnega strokovnega znanja glede 

sodobnih metod poučevanja matematike (Topping in drugi, 2007). 

 

2.2.1.1. Modeli sodelovanja učiteljev in staršev otrok z učnimi težavami  

Da se starši zmorejo soočiti z otrokovimi učnimi težavami, potrebujejo natančne informacije o 

otrokovem funkcioniranju v šoli ter naravi njegovih učnih težav. Kakovost medsebojnega 

sodelovanja je odvisna od šole, učitelja matematike ter samih staršev. 

Pulec  in Velikonja v delu Učenci z učnimi težavami povzemata štiri modele sodelovanja s 

starši. 

Neenakovreden odnos med šolskimi strokovnimi delavci in starši prikazuje laični model. 

Ključno vlogo pri tem modelu ima šolski strokovni tim, ki prepozna učenčeve učne težave in 

na podlagi strokovnega znanja predlaga določene rešitve. V tem modelu sta učitelj in socialni 

delavec prepričana, da je najbolje, da z učencem, ki ima učne težave, dela le strokovnjak, starši 

pa imajo nalogo poslušalcev in izvajalcev njihovih navodil (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Pri drugem modelu, imenovanem starši kot šolarji in pacienti, so učitelji in šolski svetovalni 

delavci prepričani, da tudi starši otroka, ki ima učne težave, potrebujejo nekakšno šolanje. Starši 

se morajo jasno držati navodil, ki jim jih da šolski tim, saj so v nasprotnem primeru lahko 

sokrivi za otrokov šolski neuspeh. Tudi v tem primeru gre za razvrednotenje starševskih 

predlogov in mnenj, kar je slaba podlaga za skupno sodelovanje (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Učinkovitejše vključevanje staršev opisuje tretji model – starši kot sopedagogi. Učitelji 

staršem podajo različne nasvete, ki pa jih le-ti lahko pri domačem delu upoštevajo ali pa tudi 

ne. Četudi je slednji model veliko boljši od prvih dveh opisanih, ima lahko tudi negativne 

posledice. Med učitelji in starši je še vedno hierarhičen odnos, v katerem lahko starši dobijo 

občutek, da ne zmorejo rednega dela ter sistematičnega in doslednega izvajanja različnih 

domačih vaj. Obstaja tudi nevarnost, da bi strokovnjaki prenesli odgovornost za učenčev 

neuspeh na pomanjkljivo sodelovanje staršev (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Optimalen šolski razvoj otroka, skladno z njegovimi učnimi zmožnostmi, pa si želijo doseči 

starši in šolski strokovni delavci v zadnjem, prevladujočem modelu – partnerskem modelu. 

Vsi udeleženci projekta pomoči učencu z učnimi težavami prevzemajo enako specifično 
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odgovornost za njegov uspeh oziroma neuspeh. Partnerski odnos temelji na medsebojnem 

spoštovanju, enakopravnem položaju in intenzivnem sodelovanju, katerega  bistvo je skupno 

iskanje najboljše pomoči in sprejemanje odločitev. 

 

2.2.1.2. Pozitivni vplivi vključevanja staršev v izobraževanje njihovega 

otroka z metodo »Duolog maths« 

V članku z naslovom Tutoring in mathematics: a generic method Topping skupaj s kolegi 

opisuje raziskavo, kjer so z uporabo metode »Duolog maths« opazovali napredek učencev, ki 

so bili pri obravnavi matematičnih nalog iz šolskega učnega načrta deležni posebne pomoči s 

strani staršev.  

V raziskavo so vključili 30 učencev, starih 9 in 10 let, ki niso bili izbrani naključno, ampak jih 

je izbral njihov učitelj matematike glede na  njihovo podpovprečno sposobnost razumevanja 

matematike. 17 jih je bilo dodeljenih v eksperimentalno skupino, pri kateri so preizkušali 

metodo »Duolog maths«; ostalih 13 učencev je delo nadaljevalo po ustaljenih tradicionalnih 

smernicah. Šola ni imela podatkov o stopnji matematičnega znanja staršev posameznega otroka, 

šolski tim pa je z njimi razvil dobro medsebojno komunikacijo ter imel natančen vpogled v 

njihovo delo med obravnavanim, in sicer preko dnevnika domačih nalog, ki so ga beležili starši. 

Starši so bili vključeni tudi v t. i. skupnost staršev in šolski odbor. Učenci so pri metodi »Duolog 

maths« za domačo nalogo reševali tradicionalne matematične probleme.  

Vsi starši in učenci, vključeni v ta projekt, so obiskovali predpriprave, ki so vsebovale 

predstavitev samega projekta. Predstavili so jim dejstva, zakaj je smiselno izvajati ta projekt, 

zagotovili pa so jim tudi, da od njih ne pričakujejo nobenega profesionalnega znanja 

matematike. Vsak je na predpripravah dobil shemo s koraki metode »Duolog maths« ter njihov 

natančni opis (shema s koraki je predstavljena v nadaljevanju). Dodeljen jim je bil tudi dnevnik 

poučevanja za beleženje dela doma in opis poteka ure z njihovega vidika. Kot podporni material 

so dobili tudi zbirko matematičnih nalog. Navodila raziskovalcev so bila, naj »učna ura« traja 

vsaj 20 minut, trikrat tedensko in ob različnih delih dneva, da se zagotovi maksimalno 

koncentracijo otroka.  

Metoda »Duolog maths« zajema skupek splošnih korakov, ki so uporabni pri reševanju 

matematičnih problemov. Še posebej so primerni za realne probleme, ki jih učenci srečujejo v 

vsakdanjem življenju. Ta metoda je namenjena parom, ki se običajno učijo skupaj. V vsakem 
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paru so zaželene nekatere razlike v stopnji sposobnosti matematičnega znanja, vendar niso 

obvezne. Par je lahko medgeneracijski, istih let, starši, ki delajo z otroki doma, inštruktorji … 

V diagramu na Sliki 7 so podani koraki sistema »Duolog maths«.  

   

Slika 7: Diagram metode »Duolog maths« 

Obrazložitev korakov diagrama »Duolog maths«: 

V opisih posameznega koraka je oseba v paru, ki pomaga pri učenju, naslovljena z besedo 

učitelj. Gre za neprofesionalnega učitelja (v spodnjem opisu imenovan kot »učitelj«), ki je v 

večini primerov starš otroka, lahko pa je tudi sošolec, prijatelj, brat … 

Poslušanje: Učencu je potrebno dati dovolj časa, da pojasni, kaj je njegov problem. Učitelj ne 

sme takoj vskočiti v besedo in podati svoje mnenje o problemu. 

Branje: Učenec ima lahko težave z branjem. Dobro je, da prvič na glas besedilo prebere učitelj 

in pri učencu preveri razumevanje prebranega. 

Zastavljanje vprašanj: Učencu je potrebno zastavljati premišljena vprašanja, s katerimi ga 

vodimo k razmišljanju v pravo smer. Primeri vprašanj: »Kakšne vrste problem je to?«, »Kaj 

poskušamo ugotoviti?«, »Katere pomembne informacije že imamo?«, »Ali lahko razčlenimo 

problem na manjše dele?«, »Kako si prišel do tega?«, »Ali je to smiselno?«, »Kje misliš, da si 

se zmotil?« Učitelj ne sme reči »To je narobe!«, saj se učenec lahko prestraši in izgubi 

motivacijo za nadaljnje delo. Veliko bolje je, če učitelj začne vprašanje z »Zakaj?« in se s tem 

izogne zaprtim vprašanjem, ki zahtevajo samo odgovor da ali ne. 
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Pavza za razmišljanje na glas: Učencu je potrebno dati dovolj časa, da razmišlja o problemu. 

Učitelj ga mora ves čas spodbujati, da pove na glas, o čem razmišlja, saj lahko tako hitro 

ugotovi, kje je naredil napako. 

Povezava problema z realnostjo: Učitelj mora poskusiti narediti problem realen, in če je 

mogoče, ga povezati z učenčevim življenjem. Za simboliziranje realne situacije lahko učenec 

uporablja prste, računalnik, kocke, palica ali katere koli druge pripomočke, prav tako si lahko 

riše pike, skice, tabele, diagrame ali zemljevide. Tu priskočijo na pomoč tudi učitelji, ki 

označijo učenčevo delo z obrobami, puščicami, barvami, številkami … Učitelj si lahko pri tem 

koraku izmisli podoben primer, kjer nastopa lik z učenčevim imenom. 

Preverjanje obravnavanega: Na koncu je potrebno preveriti, ali je učenec prišel do pravilnega 

odgovora. Potrebno se je zavedati, da je v večini problemov več poti do pravilne rešitve. Le v 

primeru, ko pri učencu vse odpove, lahko učitelj pove svojo rešitev problema. 

Pohvala in vzpodbuda: Učenec naj obnovi ključne strategije in korake, ki jih je uporabil pri 

reševanju. V tej fazi mora učitelj izpostaviti morebitne napake in pomanjkljivosti ter še sam 

narediti strnjeno obnovo reševanja. 

Metoda je bila s strani staršev in učencev opisana kot pozitivna. Kljub temu da je bila raziskava 

kratka so bili zabeleženi dobri rezultati, ki so se odražali v višjih ocenah pri preverjanju znanja, 

višjem povprečju ocen učencev in bolj pozitivnih pričakovanjih učencev. Na podlagi 

zaključkov avtorji članka trdijo, da dobro načrtovano vključevanje staršev v domače delo 

njihovih otrok prinaša pozitivne posledice za vse udeležence v projektu. Dobre rezultate 

učencev je možno pripisati dodatnemu času, posvečenemu matematičnim nalogam, ali celo 

dodatni pozornosti njihovih staršev – bolj kot sami raziskovalni metodi.  

 

2.2.1.3. Strategije pomoči staršev  učencev z učnimi težavami  pri domačem 

delu 

Učencem z učnimi težavami je v veliko pomoč, če imajo jasen načrt dela tako v šoli kot tudi 

doma, zato je dobro, da jim starši pomagajo sestaviti seznam šolskih obveznosti doma. S 

pregledom obveznosti si lahko učenec razporedi naloge po težavnosti in lastnih prioritetah. Po 

vsaki uspešno opravljeni nalogi s seznama, naj ga starš pohvali, kar pri učencu deluje kot 

pozitiven dražljaj in motivacija za dokončanje zadanega cilja. 
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Stalni učni prostor domačega dela naj bo urejen, svetel in naj ne vsebuje motečih dejavnikov, 

kot so prižgan radio, računalnik ali mobilni telefon. Dobro je, da šolsko delo poteka ob 

pospravljeni mizi in ne na postelji, ki učenca spominja na počitek. 

Skupaj z otrokom in učiteljem naj starši določijo redni dnevni čas učenja. Učenec se s časom 

navadi na rutino in mu ni več težko porabiti nekaj časa za domače delo. Četudi kateri dan učenec 

nima domače naloge, naj ta termin izkoristi za utrjevanje učnih spretnosti in obnovitev težje 

razumljive snovi. 

Učenec se bo veliko lažje učil, če bo imel organizirane, berljive in urejene zapiske brez napak 

ter po mapah razporejene delovne liste. Pulčeva in Velikonja navajata tudi, da je priporočljivo, 

da ima učenec dodaten zvezek, kjer si zapisuje bistvo snovi, matematične termine in strategije 

reševanja algoritmov. 

Ker ima večina učencev z učnimi težavami probleme z določanjem bistva v snovi, je dobro, da 

jim starši pomagajo tako, da jim z različnimi barvami označijo ključne dele vsebine, pri čemer 

vsaka barva pomeni drugo kategorijo (naslovi, formule, definicije …). S takšnim vsakodnevnim 

načinom utrjevanja se učenec uči samostojnega dela z besedilom, snov se mu zdi bolj 

razumljiva in si jo tudi lažje zapomni (Magajna in ostali, 2008). 

 

2.2.2. Oblike vrstniške pomoči 

Ena izmed učinkovitih organiziranih oblik pomoči učencem z učnimi težavami je tudi pomoč 

vrstnikov. Večina avtorjev vrstniško pomoč deli na sodelovalno učenje in vrstniško tutorstvo, 

nekateri pa opredeljujejo vrstniško tutorstvo kot širši sklop v sodelovalnem učenju. V razdelku 

se bom omejila le na vrstniško tutorstvo, saj je slednje posebej namenjeno pomoči učencev z 

učnimi težavami. 

 

2.2.2.1. Vrstniško tutorstvo  

»Peer-tutorstvo« ali vrstniško tutorstvo je najbolj znana in vedno bolj popularna oblika 

vzajemno podprtega učenja, ki ga običajno sestavljata učenec, ki dosega visoke šolske ocene, 

in učenec, ki dosega nizke šolske cene. V redkih primerih se uporablja takšna oblika dela med 

učencema s primerljivimi šolskimi ocenami. Praviloma sta učenec – tutor in učenec približno 
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enake starosti. Osrednji element takšnega inštruiranja je t. i. dvojni fokus – to je določitev učnih 

ciljev učenca – tutorja in učenca (Kroesbergen in Van Luit , 2003). 

Vrstniško tutorstvo ima pogosto prednost podobnega družbenega okolja. Učenec in učenec-

tutor imata podobne izkušnje in podoben način sporazumevanja, prav ta bližina pa krepi 

sodelovanje, vzajemno razumevanje in izboljšuje odnose med učenci (Kroesbergen in Van Luit, 

2003). 

Vrstniško tutorstvo se deli na tutorstvo med različno starimi učenci, pomoč vrstnika pri 

učenju matematičnih strategij in vzajemno vrstniško tutorstvo (Pulec Lah in Velikonja, 

2011). 

Tutorstvo med različno starimi učenci je manj pogosta oblika tutorstva. V večini primerov gre 

za učenca višjega razreda z dobrim matematičnim znanjem in pozitivnimi osebnostnimi 

lastnostmi, ki nudi pomoč učencu nižjega razreda z učnimi težavami (Pulec Lah in Velikonja, 

2011). 

Učenje strategij je namenjeno učencem z različno razvitimi matematičnimi spretnostmi. Pred 

samo izvedbo dobi učenec – tutor vsa potrebna navodila in napotke učitelja, kako je potrebno 

popravljati drugega učenca. Ta oblika pomoči je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu oba 

učenca skušata samostojno obdelati matematično nalogo, nato pa učenec, ki ima vlogo tutorja, 

drugega učenca sprašuje, kako nalogo razume in kako se je bo lotil. Drugi del pomoči 

predstavlja urjenje. Oba učenca dobita list z matematičnimi problemi, ki so jih že reševali v 

razredu. Ko oba rešita vaje, si liste zamenjata in seštejeta točke ob pravilnih rešitvah. 

Pomembna prednost te strategije je, da lahko različno uspešni učenci v istem razredu delujejo 

na različnih ravneh (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Kot najuspešnejši model vrstniške pomoči pa številni avtorji zagovarjajo vzajemno vrstniško 

tutorstvo. Pri tej obliki pomoči se učenci izmenjujejo v vlogi tutorja in učenca, ki mu je tutorstvo 

namenjeno. Vzajemno tutorstvo se prične, ko tutor učencu predstavi nalogo, ki jo morajo rešiti 

z uporabo učnega kartončka, ki ima na zadnji strani napisano rešitev. Če učenec nalogo zna, jo 

pisno reši na delovni list in preide na naslednjo nalogo. V primeru, ko učenec naloge ne zna 

rešiti, mu jo na svoj način poizkuša razložiti tutor, ki ima predloge na zadnji strani kartončka. 

Če učenec tudi v drugo ne reši naloge, priskoči na pomoč učitelj. Po desetih minutah se vlogi v 

paru zamenjata. V večini primerov je ta način pomoči uporabljen v razredu med samo uro, kjer 

sodeluje celoten razred. Tisti par, ki reši največ nalog, je na koncu tudi nagrajen. Vzajemno 

tutorstvo strokovnjaki uvrščajo na vrh seznama uspešnih oblik pomoči učencem z učnimi 
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težavami, saj je sistematična in zabavna strategija poučevanja, ki vključuje celoten razred in 

podaja takojšnjo povratno informacijo. Nepristranost vlog v paru pa ustvarja okolje, kjer se vsi 

učenci počutijo sprejete (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Strokovnjaki ugotavljajo, da so učenci – tutorji lahko prav tako učinkoviti kot odrasli v 

poučevanju osnovnih matematičnih znanj za učno šibkejše učence. Upoštevati pa je potrebno 

dejstvo, da vrstniško tutorstvo lahko izboljša učne rezultate učenca in učenca – tutorja hkrati 

(Kroesbergen in Van Luit , 2003). 

Običajno učitelji v veliki meri spodbujajo skupinsko učenje in vrstniško medsebojno pomoč, 

izkaže pa se, da se učenci z učnimi težavami v veliko primerih  ne znajdejo najbolje pri takšnem 

načinu učenja. Vrstniško tutorstvo je lahko v veliko pomoč, vendar se je izkazalo, da takšna 

oblika tutorstva ne more zamenjati oziroma ne more doseči takšnih rezultatov, kot jih ima 

individualno poučevanje s strani učitelja matematike (Kroesbergen in Van Luit , 2003). 

 

2.2.3. Inštrukcije 

Neprofesionalno poučevanje ali tako imenovane inštrukcije se lahko zdijo na prvi pogled manj 

učinkovite ali celo neustrezne v primerjavi s profesionalnim poučevanjem.  Karsenty v članku 

opisuje študijo, katere rezultati so pokazali, da neprofesionalno poučevanje lahko pripomore k 

boljšemu razumevanju in hitrejšemu doseganju zadanih ciljev. Lahko pa služi tudi kot 

pomembna asistenca učiteljem matematike (Karsenty, 2009). 

V primerjavi z medvrstniškim poučevanjem je poučevanje, kjer sta vključena odrasel inštruktor 

in učenec, v celoti usmerjeno na napredek učenca. Pri odraslem inštruktorju se pričakuje, ne 

samo da ima obsežnejše znanje in izkušnje v primerjavi z učencem, ampak da ima tudi 

pedagoške sposobnosti in uporabne strategije poučevanja (Karsenty, 2009). V primerjavi s 

strokovnimi pedagoškimi delavci so inštruktorji šibkejši v strokovnem znanju, delovnih 

izkušnjah in načinu poučevanja. Vrzeli v nestrokovnosti pa dobri inštruktorji lahko 

kompenzirajo z boljšimi socialnimi veščinami, kot so povezanost z učencem, večje 

razumevanje, dostopnost, navdušenje ter zagnanost za učenje novih metod dela. 

Morebitna nekvalificiranost in neučinkovitost neprofesionalnega odraslega inštruktorja je lahko 

bolj opazna pri poučevanju srednješolcev, saj je matematika na srednješolski ravni preveč 

zahteven predmet, da bi jo poučeval nekdo, ki nima strokovnega znanja.  
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V članku z naslovom Nonprofessional mathematics tutoring for low-achieving students in 

secondary schools Karsenty poudarja, da je pri poučevanju učencev z učnimi težavami ključna 

čustvena vez med inštruktorjem in učencem. Čustvena vez omogoča možnost, da učenec 

napreduje, ne da bi se pri tem primerjal s hitrejšimi in zmožnejšimi sošolci v razredu. Podajalec 

snovi lahko učencu nudi večjo pozornost in podporo. Kot prednost je poudarjeno tudi domače 

okolje, v katerem se učenec počuti udobno in v katerem ga ni strah narediti kakšno napako. 

Inštruktor lahko nudi takojšnjo povratno informacijo, pogosto spodbuja učenca, kar pripomore, 

da le-ta gradi samozavest, samozaupanje in vero v svoje sposobnosti do uspeha (Karsenty, 

2009). 

V zgoraj omenjeni študiji so s pomočjo neprofesionalnih inštruktorjev želeli izboljšati 

matematično znanje učencev z učnimi težavami. V raziskavo je bilo vključenih 9 prostovoljnih 

inštruktorjev, ki so bili maturanti srednjih šol,  ter  53 učencev od 7. do 10. razreda z učnimi 

težavami pri matematiki (nizke ocene pri matematiki in nižja kognitivna sposobnost). Vsakemu 

prostovoljcu je bila dodeljena skupina učencev, s katerimi je delal od 8 do 10 ur tedensko. 

Tutorsko obdobje poučevanje posameznega učenca oziroma skupine je trajalo dva meseca. Vsi 

prostovoljci so delovali z učenci s podobno stopnjo razumevanja, tako da so si lahko inštruktorji 

delili ideje, sodelovali pri pripravi učnih ur in podpori drug drugega, če je kdo od njih imel 

težave.  

Za vsako tutorsko obdobje so mentorji dobili podrobna matematična in pedagoška navodila 

ter specifične učne naloge. Model je sestavljen iz zaporedja faz: 

 

 

Slika 8: Model izobraževanja prostvoljcev 
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Prvi dve fazi sta vključevali opise matematičnih pojmov in njihovih pomenov. Ker je večina 

inštruktorjev že poznala določeno matematično vsebino, sta ti dve fazi služili za osvežitev 

spomina in oblikovanje povezav med različnimi koncepti. V naslednji fazi uvajanja je 

svetovalec razpravljal z inštruktorji o morebitni težavah, s katerimi bi se lahko inštruktorji 

srečali pri poučevanju. Četrta faza je bila namenjena predstavitvi navodil glede učnih pristopov. 

V zadnji fazi so se inštruktorji spoznali s strategijami, kako zapolniti vrzeli v pomanjkanju 

znanja. 

Vpliv  neprofesionalnega inštruktorja na dosežke učenca so v raziskavi merili glede na 

učenčeve ocene pred inštruiranjem in po njem. Kar 47 od 53 učencev je po raziskavi pokazalo 

boljše rezultate pri pouku matematike. Avtorji programa navajajo, da je poleg boljših ocen 

ključnega pomena tudi mnenje vključenih učencev z učnimi težavami, ki so odnose s svojimi 

inštruktorji opisali kot zelo pozitivne, pomembne in prijateljske ter si želeli takšnega načina 

dela tudi v prihodnje (Karsenty, 2009). 

 

2.2.4. Računalniško podprta pomoč pri učenju 

Uporaba matematičnih računalniških programov, namenjenih izboljšanju razumevanja pri 

učencih z učnimi težavami, se dodobra razvija šele zadnja leta, saj so v preteklosti uporabljali 

računalniško tehnologijo zgolj kot podporo k razrednemu pouku nekajkrat v mesecu (Slavin in 

Lake, 2008). 

Računalniški učni programi so zasnovani tako, da omogočajo aktivno vključenost učenca ter 

njegov razvoj veščin in zmožnosti, hkrati pa motivirajo, zabavajo in olajšujejo učni proces s 

treniranjem mentalnih funkcij. Učenci  z učnimi težavami si lahko pomagajo pri matematičnem 

delu z obliko informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jim najbolj ustreza. Programi so na 

splošno učinkoviti, vendar so učinki različni pri različnih vrstah programov in pri različnih 

skupinah učencev (Kavkler in Babuder, 2015). 

Mayer povzema deset kategorij različne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na 

način, ki je za posameznega učenca najbolj ustrezen. Med uporabami je naveden tudi 

inteligentni sistem tutorstva. To so sistemi poučevanja, ki sledijo učenčevemu znanju in 

ustrezno prilagodijo vaje. Razumljivo so taki sistemi zelo uporabni tudi za učence z učnimi 

težavami (Mayer, 2009). Pri tem načinu uporabe računalnika morajo učenci z učnimi težavami 

najprej osvojiti snov preko učbenika na tradicionalen način, s prilagojenimi računalniškimi 
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programi pa znanje okrepijo.  Računalniški programi so zasnovani tako, da preučijo stopnjo 

učenčevega znanja, identificirajo šibka in močna področja ter na podlagi tega učencu podajo 

njemu prilagojene naloge, s katerimi lahko zapolni vrzeli v manjkajočem matematičnem 

neznanju. Prednosti uporabe informacijsko-komunikacijskih programov so tudi redno 

spremljanje in beleženje učenčevega napredka, prostodostopnost programa ter možnost 

individualizirane pomoči, ki se razlikuje od učenca do učenca (Slavin in Lake, 2008). 

Strokovnjaki poudarjajo, da so učencem z učnimi težavami pri učenju matematičnih konceptov 

in specifičnih veščin lahko v veliko pomoč tudi matematične igre. Igre vsebujejo izzive, ki 

učence motivirajo k iskanju rešitev predstavljenega matematičnega problema in spodbujajo 

gradnjo logično-matematičnih miselnih procesov, medtem ko se učenci zabavajo (Kavkler in 

Babuder, 2015). 

 

3. Poučevanje učenca z učnimi težavami pri 

matematiki 

3.1. Uporaba direktnega pristopa v razredu 

Direktno poučevanje je poučevanje, pri katerem ima kot vir informacij osrednjo vlogo učitelj. 

Direkten pristop temelji na razlagi učitelja, dopolnjeni z učiteljevim zastavljanjem vprašanj 

učencem (Arko, 2014).  

Kot je bilo omenjeno že v uvodnem delu magistrske naloge, so lahko učne težave tudi posledica 

slabe pedagoške prakse, torej neprimerne razlage in neustreznega predajanja navodil učitelja 

matematike. Nasprotno pa velja neposredna kvalitetna razlaga učitelja kot eden najboljših 

načinov prejemanja novih informacij za učno šibkejše učence pri matematiki. Običajno učitelj 

razlago iz učbenika dopolnjuje z razlago, ki je učencem bližje, in tako si lažje organizirajo nove 

informacije. 

Direkten način poučevanja temelji na treh osnovnih komponentah: direktni razlagi, vodenih 

vajah in povratni informaciji (Haas, 2005). 
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Direktna razlaga 

Pri direktni razlagi mora učitelj jasno, korak za korakom, predstaviti snov učencem. Če gre za 

poučevanje učencev z učnimi težavami, je učitelj pozoren, da ne uporablja dvoumnih izrazov, 

ki bi učenca lahko hitro zmedli. Ker so pri tem pristopu učenci večinoma v pasivnem položaju, 

je pomembno, da jih učitelj vpleta v samo razlago in jih s tem dodatno aktivira in motivira. 

Pri učiteljevi razlagi so učencem pri razumevanju snovi v veliko pomoč zgledi. Če gre za lažje 

razumljivo snov, sta dovolj že eden ali dva zgleda kot dopolnitev k direktni razlagi. Več 

primerov pa zahteva težje dojemljiva matematična vsebina. Število zgledov je pogojeno tudi z 

znanjem učencev. Razumljivo je, da je potrebno učencem s šibkim znanjem matematike razlago 

obogatiti z več primeri. Kot tretji dejavnik pa strokovnjaki omenjajo odziv učencev na podano 

snov. Če naredijo učenci veliko napak pri ponovitvenih vajah, potem je potrebno snov 

ponazoriti z dodatnimi zgledi (Haas, 2005). 

 

Vodene vaje 

Drugi pomemben sestavni del direktnega poučevanja so vodene vaje. Pred obravnavo vsake 

nove snovi je potrebno, da učitelj preveri, na kakšni ravni je znanje posameznega učenca. 

Pomembno je  tudi, da učitelj pripravi vrstni red vaj. Na začetku mora učencem podati 

enostavne primere, ki pa jih skozi uro stopnjuje glede na razumevanje le-teh pri učencih. Pri 

vodenih vajah pri direktnem pristopu se poslužujejo tudi pozivov. Ko učitelj učencem zastavi 

vprašanje, naredi določen zvok (na primer plosk ali tresk s prsti). S tem doseže, da vsi učenci v 

razredu, tudi učenci z učnimi težavami, začnejo razmišljati o vprašanju in nanj vsi, vsaj miselno, 

odgovorijo. Če se učitelj tega ne poslužuje, je velika verjetnost, da na vprašanja odgovarjajo le 

učno zmožnejši učenci. Za boljšo ponazoritev in večjo motiviranost si učitelji pomagajo z 

različnimi ponazorili (simbolno zamenjajo s konkretnim materialom). Ko učitelji zaključijo z 

eno snovjo, je potrebno preveriti, kaj so se učenci naučili, jih opozoriti na ključne ugotovitve in 

šele po ponovitvi lahko preidejo na novo učno snov (Haas, 2005). 

 

Povratna informacija 

Po učenčevem pravilnem ali pa napačnem odgovoru je potrebno, da se učitelj takoj odzove s 

povratno informacijo in mu s tem potrdi ali pa popravi njegovo razmišljanje. Ne glede na to, 

kakšen je odgovor, mora učitelj odreagirati mirno, da dobi učenec občutek, da se lahko kdaj 
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tudi zmoti in da ni to nič takega. V primeru pravilnega odgovora je učenca dobro pohvaliti, da 

dobi še večji zagon za nadaljnje delo (Haas, 2005). 

 

3.2. Prilagoditev učnega okolja 

Učinkovito učno okolje je varovalni dejavnik za učence, ki vpliva na njihove učne dosežke in 

stališča do učenja (Magajna, 2008). Učno okolje mora biti oblikovano tako, da spodbuja 

učenčev razvoj ter ponuja spodbudne izzive in zmanjšuje stres (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

Posebej za učence z učnimi težavami je prilagoditev učnega okolja izrednega pomena, ker v 

visokem odstotku prispeva k odpravljanju učnih težav. Hkrati je učno okolje gonilna sila za 

spreminjanje procesa poučevanja. 

Jereb (Jereb, 2011) deli učno okolje na štiri sledeča področja: fizično učno okolje, didaktično 

učno okolje, socialno učno okolje in kurikularno učno okolje. 

 

Fizično učno okolje 

V procesu učenja učenca z učnimi težavami igra pomembno vlogo tudi opremljenost in 

urejenost razreda. V razredu morajo biti fleksibilno razporejene mize, stoli in druga oprema 

tako, da omogočajo aktivno izvajanje metod učenja. Šolski delavci morajo prostor urediti tako, 

da spodbujajo dobro počutje učencev in zagotovijo pogoje za uspešno učenje. Pri tem imajo 

pomembno vlogo svetloba, akustika učilnice in barva sten. Večina učencev z učnimi težavami 

se lahko zbere le, če je v prostoru popolna tišina. K dejavnikom fizičnega okolja šteje tudi 

primerna temperatura, saj učencev pri učenju ne sme zebsti, prav tako pa ni priporočljivo, da 

jim je prevroče. Priporočljivo je, da so na učni mizi le pripomočki, ki jih bo učenec potreboval 

med samim procesom učenja, in ne še ostali neuporabni materiali, ki lahko delujejo kot moteči 

dejavniki (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

 

Didaktično učno okolje 

V didaktično učno okolje se prištevajo vsi učni pripomočki in materiali, ki jih učitelj uporablja 

v razredu oziroma pri individualni uri z učencem z učnimi težavami. To so lahko številske osi, 

stotični kvadrat, kartončki s poštevanko, kartončki s formulami, koraki reševanja postopkov 
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itd. K slednjemu spada tudi dobra poučevalna praksa, ki omogoča aktivnost učencev med 

poukom, učenje na različne načine ter upošteva učenčeva močna in šibka področja. Naslednji 

element učinkovitega didaktičnega okolja je uporaba primernih učnih gradiv, ki jih dopolnjuje 

računalniška tehnologija. Večina učencev z učnimi težavami se lažje uči, če je vsebina na učnih 

listih ustrezno razporejena, če so naloge opremljene s skicami in slikami. Kot pomoč jim lahko 

učitelj informacije razdeli na dele, postopke predstavi po korakih ter jim podčrta ključne besede 

v besedilu (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

 

Socialno učno okolje 

Učinkovito socialno učno okolje temelji predvsem na dobrih odnosih med učenci in učitelji 

(tudi drugimi pedagoškimi delavci). Učitelj mora v razredu ustvariti dobro klimo, ki temelji na 

spoštljivem prijateljskem odnosu, v katerem se posamezen učenec počuti ugodno in predvsem 

sprejeto. Učitelji morajo spodbujati pozitivne medvrstniške odnose, spodbujati vrstniško 

tutorstvo in druge oblike sopomoči. Da pa vsak učenec lahko učno napreduje, je pomembno 

tudi dobro sodelovanje med pedagoškimi in svetovalnimi delavci (Pulec Lah in Velikonja, 

2011). 

 

Kurikularno učno okolje 

Kurikularno učno okolje predstavlja ustrezen učni načrt, učenje splošnih strategij, vnaprejšnje 

dogovore (npr. spraševanje, pisno preverjanje) ter dobro poučevalno prakso. Pri poučevanju 

učenca z učnimi težavami morajo učitelji prilagoditi učni načrt v skladu z učenčevimi močnimi 

področji in primanjkljaji. Za učinkovito učenje je potrebna prilagoditev ciljev, metod, vsebin in 

končnega vrednotenja. V veliko primerih pomenijo le izrazitejše časovne in količinske 

prilagoditve to, da učenec z učnimi težavami istočasno izvaja naloge kot vrstniki. Učinkovito 

kurikularno okolje zahteva tudi refleksijo in sprotno vrednotenje izvajanje delovnega projekta 

pomoči za učence z učnimi težavami (Kavkler in Babuder, 2015). 

 

3.3. Motivacija učencev z učnimi težavami 

Motivacija je psihološki proces, ki učenca spodbudi k učni dejavnosti, ga pri tem usmerja in 

vzdržuje skozi učenje. Prav tako je tudi pomemben psihološki dejavnik učne uspešnosti, saj 
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učenčeva nizka prizadevnost in trud pri učenju, učenčeva nepripravljenost za delo pri pouku, 

prenehanje dela, ko pride do težave, in nesoočanje s težjimi nalogami resno ogrožajo kvalitetno 

učenje. Motivacija oblikuje mero in kakovost učenja na osnovi dejavnosti, ki jo izvajajo učenci, 

ali podatkov, ki jih imajo na razpolago. Tisti učenci, ki so bolj motivirani, v učnih situacijah 

uporabljajo kompleksnejše spoznavne procese, posledično se nečesa kvalitetnejše naučijo v 

primerjavi z manj motiviranimi učenci (Peklaj in ostali, 2009). 

Motivacijo lahko delimo na zunanjo in notranjo. Šolske ocene, pohvale, spodbude,  strah pred 

kaznijo in priznanje s strani druge osebe so dejavniki zunanje motivacije. Značilnost učencev, 

ki so zunanje motivirani, je zanimanje za posledico, ki jo dejavnost prinese, in ne dejavnost 

sama (primer: učenec hoče dobro oceno pri predmetu, ki mu bo omogočila vpis na želeno 

srednjo šolo, ne zanima pa ga sama snov, ki se je uči). 

Znaki notranje motivacije so zanimanje, radovednost in želja po spoznavanju novih stvari. 

Notranje motiviranemu učencu predstavlja cilj dejavnost sama po sebi, ne obremenjuje pa se s 

posledicami in rezultati (primer: učenec se doma sam poglablja v dodatne matematične naloge, 

ker pri tem enostavno uživa, za učenje ne potrebuje nobene spodbude) (Peklaj in ostali, 2009). 

Potrebno se je zavedati, da učencev ne moremo razdeliti kar na tiste, ki so zunanje motivirani, 

in tiste, ki se učijo samo zase. Zunanja in notranja motivacija sta dve obliki skrajnosti, praksa 

pa pokaže, da je v večini učencev zaznati obe (Juriševič, 2006). 

Woolfolk ugotavlja, da učenci z učnimi težavami ostajajo pasivni in nemočni, saj so prepričani, 

da ne morejo nadzirati in izboljšati svojega učenja. Takšni učenci težko pristopijo k 

matematičnim nalogam, težave jim predstavlja organizacija učenja in uporaba primernih 

strategij. Strah pred neuspehom, slaba angažiranost ter pasivnost so pokazatelji nizke 

storilnostne motivacije. Temu je pripisati tudi tako imenovano naučeno nemoč, pri čemer so 

nemotivirani učenci prepričani, da sami ne morejo kontrolirati dogodkov v svojem življenju. 

Takšni učenci se učenju upirajo in izpuščajo možnosti za izboljšanje svojih sposobnosti, 

posledica pa je razvoj kognitivnih primanjkljajev (Woolfolk, 2000). 

Slab učni uspeh le še okrepi osebno stisko učencev z učnimi težavami. Čustvena stiska je 

posledica nesprejetosti s strani staršev in prijateljev, sramu in občutka manjvrednosti. To stisko 

učenci poskušajo prikriti z iskanjem pozornosti na primeren in neprimeren način (Linasi, 2016).  

Naloga učitelja, ki poučuje učenca z učnimi težavami, je, da v povezavi z otrokovimi 

primanjkljaji (slabša pozornost, slabo predznanje, slaba avtomatizacija postopkov …) in učno 
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situacijo ugotovi, pod katerimi pogoji določen učenec najboljše sodeluje in najhitrejše 

napreduje (Magajna, 2008). 

Magajna L. navaja ključne točke, ki jih je dobro upoštevati za dvig motivacije pri učencu z 

učnimi težavami: 

– Učitelj z različnimi novostmi in raznolikostmi narediti pouk zanimiv, s čimer pridobi 

učenčevo pozornost za šolsko delo. Pomembno je, da poizkuša pozornost pri učencu 

vzdrževati skozi celo uro. 

– Če se le da, je matematično snov dobro povezati z vsakdanjem življenjem in ji s tem 

dati neko vrednost (primer: snov o odstotkih se poveže z akcijami v trgovinah). 

– Učenci so veliko bolj motivirani, če je snov povezana z njihovimi lastnimi interesi. 

Učitelj lahko preuredi posamezne naloge na način, ki je učencu bliže, ali pa omogoči, 

da si učenec sam izbere naloge in dejavnosti pri delu. 

– Eden izmed načinov dviga motivacije je tudi skupinsko delo oziroma sodelovalno 

učenje. 

– Učitelji lahko učencu s sprotnimi informacijami o uspehu in napredku, pravo mero 

pomoči in vodenjem povečajo zaupanje v učenčeve lastne sposobnosti. S tem 

zmanjšujejo nepotreben strah in napetost pri šolskem delu. 

– Ključni pri dvigu motivacije so tudi motivacijski elementi, kot so spodbuda, opozorilo 

ali pohvala za dobro opravljeno delo (Magajna, 2008). 

 

3.4. Tehnike poučevanja učencev z učnimi težavami pri 

matematiki 

Učitelji in specialni pedagogi, ki poučujejo učence z učnimi težavami, morajo pedagoško 

prakso prilagoditi potrebam posameznega učenca. Pri urah morajo biti potrpežljivi in vztrajni, 

uporabljati morajo dodatna ponazorila, uporabljati konkreten material, informacije podajati v 

enostavnem jeziku, najpomembneje pa je, da se prilagodijo učnemu stilu učenca.  

Kavkler in Babuder povzemata 16-delni model matematičnih tehnik poučevanja učencev z 

učnimi težavami, ki so ga oblikovali Levine, Lindsay in Reed (Kavkler in Babuder, 2015, str. 

60): 

– učenje dejstev, 
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– usmerjanje pozornosti v podrobnosti,  

– obvladovanje postopkov, 

– raba dejstev in postopkov,  

– prepoznavanje vzorcev, 

– odnos do besed, 

– analiza povedi, 

– analiza slik, 

– logično mišljenje,  

– predvidevanje rešitev,  

– razumevanje in povezovanje pojmov, 

– sistematičen pristop k reševanju problema, 

– nadgrajevanje znanja, 

– uporaba znanja, 

– obvladovanje strahu, 

– pozitiven odnos do predmeta. 

 

Učenje dejstev 

Ko se učenec nauči nekega dejstva na pamet oziroma ga avtomatizira, mu to omogoči hitrejše 

reševanje enostavnejših postopkov (primer: učenec lahko usmeri vso pozornost v postopek 

pisnega deljenja, če že zna poštevanko na pamet). 

Učenci z učnimi težavami si pri računanju pomagajo z različnimi strategijami. Nekaterim je 

lažje računati s prsti, drugi štejejo na glas, ostali pa prikličejo aritmetični algoritem iz spomina. 

Materialno strategijo reševanja aritmetičnega problema uporabljajo tisti učenci, ki potrebujejo 

določeno materialno oporo. Pri takih učencih učitelji vpeljejo v poučevanje predmete ali 

simbole iz okolja, kot so kamni, krožci, kocke, računala, številski trak, tabele, barvne paličice 

idr. (Slika 9)  
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Slika 9: Uporaba barvnih paličic 

(vir: http://teachingmytoddlers.blogspot.si/2013/03/learning-soroban-japanese-abacus.html) 

 

Za vse skupine učencev je pouk bolj učinkovit, če učitelj razlagi doda še učinkovite modele in 

materiale, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju matematične snovi.  

Učenci, ki pri reševanju matematičnih nalog ne povedo odgovora takoj ter zanj potrebujejo več 

časa ali pa si pomagajo s pomikanjem ustnic in polglasnim štetjem, uporabljajo verbalno 

strategijo. Učitelji pri teh učencih spodbujajo reševanje na glas.  

Miselna strategija vključuje priklic aritmetičnih dejstev iz baze podatkov oziroma določenih 

postopkov. Primer: 

 

Učitelji se lahko poslužujejo tudi didaktičnih iger, kot so domine ali spomin, ki služijo kot 

trening za zapolnitev matematičnih dejstev. 

 

Usmerjanje pozornosti v podrobnosti 

Učenci z učnimi težavami se pogosto izgubijo v učiteljevi razlagi in spregledajo določeno 

posebnost pojma ali naloge. Da se učitelji temu izognejo, morajo učence naučiti pravilnega 



 32  
   

usmerjanja na pozornosti. Eden izmed načinov, ki pripomore k večji pozornosti učenca, je 

odstranitev motečih dejavnikov oziroma organiziran učni prostor, ki je opisan v poglavju 3.2.  

Učenci so bolj pozorni, če jim učitelj podaja kratka in jasna navodila, razlaga počasi in razločno, 

poudarja ključne besede, ima očesni stik z učenci, nenehno jim mora zastavljati vprašanja o 

dejstvih in dejanjih, poudari, katere naloge morajo učenci najprej rešiti, podajati mora povratne 

informacije, uporabljati različne barve za različne korake, prav tako pa učencem omogoča 

dodaten čas reševanje določene naloge, kratke predahe med reševanjem ter dodatne 

motivacijske elemente.  

Dober primer rešitve usmerjanja pozornosti je uporaba strategije semaforja (Slika 10). 

 

Slika 10: Semafor za sistematično reševanje 

 

Obvladovanje postopkov 

Učenec mora biti sposoben priklicati proceduralno znanje, ki vključuje znanje o pravilih, 

algoritmih in postopkih. Učenci z učnimi težavami imajo pri obvladovanju postopkov največ 

problemov.  

Učitelj tem učencem lahko pomaga z usmerjanjem v opisovanje postopka reševanja, 

opozarjanjem učenca na označevanje začetka reševanja ter s predlogi za sistematično reševanje 

po korakih. Učencem so v veliko pomoč slike in kartončki z zapisanimi koraki reševanja.  

Primer: 
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Slika 11: Kartonček za reševanje besedilnih nalog  

(vir: Kavkler in Babuder, 2015, str. 70) 

 

Raba dejstev in postopkov 

Pri zahtevnih matematičnih nalogah se mora učenec soočiti z različnimi dejstvi, detajli in 

postopki, pri tem pa ima težave s priklicem le-teh iz kratkotrajnega spomina. Učitelj mu pri tem 

lahko pomaga z navajanjem števil, ki jih učenec šteje s prsti, naučiti pa ga mora tudi reševanja 

nalog s pomočjo risanja oziroma skiciranja.  

 

Prepoznavanje vzorcev 

Učenci se pri matematičnem pouku soočajo z različnimi vzorci nalog in z vzorci kot 

matematičnimi objekti. Ti se lahko ponavljajo v besedilnih nalogah in nakazujejo na uporabo 
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nekega postopka. Učitelj lahko učenca privede do boljšega prepoznavanja vzorca s prostorskim 

poenostavljanjem števil, prav tako pa mu pomagajo tudi barvne opore.  

 

Odnos do besed 

Večji del matematičnega znanja vključuje poznavanje izrazov, ki niso vsakdanji, kar zahteva 

od učenca učenje na pamet. Tisti učenci, ki imajo težave z besediščem in pomenoslovjem, imajo 

na tem področju velike težave. Učitelj mora učencu z učnimi težavami matematični jezik 

predstaviti v enostavnem jeziku, načrtno ga mora seznaniti z matematičnimi izrazi, skupaj z 

njim mora rešiti vzorčen primer besedilne naloge. V veliko pomoč je učencu izdelovanje 

plakatov z določenimi matematičnimi pojmi, saj si jih tako boljše zapomni.  

 

Analiza povedi 

Učenec, ki ima težave na jezikovnem področju, težko razume ustna navodila, matematične 

besedilne naloge, težje se uči iz matematičnih knjig. Učitelj mu mora snov podajati počasneje, 

informacije podajati po delih, zahtevati od njega, naj glasovno opiše postopek dela ter ga 

spodbujati k ubeseditvi posameznih preprostih korakov v algoritmih.  

 

Analiza slik 

Pri učencih, ki imajo težave pri razbiranju podatkov iz slik, učitelji dajo večji poudarek na 

besedne modele in učne materiale.  

 

Logično mišljenje 

Učenci s težavami v logičnem razmišljanju in sklepanju se težje osredotočijo na matematične 

naloge, ki zahtevajo te spretnosti. Učenci z učnimi težavami te vrste se posledično zanašajo na 

učenje na pamet, brez logičnega razumevanja. Učitelji morajo zato snov povezovati z 

realnostjo.  
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Predvidevanje rešitev 

Ocenjevanje reševanja učencu pomaga pri njegovem razumevanju določene naloge, zato ga 

mora učitelj na to sistematično pripravljati.  

Primer: Prej ko učenec zares izračuna, koliko je 4 x 32, mu učitelj predlaga izračun 4 x 30 ter 

na koncu primerja rezultat.  

 

Razumevanje in povezovanje pojmov 

Napačno osvojeno pojmovno znanje učenca z učnimi težavami ovira pri usvajanju računskih 

spretnosti. Pojmovno znanje vključuje razumevanje matematičnih izrazov, odnose med 

količinami, poznavanje matematičnih simbolov in računskih operacij. Za učenca je pomembno, 

da bolj kot nalogo razume same računske operacije ter zakaj so le-te prav pri določeni nalogi 

uporabljene.  

Pri učenju novih pojmov mora učitelj učenca naučiti povezati le-te z znano snovjo, mu pojme 

predstaviti preko slikovnih prikazov, preverjati matematično terminologijo, znati prenesti 

znanje iz ene matematične snovi na drugo ter ga naučiti pojasniti in razložiti matematične 

postopke. 

 

Sistematičen pristop k reševanju problema 

Tisti učenec, ki ima težave pri načrtovanju reševanja naloge, težko ugotovi povezave med 

elementi naloge, je  ne analizira ter slabše prepozna pravilni vrstni red reševanja. Pri reševanju 

besedilnih nalog ni sposoben sestaviti celotnega miselnega vzorca.  

Učitelj ga mora naučiti sistematičnega pristopa, ki vključuje prepoznavanje vprašanja in 

odstranitev nepomembnih informacij, razmisleka o uporabnih strategijah ter izbire ene izmed 

njih, kako uporabiti najboljšo strategijo in celotnega pregleda reševalnega procesa.  

Tudi pri tem pristopu učitelji uporabljajo strategijo semaforja.  
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Nadgrajevanje znanja 

Učenci morajo za prehod na novo snov poznati predhodne temelje matematične snovi. Če 

učitelj zazna, da je predhodno osnovno znanje pomanjkljivo, je boljše, da novo snov premakne 

za nekaj ur in se najprej posveti ponovitvi osnovnega znanja.  

 

Uporaba znanja 

Učitelj se ne sme zadovoljiti z matematičnim znanjem učenca na papirju, ampak mora učencu 

prikazati matematično znanje v realni situaciji.  

 

Obvladovanje strahu 

Učitelj mora z učencem pri individualnih urah vzpostaviti topel in spoštljiv odnos, v katerem si 

bo učenec dovolil delati napake in izraziti svoje mnenje. Tako bo lažje osvojil matematično 

snov, saj bo odpravil strah do matematike, ki ga ovira pri napredovanju. 

 

Pozitiven odnos do predmeta 

Učenci s pozitivnim odnosom do matematike lažje usvajajo matematično znanje. Učitelj to 

lahko zagotovi z dobro organiziranim učnim okoljem, ki je opisano v točki 3.2 in učno 

motivacijo (3.3) (Kavkler in Babuder, 2015). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. Namen empiričnega dela 

Individualno pomoč pri matematiki lahko nudita tako učitelj matematike kot specialni 

pedagoški delavec (specialni pedagog). Glede na to, da gre za različna poklicna profila, so me 

zanimale razlike v načinu nudenja pomoči. Namen ni primerjanje učinkovitosti strategij dela 

enega ali drugega poklicnega profila, temveč osvetlitev različnosti strategij, kar je potrebno za 

izbiro primerne oblike pomoči posameznim učencem. 

2. Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

V eksperimentalnem delu sem obravnavala individualno učno pomoč pri zahtevnejši 

matematični vsebini, ki sta jo učencu nudila učitelj matematike in strokovni pedagoški delavec. 

Pri primerjanju učne pomoči, ki jo nudita učitelj matematike in specialni pedagog sem 

ugotavljala: 

– V kolikšni meri izvajalec učne pomoči upošteva naravo učenčevih učnih težav? 

– Kako izvajalec učne pomoči prilagaja samo obravnavano vsebino, reprezentacije 

pojmov, taksonomijo in obliko nalog pri učencih z učnimi težavami? 

– V kolikšni meri izvajalec učne pomoči pri individualni pomoči poudarja motivacijske 

elemente? 

 

3. Metodologija 

3.1. Izvedba raziskave    

Raziskavo sem izvedla kot študijo primera. Posluževala sem se metode opazovanja brez 

udeležbe. Opazovala sem pomoč, ki sta jo učencu osmega razreda izmenično nudili učiteljica 

matematike in specialna pedagoginja pri izbrani vsebini iz algebre. S pisnim privoljenjem šole 

(OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica), učenčevih staršev in izvajalcev učne pomoči sem 

posnela šest individualnih šolskih ur. Ure dodatne strokovne pomoči so potekale v 

dopoldanskem času v terminih, ki so bili že na začetku šolskega leta določeni za izvajanje 

dodatne pomoči za opazovanega učenca. Tri ure je z učencem izvedla njegova učiteljica 



 38  
   

matematike, ostale tri pa specialna pedagoginja. Individualno učno pomoč sta nudili izkušena 

učiteljica matematike in specialna pedagoginja, ki je še novinka v svojem poklicu. Osmošolec, 

ki je sodeloval v raziskavi, ima na splošno težave pri usvajanju znanja na področju matematike 

in angleščine. Zaradi nezadostnih ocen pri omenjenih predmetih mu je bila v šestem razredu 

dodeljena dodatna strokovna pomoč. V prvem letu mu je bila pri matematiki dodeljena ena ure 

individualne pomoči tedensko. Ker je evalvacijska ocena na koncu leta pokazala, da ena šolska 

ura ne zadostuje, sta mu bili v drugem letu dodeljeni dve šolski uri individualne pomoči 

tedensko. Zadostne ter dobre ocene pri matematiki v osmem razredu so bile pokazatelj, da je 

učenec prejemal pravo obliko učne pomoči. 

 

3.2. Obdelava podatkov 

Učna pomoč se je odvijala v obliki dialoga med učiteljem in učencem. Kot enoto analize sem 

obravnavala povezane izjave enega in drugega udeleženca. Dialog je torej potekal v obliki 

zaporedja enot analize, ki so se izmenično nanašale na učenca in  strokovnega pedagoškega 

delavca. 

Preko transkripcije dialoga iz individualnih  učnih ur sem iz skupno 2232 izjav učenca in 

učiteljice analizirala različne vidike. Pri tem sem obravnavala le izjave učiteljice. Za posamezen 

vidik sem izdelala kategorije, glede na katere sem preštela izjave in jih ilustrirala s primeri. Pri 

vsakem opazovanem vidiku sem na koncu naredila deskriptivno analizo in rezultate ponazorila 

s tabelami in diagrami. Opazovala sem razlike v poučevanju, motivaciji, uporabi terminoloških 

izrazov, obliki in zahtevnosti samih nalog, uporabi specifičnih pripomočkov, razlike v prostoru 

in času izvajanja pomoči ter samega pristopa, ki sta mu jih za isto učno snov pri matematiki 

nudili  učiteljica matematike in specialna pedagoginja. Kategoriziran izsek dialoga je prikazan 

v Tabeli 1.  

Zanesljivost kategorizacije sem preverila s pilotiranjem. Dva ocenjevalca sva kategorizirala isti 

del transkripcije, natančneje 137 prvih izjav prve učne ure. Zanesljivost sem izrazila s 

Cohenovim koeficientom kapa (κ). Izračunani koeficienti so bili 0.44, 0.50 in 0.58 pri 

posamezni kategorizaciji, kar pomeni dobro ujemanje (0,41–0,60). Po pilotiranju sem 

kategorizacije obdelala in še natančneje opisala. 

Vidike, ki jih nisem mogla razbrati iz transkripcij, sem opazovala preko jasnih video posnetkov. 

Tako sem pri uvodni motivaciji opazovala pripomočke in si beležila trajanje, pri učnem okolju 
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pa iz posnetkov beležila, ali so se učne ure pravočasno začele in končale ob zvonjenju šolskega 

zvonca; opazovala sem opremljenost učilnice ter položaj učitelja in učenca. Naloge, ki sta jih 

med uro uporabljali učiteljica matematike in specialna pedagoginja, sem obravnavala na ta 

način, da sem jih najprej izpisala (po ogledu video posnetka) ter vsako posebej analizirala. 

 

119 UČITELJ Sta enaka?! (začudeno) Res imata enak 

koeficient in enako spremenljivko, vendar ima 

prvi koeficient –2 drugi pa +2. Kakšni sta ti dve 

števili –2 in +2?  

A E A AA 

 UČENEC Pozitivni in negativni.     

120 UČITELJ Kako imenujemo par takšnih dveh števil, kjer 

ima eno negativen drugo pa pozitiven 

predznak? (–2 pa +2, –5 pa +5) Kako ju 

imenujemo?  

A B A AA 

 UČENEC (razmišlja)     

121 UČITELJ Kakšni števili sta si to? Zamisli si številsko 

premico. Eno število je na desni strani, drugo pa 

je zrcalna slika tega števila. To sta si nas… (čaka 

na odgovor) ...? 

B B A A 

 UČENEC … nasprotni števili.     

Tabela 1: Izsek transkripcije učiteljice matematike 

 

V Tabeli 2 so predstavljene vrste in oznake kod, ki sem jih uporabljala pri opazovanju 

posameznega vidika. 

 

OZNAKA KATEGORIJE POMEN KATEGORIZACIJE 

I Uporaba terminologije 

II Motivacijske izjave 

III Taksonomske stopnje izjav 
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IV Taksonomske stopnje vprašanj 

Tabela 2: Legenda vrst uporabljenih kod 

 

Posamezne kategorije sem opredelila v nadaljevanju pri analizi posameznih vidikov. 

4. Analiza rezultatov z interpretacijo 

4.1. Motivacija (uvodna) 

Pomemben cilj vsakega učitelja je, da učenca motivira za šolsko delo, ga pravilno usmeri in mu 

poda pobudo za učenje. Učitelji se morajo zavedati dejstva, da je prav učna motivacija tista, ki 

» spreminja proces poučevanja v proces učenja« (Razdevšek in Pučko, 1999). 

 

Učiteljica matematike 

Pri opazovanih individualnih učnih urah z učiteljico matematike uvodna motivacija ni bila 

prisotna, saj je učiteljica v vseh treh primerih takoj na začetku ure začela s pregledovanjem 

domače naloge ali ponavljanjem obravnavane snovi. Torej je zavzemala uvodna motivacija 0 

od 45 minut pouka pri vsaki uri.  

 

Specialna pedagoginja 

V nasprotju z učiteljico matematike pa je specialna pedagoginja dala velik poudarek uvodni 

motivaciji in ji v prvi uri namenila kar 7 od 40 minut pouka. Tu je za uvodno motivacijo  izbrala 

igro mikado (Slika 12), s katero je učenec ponovil seštevanje in množenje celih števil, hkrati pa 

se je z igro tudi sprostil in skoncentriral za matematično delo. 
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Slika 12: Igra mikado 

V drugi uri je specialna pedagoginja učencu dala liste, kjer so bila zapisana števila (Slika 13). 

Učenec je moral najprej obkrožiti vsa, ki so imela 6 desetic, nato vsa, ki so deljiva z 2, vsa, ki 

so deljiva s 5, ter nazadnje vsa, ki imajo 3 na katerem koli mestu. Za ta način uvodne motivacije  

je učenec porabil približno 4 minute. 

 

Slika 13: Obkroževanje števil 

 

Najmanj časa, natančneje 2 minuti 20 sekund, pa je trajala uvodna motivacija pri tretji uri 

poučevanja. Učenec je z natančnimi gibi dlani poskušal pripeljati kovinsko kroglico mimo ovir 

čim dlje v lesenem labirintu (Slika 14). V videni uri je prišel do ovire 14, kar pomeni, da je 

izenačil najboljši rezultat iz prejšnjih ur. Po 25 minutah učenja je učiteljica učencu podala 

žogici, s katerima je žongliral dobro minuto. S to igro se je učenec razmigal, za hip odvrnil 

misli od matematične snovi in bolj sproščen nadaljeval z rutinskimi matematičnimi nalogami. 
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Slika 14: Lesen labirint 

Interpretacija 

Specialna pedagoginja je pri tem vidiku bolj upoštevala naravo učenčevih učnih težav. 

Opazovanega učenca je spremljala med celim šolskim letom in se tako dodobra spoznala z 

učenčevimi učnimi težavami oziroma šibkimi področji. Ta učenec ima velike težave s 

koncentracijo (npr. po odmoru oziroma po uri drugega predmeta težko preklopi na matematično 

delo), zato se je specialna pedagoginja posluževala takšne uvodne motivacije, s katero se je 

učenec predvsem umiril in skoncentriral na nadaljnje delo. Vidno je, da se njena uvodna 

motivacija ne povezuje z obravnavano snovjo – ravno zaradi zgoraj naštetih razlogov. 

Nasprotno pa se učiteljica matematike takšne uvodne motivacije ni posluževala. Smiselno pa 

bi bilo, da bi učiteljica učenca na začetku vseeno motivirala, na način, kot se ga poslužuje v 

razredu pred obravnavo neke učne snovi.  

 

4.2. Uporaba terminologije 

Ena izmed skupnih karakteristik učencev, ki imajo učne težave, je tudi slabše verbalno 

razumevanje in izražanje. Zaradi nezmožnosti shranjevanja informacij v dolgotrajni spomin 

ima večina teh učencev težave pri razumevanju in pomnjenju matematičnih terminov. Težave 

jim povzroča tudi to, da že naučen matematični termin uporabijo v situaciji, ki jim je nova. 

Primer: učenec, ki sem ga opazovala,  je že v prejšnjih letih učenja spoznal matematični termin 

eksponent, vendar se ga pri opazovani snovi ni spomnil in ga ni uporabljal tudi po tem, ko ga 

je učiteljica že opozorila; uporabljal je izraz »številka nad črko«.  
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KATEGORIZACIJA I: Uporaba terminologije 

Koda     Ime Opis Zgledi 

A Terminologija je 

poudarjena 
 V izjavi je korektno uporabljena 

terminologija iz vsebine, ki je 

predmet učenja.  

 Opozarjanje na nepravilno 

matematično izražanje. 

Enočlenik je sestavljen iz 

koeficienta in 

spremenljivke. 

B 
Terminologija ni 

poudarjena 
       Vsi drugi primeri 

Enočlenik je sestavljen iz 

številke in črke. 

Tabela 3: Uporaba terminologije (kategorizacija) 

 

Učiteljica matematike 

Iz pregleda transkripcij iz individualnih ur je razvidno, da je učiteljica matematike dajala velik 

poudarek pravilni uporabi matematičnih terminoloških izrazov iz vsebine, ki je bila predmet 

obravnave. 

Učenca je pri nepravilnem izražanju vsakič opozorila in mu tudi povedala pravilen termin ter 

zahtevala, da v nadaljevanju ure uporablja matematično pravilen izraz. Učenec je izraz 

največkrat zamenjal z drugim: seštevanje – plus, odštevanje – minus, koeficient – številka, črka 

– spremenljivka, pozitivno – plus, negativno –minus. Ker je učiteljica želela, da učenec do 

večine stvari pride sam, mu tudi pravilnih izrazov ni  povedala takoj, ampak mu je pomaga z 

začetno črko, da se je pravilnega izraza hitreje spomnil (npr. ko…ko…koeficient, 

spr…spre…spremenljivka).  

 

Zgled 1: Izsek iz dialoga, kjer je učiteljica matematike pozorna na pravilno matematično 

izražanje 

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

se ravno tako odločil?  

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

številko. 

UČITELJ Kaj to pomeni plusa ali minusa?  

UČENEC Seštevanja ali odštevanja. 
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UČITELJ Torej računske operacije seštevanja ali odštevanja. Katero računsko 

operacijo ima  enočlenik 5a2 med koeficientom in spremenljivko?  

UČENEC Množenje. 

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

sestavljen? 

UČENEC Iz črke in številke. 

UČITELJ Ja. Kako pa mi pravimo ti črki in številki? 

UČENEC (razmišlja) 

UČITELJ Črko imenujemo spremenljivka, številko pa koeficient. 

 

Iz Tabele 4  in Diagrama 1 je razvidno, da je učiteljica matematike dala največji poudarek 

uporabi terminologije pri prvi obravnavani uri, in sicer v 23 % vseh izrečenih izjav. Pri drugi 

obravnavani uri je bila učiteljica  na terminologijo pozorna v 14 % ter v zadnji uri v 18 % izjav. 

Povprečni delež izjav s poudarjeno uporabo terminologije v vseh treh urah opazovane dodatne 

strokovne pomoči z učiteljico matematike pa je 19 %. 

 

Uporaba 

terminologije 

Število učiteljevih izjav (učiteljica matematike) Skupni 

rezultat 

(%) 1. ura DSP 2. ura DSP 3. ura DSP 

Terminologija 

je poudarjena 
44 23 % 24 14 % 31 18 % 19 % 

Terminologija 

ni poudarjena 
146 77 % 143 86 % 146 82 % 81 % 

Tabela 4: Uporaba terminologije pri urah z učiteljico matematike 
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Diagram 1: Uporaba terminologije pri urah učiteljice matematike 

 

Diagram 2: Skupna uporaba terminologije pri urah učiteljice matematike 

 

Specialna pedagoginja 

Specialna pedagoginja je učencu pustila, da uporablja nepravilne izraze in ga zato tudi ni 

opozarjala, kar je lepo razvidno iz Tabele 5 in Diagrama 3. V prvi uri dodatne strokovne pomoči 

je specialna pedagoginja učenca opozorila na pravilno matematično izražanje v 5 od 170 izjav, 
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vseh izrečenih izjav. Povprečje vseh treh obravnavanih ur pri specialni pedagoginj znaša 1,5 % 
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poučevanja. Večkrat je tudi sama uporabila iste izraze kot učenec (npr. Različna enočlenika 

imata različno črko in številko.). 

 

Zgled 2: Izsek iz dialoga, kjer specialna pedagoginja ne poudarja pravilnega 

matematičnega izražanja 

UČITELJ Kako prepoznaš različna enočlenika? 

UČENEC Vse imata različno.  

UČITELJ Tako je, različna enočlenika imata različno črko in številko. 

 

 

Uporaba 

terminologije 

Število učiteljevih izjav (specialna pedagoginja) Skupni 

rezultat 

(%) 1. ura DSP 2. ura DSP 3. ura DSP 

Terminologija 

je poudarjena 
5 3 % 3 2 % 1 0,5 % 1,5 % 

Terminologija 

ni poudarjena 
165 97 % 177 98 % 231 99, 5% 98,5 % 

Tabela 5: Uporaba terminologije pri urah specialne pedagoginje 

 

 

Diagram 3: Uporaba terminologije pri urah specialne pedagoginje 
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Diagram 4: Skupna uporaba terminologije  pri urah specialne pedagoginje 

 

Primerjava 

Pri primerjavi obeh učiteljic je iz Diagrama 5 razvidno, da je učiteljica matematike dajala 

veliko večji poudarek pravilnemu matematičnemu izražanju kot specialna pedagoginja. 

 

Diagram 5: Primerjava uporabe terminologije med učiteljicama 

 

Tudi preizkus Hi2 je pokazal statistično pomembne razlike pri uporabi terminologije med 

učiteljico matematike in specialno pedagoginjo (Hi2 = ∞, g = 1, p = 0,000). 
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Interpretacija 

Pri uporabi in opozarjanju učenca na terminološke izraze je bila učiteljica matematike zelo 

dosledna in natančna v primerjavi s specialno pedagoginjo, kar je razumljivo, saj je 

matematična terminologija bližje njeni stroki. Opaziti je bilo, da je opozarjanje na uporabo 

pravilnih matematičnih izrazov učiteljici matematike nekako v podzavesti, saj učence nenehno 

opozarja tudi v razredu. Specialni pedagoginji se je mogoče zdelo pomembnejše predati znanje 

postopkov, vendar menim, da uporabe terminologije ne bi smela kar ignorirati. Del 

matematičnega znanja je tudi pravilno terminološko izražanje in pravilna uporaba izrazov. 

Kljub temu da od učenca z učnimi težavami ne moremo pričakovati konstantne uporabe 

pravilnih izrazov, menim, da se mu lahko le-ti z večkratnim opozarjanjem hitreje vtisnejo v 

spomin in jih tudi usvoji. 

 

4.3. Elementi motivacije v izjavah 

Učitelji so bistveno uspešnejši pri poučevanju, če znajo učenca vzpodbujati na pravi način. Pri 

vsakem posamezniku morajo učitelji najti neko ustrezno razmerje med zunanjimi in notranjimi 

motivatorji glede na vrsto naloge in ciljev ter na podlagi tega dati prednost ojačenju želenega 

vedenja. Zunanje motiviran učenec deluje zaradi zunanjih posledic, h katerim prištevamo 

pohvalo, spodbudo, grajo, opozorilo, preverjanje, lahko pa tudi s pripomočki, ki spodbujajo 

motivacijo. Sama aktivnost učenca z učnimi težavami po navadi ne zanima, in kot pravita 

Marentič in Požarnik, je delo le sredstvo za doseganje pozitivnih posledic in izogibanje 

negativnim. Zunanja motivacija pa pogosto ni trajna, kar pomeni, da dejavnost preneha, če vir 

zunanje podkrepitve izgine. Prav je, da učitelji pogosto spodbujajo učenca, vendar mora biti 

uporaba vsakega motivacijskega elementa utemeljena in usmerjena na konkretno aktivnost 

(Marentič in Požarnik, 2000). 

               KATEGORIZACIJA II: Vrsta motivacije v izjavah 

Koda Ime Opis Zgledi 

A 

Pohvala Pohvala je besedno ali nebesedno 

vrednotenje učenčevega dela, vedenja, 

znanja, npr.: izvirnega odgovora, 

zavzetosti pri delu, ustvarjalnosti … 

Pohvala je: priklon, priznanje, hvala, 

hvaljenje, hvalnica, občudovanje, 

kompliment, dar. 

 

Bravo! 

Zelo dobro! 

Super! 
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B 

Spodbuda Spodbuda je učiteljev besedni poziv, ki 

povzroči, da je učenec bolj motiviran 

za delo, da ga ni strah napačnih 

odgovorov, saj se tudi ob  napakah 

učimo. 

Spodbuda je: bodrilo, stimulacija, 

dražilo, pobuda, dražljaj, spodbudilo, 

impulz, vzrok, zamisel, motiv, namen, 

osvežitev. 

 

Dobro ti gre. 

Ti to znaš. 

Zmogel boš. 

C 

Spodbujanje uporabe 

pripomočkov 

Strokovni delavci najbolj spodbujajo 

uporabo didaktičnih pripomočkov, 

motivacijskih iger, barvnih pisal, 

barvnih lističev, računalniških 

programov, modelov … 

 

Uporabi kalkulator. 

Vzemi barvni 

svinčnik. 

D 

Karanje Karanje je učiteljevo opominjanje, ki 

je posledica neprimernega vedenja, 

odnosa do šolskega dela, 

neupoštevanja navodil, neodgovornosti 

ipd. Je ponavljajoče opozarjanje s 

povzdignjenim glasom. 

Karanje pomeni: opominjati, oštevati, 

grajati, kaziti, kvariti, grditi, kregati. 

 

 

Ne piši tako! 

Poslušaj me! 

Spet nisi upošteval 

navodila. 

E 

Opozorilo Opozorilo je učiteljevo besedno ali 

nebesedno sporočilo učencu, da mora 

upoštevati navodila oz. da je izbral 

napačno pot reševanja. 

Opozorilo je: naznanilo, obvestilo, 

sporočilo, opomin, svarilo, ukor, 

namig, preplašilo, vznemirilo, 

omenilo, pokazilo, pripomnilo. 

 

Bodi pozoren! 

Pazi! 

Preveri, če je to res 

pravi rezultat! 

F 
Nemotivacijska 

izjava 

Izjava ne vsebuje elementov 

motivacije. 

/ 

Tabela 6: Vrsta motivacije v izjavah (kategorizacija) 

 

Učiteljica matematike 

Učiteljica matematike je učenčevo delo v večini hvalila z besedami, kot so: v redu, dobro, tako 

je, bravo, zelo dobro, odlično, super, lepo si to reševal. Pohvale je povprečju uporabila v slabih 

20 % svojih izjav (Tabela 7). 
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Pri spodbudah je bila učiteljica matematike aktivnejša kot specialna pedagoginja. V drugi uri 

dodatne strokovne pomoči je spodbudila učenca v 20 primerih, kar predstavlja 12%, skupno pa 

ga je spodbujala v 10,6 % izjav. Primeri izjav, s katerimi je učiteljica matematike spodbujala 

učenca, so predstavljeni v Zgledu 3. 

Zgled 3: Primeri izjav učiteljice matematike, s katerimi je spodbujala učenca 

 Pomagaj si s kalkulatorjem, če ne gre. 

 Pomisli, to smo že delali. 

 Ti to pravilo poznaš.  

 Sedaj poskusi nalogo rešiti sam. 

Največkrat pa sem zasledila spodbudo, ko je učiteljica želela, da učenec sam pride do pravilnega 

termina in mu je zato povedala le začetek besede (npr. ko..ko..koeficient in dvo..dvo..dvočlenik). 

V Tabeli 7 in Diagramu 6 je razvidno, da je učiteljica matematike učenca največkrat opozorila 

v prvi uri (25 %), ter najmanj v drugi uri (8 %), povprečno pa v 16,7 %. Učiteljica matematike 

je učenca opozarjala z izjavami, ki se navezujejo predvsem na učenčevo poznavanje in 

razumevanje obravnavane snovi. 

Zgled 4: Primeri izjav učiteljice matematike, s katerimi je opozarjala učenca 

 Pazi!  

 Popravi to! 

 Paziti moraš na vrstni red spremenljivk! 

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

  Pazi, tu gre za množenje potenc z enako osnovo! 

 Pazi, pred oklepajem imaš znak krat! 

 Pazi, minus in minus si že upošteval! 

 Ali je to res pravi rezultat? 

Učiteljica matematike je kot motivacijski pripomoček v večini uporabljala s sličicami 

opremljene naloge in računalnik. V vseh njenih izjavah je bilo moč zaznati uporabo 

pripomočkov v dobrih 2 %, kar predstavlja 13 izjav. 
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Motivacijske izjave 
 

Število učiteljevih izjav (učiteljica matematike) 
Skupni 

rezultat 

(%) 
1. ura 

DSP 

2. ura 

DSP 

3. ura 

DSP 

Pohvala 48 24 % 34 20 % 26 14 % 19,4 % 

Spodbuda 21 10 % 20 12 % 18 10 % 10,6 % 

Spodbujanje uporabe 

pripomočkov 
10 5 % 2 1 % 1 0,5 % 2,3 % 

Karanje 6 3 % 0 0 % 3 2 % 1,6 % 

Opozorilo 52 25 % 13 8 % 28 15 % 16,7 % 

Nemotivacijska izjava 68 33 % 100 59 % 107 58,5 % 49,4 % 

Tabela 7: Motivacijske izjave pri urah učiteljice matematike 

 

Diagram 6: Uporaba motivacije pri urah učiteljice matematike 
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Diagram 7: Skupna uporaba motivacije pri urah učiteljice matematike 

 

Specialna pedagoginja 

Tako kot učiteljica je tudi specialna pedagoginja učenčevo delo hvalila z besedami: bravo, 

dobro, super, odlično. Pohvalam je namenila dobrih 10 % (Tabela 8) vseh izjav. 

Specialna pedagoginja je uporabila spodbudo kot motivacijski element v 30 izjavah v vseh treh 

urah, kar predstavlja le 5 % (Tabela 8). 

Motivacijski element »opozorilo«  je specialna pedagoginja uporabila v malce večjem obsegu 

kot učiteljica matematike. Pri prvi uri je učenca opozorila 28-krat, v drugi uri 37-krat in v tretji 

58-krat, kar skupaj predstavlja dobrih 20 % izjav (Tabela 8). Opozorila specialne pedagoginje 

so se nanašala predvsem na rutino izvajanja postopkov ter na lepopis. 

Zgled 5: Primeri izjav specialne pedagoginje, s katerimi je opozarjala učenca 

 Nisi napisal vseh korakov! 

 Označi tisto, kar si prvo izračunal! 

 Pazi, kako zapisuješ! Pazi na pisavo! 

 Pazi, prva puščica je vedno zelene barve! 

 Pazi na obe roki! 

 Vejico si pozabil! 

 Pazi, saj ti bo prostora zmanjkalo na tej strani! 

19,4 % 

10,6 %

2,3 %

1,6 %16,7 %

49,4 %

Uporaba motivacije

Pohvala

Spodbuda

Spodbujanje uporabe

pripomočkov

Karanje

Opozorilo

Nemotivacijska izjava



 53  
   

 Dolg izraz imaš, moraš paziti! 

Motivacijski pripomočki so v nekoliko večjem deležu, povprečno v 4,5 % izjav (Diagram 9), 

prisotni pri uri s specialno pedagoginjo, ki je uporabljala barvna pisala, računalnik, barvne 

lističe, paličice in kalkulator. 

Motivacijske izjave 
 

Število učiteljevih izjav (specialna pedagoginja) Skupni 

rezultat 

(%) 
1. ura 

DSP 

2. ura 

DSP 

3. ura 

DSP 

Pohvala 22 12 % 21 11 % 26 11 % 11,5 % 

Spodbuda 7 4 % 9 5 % 14 6 % 5 % 

Spodbujanje uporabe 

pripomočkov 
16 9 % 5 3 % 5 2 % 4,5 % 

Karanje 3 2 % 0 0 % 3 1 % 1 % 

Opozorilo 28 16 % 37 20 % 58 25 % 20,5 % 

Nemotivacijska izjava 101 57 % 114 61 % 128 55 % 57,5 % 

Tabela 8: Motivacijske izjave pri urah specialne pedagoginje 

 

 

Diagram 8: Uporaba motivacije pri urah specialne pedagoginje 
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Diagram 9: Skupna uporaba motivacije pri urah specialne pedagoginje 

 

Primerjava 

Motivacijskih izjav, ki spadajo v kategorijo karanje, je bilo pri učnih urah malo. Učiteljici sta 

kot povratno informacijo za narobe rešeno nalogo uporabili enake besedne zveze. V to 

kategorijo sem prištevala tudi izjave, kjer sta učiteljici po večkratnem opozarjanju na določeno 

stvar malce povzdignili glas. Učiteljica matematike je učenca okarala v slabih 2 % vseh izjav, 

natančneje v 9 izjavah, specialna pedagoginja pa je tej kategoriji namenila točno 1 % izjav. 

Zgled 6: Primeri izjav obeh učiteljic, ki jih prištevamo med karanje 

 Ne bo šlo. 

  Narobe si zapisal. 

  Izračunal si narobe. 

  Naredil si nekaj napak. 

 Ne tako pisat! 
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Diagram 10: Primerjava uporabe motivacijskih izjav med učiteljicama 

Neodvisnost spremenljivk vrsta motivacijskih izjav in vrsta pomoči sem ugotavljala s testom 

Hi2. Izračun (Hi2 = 25,750, g = 4; p = 0,000) je pokazal, da hipotezo neodvisnosti lahko 

zavrnemo s tveganjem <0,05. 
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19,4%

10,6%

2,3% 1,6%

16,7%

49,4%

11,5%

5,0%

4,5%
1,0%

20,5%

57,5%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pohvala Spodbuda Spodbujanje

uporabe

pripomočkov

Karanje Opozorilo Nemotivacijska

izjava

Primerjava uporabe motivacijskih izjav

Učiteljica matematike Specialna pedagoginja



 56  
   

4.4. Taksonomske stopnje vsebine izjav učitelja 

Na področju matematičnega znanja se pri nas v večini uporablja Gagnejeva taksonomska 

lestvica, ki sestoji iz konceptualnega, proceduralnega in problemskega znanja. 

     KATEGORIZACIJA III: Taksonomske stopnje izjav (Gagnejeva taksonomska lestvica) 

Koda Ime Opis Zgled 

A Konceptualno 

znanje 

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in 

dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, strukturiranje 

pojmov in poznavanje relevantnih dejstev. 

Elementi konceptualnega znanja so prepoznavanje 

in apliciranje pojmov, predstava o pojmih, 

prepoznavanje terminologije in simbolike, 

povezave (podobnosti in razlike) … 

 

Zakaj je 5a enočlenik? 

B Proceduralno 

znanje 

To znanje obsega poznavanje in učinkovito 

obvladovanje algoritmov in procedur. Temeljni 

elementi proceduralnega znanja so prepoznavanje 

in obvladovanje algoritmov in procedur, uporaba 

pravil in postopkov, izbira in izvedba postopka, pri 

čemer je potrebno utemeljiti izbiro postopka. 

 

Zapisati moraš vse 

korake. 

C Problemsko 

znanje 

Sposobnost uporabe matematike je ozko povezana 

s problemskim znanjem (uporabo obstoječega 

znanja v novih situacijah). Naloga, pri kateri 

učenec pozna pot reševanja, ne preverja 

problemskega znanja. 

 

Trditev dokaži s 

primerom. 

D Drugo V izjavi učiteljice ni zastopanega nobenega od 

naštetih tipov znanj. 

 

/ 

Tabela 9: Taksonomske stopnje izjav (kategorizacija) 

Učiteljica matematike 

Iz Tabele 12 je razvidno, da se izjave učiteljice matematike v največji meri nanašajo na 

konceptualno znanje. Temu je učiteljica namenila 59 % izjav prve ure, 58 % druge ure in 56 % 

tretje učne ure, kar skupno znaša 57,5 % vseh izrečenih izjav. Učiteljica je dala velik poudarek 

razumevanju pojmov in dejstev. Pozorna je bila na prepoznavanje določenega pojma pri učencu 

in na njegovo predstavo o pojmu. Velik pomen je dala tudi prepoznavanju terminologije in 

simbolike v dani situaciji  ter definicijam in izrekom. Od učenca je želela, da sam prepozna 

neko previlo in sam najde povezavo z že naučeno matematično snovjo (poišče podobnosti in 

razlike). Učiteljica je konceptualno znanje učenca preverila tudi s pomočjo navezave na stvari, 
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ki so učencu bližje, spremenljivke je, na primer, zamenjala z jabolki in hruškami, odštevanje z 

dolgom v denarju ter obseg kvadrata z ograjo okoli vrta. 

Zgled 7: Primeri izjav učiteljice matematike, ki se nanašajo na konceptualno znanje 

  Kako imenujemo tale zapis? 

  Kaj je to enočlenik? 

  Kaj pomeni, da ima samo en člen? 

  Zakaj je potem 5a enočlenik? 

  Kako bi potem ločil enočlenike od veččlenikov? 

  Zakaj si se ravno tako odločil? 

 

Proceduralno znanje je bilo med urami učiteljice matematike tudi prisotno, vendar v veliko 

manjši meri kot konceptualno. V 68 izjavah, kar skupno znaša 12,5 % izjav (Diagram 12), je 

učiteljica zahtevala, da učenec ustrezno uporabi naučeno pravilo oziroma algoritem. 

Zgled 8: Primeri izjav učiteljice matematike, ki se nanašajo na proceduralno znanje 

  Kaj bo pa naslednji korak? 

  Najprej si je potrebno podčrtati podobne enočlenike. 

  Z drugo barvo podčrtaj podobne, tiste, ki jih lahko združiš. 

  Vedno si naredi pomožni račun. 

  Koeficiente zmnožimo, spremenljivko pa prepišemo. 

  Sedaj pa združiš to, kar je v oklepaju. 

Taksonomske stopnje izjav  

Število učiteljevih izjav (učiteljica matematike) Skupni 

rezultat 

(%) 
1. ura 

DSP 

2. ura 

DSP 

3. ura 

DSP 

Konceptualno znanje 118 59 % 96 58 % 101 56 % 57,5 % 

Proceduralno znanje 27 14 % 12 7 % 29 16 % 12,5 % 

Problemsko znanje 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 % 

Drugo 54 27 % 59 35 % 50 28 % 30 % 

Tabela 10: Taksonomske stopnje izjav pri urah učiteljice matematike 
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Diagram 11: Taksonomske stopnje izjav pri urah učiteljice matematike 

 

 

Diagram 12: Skupne taksonomske stopnje izjav pri urah učiteljice matematike 

 

Specialna pedagoginja 
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procedur. S ponavljanjem izvedbe določenega postopka je želela pripeljati učenca do pravilnega 

reševanja istega tipa nalog. Poudarjala je predvsem rutinsko proceduralno znanje.  

Zgled 9: Primeri izjav specialne pedagoginje, ki se nanašajo na proceduralno znanje 

 Čeprav poznaš postopek, zapiši vse korake. 

  V takem primeru vedno naredi oklepaj. 

  Na desno si pozabil še nekaj napisati. 

 Ponoviva, na kaj moraš biti vse pozoren. 

  Vedno riši prvo puščico z zeleno barvo. 

 Oštevilči si. 

 Rezultat vedno podčrtamo! 

 Uporabil boš ta dolg postopek. 

 

Taksonomske stopnje izjav  

Število učiteljevih izjav (specialna pedagoginja) Skupni 

rezultat 

(%) 
1. ura 

DSP 

2. ura 

DSP 

3. ura 

DSP 

Konceptualno znanje 67 39 % 54 30 % 40 17 % 27,5 % 

Proceduralno znanje 53 30 % 46 26 % 58 25 % 26,6 % 

Problemsko znanje 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 % 

Drugo 54 31 % 80 44 % 135 58 % 45,9 % 

Tabela 11: Taksonomske stopnje izjav pri urah specialne pedagoginje 
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Diagram 13: Taksonomske stopnje izjav pri urah specialne pedagoginje 

 

 

Diagram 14: Skupne taksonomske stopnje izjav pri urah specialne pedagoginje 

 

Primerjava 

Tako učiteljica matematike kot specialna pedagoginja se preverjanja problemskega znanja nista 

posluževali, kar pa je pri individualnih urah z učencem, ki ima velike učne težave pri 

matematiki, nekako razumljivo. 

 

Diagram 15: Primerjava uporabe taksonomskih stopenj izjav med učiteljicama 
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Preizkus Hi2 za neodvisnost spremenljivk taksonomske stopnje in vrsta pomoči je pokazal 

statistično pomembne razlike med učiteljico matematike in specialno pedagoginjo pri 

poudarjanju konceptualnega in proceduralnega znanja (Hi2 = ∞, g = 1, p = 0,000). 

 

Interpretacija 

Učiteljica matematike se je v veliki meri posluževala preverjanja konceptualnega znanja. Iz 

posnetkov je bilo moč razbrati, da je bila učiteljica pri predaji snovi suverena in da natančno 

ve, kdaj je v učni proces smiselno uvesti nove pojme ter kako učenec konstruira svoje znanje, 

in se zaveda, da struktura že obstoječega znanja vpliva na vrstni red poučevanja in učenja. 

Razliko med izvajalkama učne pomoči sem opazila tudi pri obravnavi proceduralnega znanja. 

Dobila sem občutek, da je učiteljica matematike želela, da učenec vsak algoritem tudi razume, 

medtem ko je specialna pedagoginja dala poudarek  na pravilno izvajanje algoritma, četudi 

učenec le-tega ni popolnoma razumel in se ga je naučil na pamet. Popolnoma primerno se mi 

je zdelo, da se učiteljici nista posluževali problemskega znanja, saj je pri učencu z učnimi 

težavami bol pomembno, da dobro osvoji koncepte konceptualnega in proceduralnega znanja. 

 

4.5. Oblike zastavljenih vprašanj 

S to kategorijo sem želela izvedeti, kako aktivni sta bili izvajalki učne pomoči pri zastavljanju 

vprašanj ter na kaj so se v večini njuna vprašanja nanašala. 

              KATEGORIZACIJA IV: Taksonomske stopnje vprašanj 

Koda Ime Opis Zgledi 

A 

Spraševanje po dejstvih 

Vprašanje po nečem, 

kar obstaja, kaj se je 

dejansko zgodilo. 

Kaj je enočlenik? 

Si naredil domačo nalogo? 

B 
Spraševanje po bodočih 

dejanjih 

Vprašanje po 

uresničitvi odločitve 

ali volje akterja. 

Kako boš to naredil? 

Kako boš to napisal? 

C 

Spraševanje po razlogih, 

vzrokih, utemeljitvah 

Vprašanja, ki 

zahtevajo utemeljitev 

izbire in razlago 

opravljenega. 

 

Zakaj si tako naredil? 

Kako veš, da je prav? 

D 
V enoti ni vprašanja 

Izjava ne vsebuje 

vprašanja. 

/ 

Tabela 12: Taksonomske stopnje vprašanj (kategorizacija) 
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Učiteljica matematike 

Izjave učiteljice matematike so kar v dobrih 67 % vsebovale tudi vprašanje. Njena vprašanja so 

se nanašala v večini na dejstva (48,9 %), kar je logično, saj je učiteljica v večini preverjala 

konceptualno znanje (Tabela 13).  

Zgled 10: Primeri izjav učiteljice matematike, ki vsebujejo vprašanja o dejstvih 

 No, katero lastnost smo imeli tukaj? 

 Koliko je tukaj stopnja? 

 Kako bi lahko a5 zapisal drugače? 

 Kaj je že dvočlenik? 

 Koliko je tukaj koeficient? 

 Pazi, b3 je katera računska operacija? 

 

Vrsta vprašanja 

Število učiteljevih izjav (učiteljica matematike) Skupni 

rezultat 

(%) 
1. ura 

DSP 

2. ura 

DSP 

3. ura 

DSP 

Spraševanje po dejstvih 109 53 % 77 44 % 93 49 % 48,9 % 

Spraševanje po dejanjih 31 15 % 25 14 % 23 12 % 13,8 % 

Spraševanje po razlogih, 

vzrokih, utemeljitvah 
9 5 % 11 6 % 5 3 % 4,4 % 

V enoti ni vprašanja 56 27 % 63 36 % 69 36 % 32,9 % 

Tabela 13: Vrsta vprašanj pri urah učiteljice matematike 

Naslednja kategorija so bila vprašanja po dejanjih oziroma postopkih. Pri tej kategoriji je bila 

aktivna učiteljica matematike z 79 vprašanji te vrste, kar znaša 13,8 % vseh izjav.  

Čeprav gre za učenca z učnimi težavami, je učiteljica v 25 izjavah (4,4 % vseh izjav) od učenca 

zahtevala, da ji pojasni in utemelji njegovo razumevanje. To je preverila z zastavljanjem 

vprašanj po vzrokih, razlogih in utemeljitvah.  
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Zgled 11: Primeri izjav učiteljice matematike, ki vsebujejo vprašanja po razlogih, vzrokih in 

utemeljitvah 

 Zakaj si tako naredil? 

 Kako veš, da je to pravilen rezultat? 

 Se strinjaš? Zakaj? 

 Zakaj ne moreš tako narediti? 

 Zakaj si jih ravno tako razporedil? 

 

 

Diagram 16: Vrsta vprašanj pri urah učiteljice matematike 
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Diagram 17: Skupna uporaba vrste vprašanj pri urah učiteljice matematike 

 

Specialna pedagoginja 

Specialna pedagoginja je učencu zastavila med urami manj vprašanj, in sicer skupno 29,2 % 

izjav v treh urah je vsebovalo vprašanje. Tudi njena vprašanja so se v večini nanašala na dejstva 

(19,2 %). Svoje izjave je specialne pedagoginja dopolnila s 53 vprašanji (9 %) po dejanjih. 

Zgled 12: Primeri izjav specialne pedagoginje, ki vsebujejo vprašanja po dejanjih 

 Kako že naredimo naprej, da odpravimo oklepaje? 

 Kako boš to izračunal? 

 Povej mi, kako si to naredil? 

 Kako boš to napisal? 

 A bi poizkusil to rešiti, tako da ne daš na ulomek? 

 

Vprašanj po razlogih, vzrokih in utemeljitvah je bilo pri specialni pedagoginji komaj zaznati (1 

% vseh izjav). 
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Vrsta vprašanja 

Število učiteljevih izjav (specialna pedagoginja) Skupni 

rezultat 

(%) 
1. ura 

DSP 

2. ura 

DSP 

3. ura 

DSP 

Spraševanje po dejstvih 55 31,5 % 33 18,2 % 25 11 % 19,2 % 

Spraševanje po dejanjih 20 12 % 24 13,2 % 9 4 % 9 % 

Spraševanje po razlogih, 

vzrokih, utemeljitvah 
3 1,5 % 1 0,5 % 2 1 % 1 % 

V enoti ni vprašanja 96 55 % 124 68,1 % 196 84 % 70,8 % 

Tabela 14: Vrsta vprašanj pri urah specialne pedagoginje 

 

 

Diagram 18: Vrsta vprašanj pri urah specialne pedagoginje 
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Diagram 19: Skupna uporaba vrste vprašanj pri urah specialne pedagoginje 

 

Primerjava 

 

Diagram 20: Primerjava uporabe vrste vprašanj med učiteljicama 
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Interpretacija 

Razumljivo je, da so se vprašanja učiteljice matematike nanašala predvsem na dejstva, saj je 

učiteljica v večini preverjala konceptualno znanje, kjer je pri učencu preverjala poznavanje 

pojmov, definicij in pravil. Ker se je učiteljica v večini posluževala kognitivnega pristopa 

poučevanja, je razumljivo, da se je posluževala tudi vprašanj po razlogih, vzrokih in 

utemeljitvah obravnavane snovi. 

 

4.6. Pristop 

Učiteljica matematike 

Učiteljica matematike je pri vseh treh urah uporabljala tako vedenjski kot kognitivni pristop. 

Zelo  pozorna je bila na razumevanje in poznavanje matematičnih pojmov in obravnavane 

snovi. Z vprašanji, ki jih je med uro zastavljala učencu, je želela, da se pri učencu pojavi nek 

notranji konflikt in da učenec postane pozoren na razliko med notranjo in zunanjo predstavitvijo 

oz. modelom nekega dejstva.  

Zgled 13: Primeri izjav učiteljice matematike, ki se nanašajo na razumevanje in poznavanje 

snovi 

 Bi znal to zapisati še kako drugače? 

 Kaj pa če bi imel takšen primer? 

 Zakaj je tako pravilno? 

 Zakaj meniš, da je prav rešeno? 

 Kaj pa moraš narediti, da bo pravilno?   

 

Učiteljica je bila pozorna na notranje strukture, ki jih ima učenec, kar je značilnost kognitivnega 

pristopa poučevanja. Poleg tega je učiteljica dala velik poudarek tudi pravilnemu izvajanju 

postopkov in reševanju nalog.  

Zgled 14 . Izseki iz dialoga, kjer učiteljica matematike uporablja kognitivni pristop 

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

UČENEC Iz petke in črke a. 
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UČITELJ Katera računska operacija je vmes?  

UČENEC Krat. 

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

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

UČITELJ Zakaj?  

UČENEC Zato, ker ni nobene operacije vmes. 

UČITELJ Seveda je. Katera računska operacija je vmes?  

UČENEC Minus. 

UČITELJ Ne minus. 

UČENEC Krat je vmes. 

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

UČENEC Negativno. 

UČITELJ Tako je. Ali mi lahko pokažeš en veččlenik?  

UČENEC 5 – a + 3b 

 

Specialna pedagoginja 

Specialna pedagoginja je  pri izvajanju dodatne strokovne pomoči uporabljala v večini le 

vedenjski pristop, za katerega je značilno, da pri učencu dosežemo neko dejanje z vajo in 

spremljajočimi dražljaji. Zelo pomemben je pri tem pristopu tudi zakon vaje, kjer učenec trenira 

odzive na dražljaje. Učiteljica je dala zelo velik poudarek  vedno istemu načinu izvajanja nalog, 

torej vodenju postopka. Učenca je v veliki meri opozarjala na risanje puščic (diskriminativni 

dražljaj) vedno enakih barv ter na pisanje številk, ki so pomenile korak, ki ga je moral izvesti 

učenec.  

Zgled 15: Izseki iz dialoga, kjer specialna pedagoginja uporablja vedenjski pristop 

UČITELJ Ja, če bi bil veččlenik, bi imel drugačen rezultat. Ampak zdaj sva z 

dvočlenikom množila. Prepiši si še spodaj, minus b minus štiri, v oklepaju, 

krat minus b. Pazi na oklepaj! 

UČENEC Isto bo? 

UČITELJ Isto bo! Zdaj boš puščice naredil. Dva načina sta, kako lahko to izračunaš. 
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UČENEC Od b-ja tja. (pokaže)  

UČITELJ Ali bi lahko ta minus b, dal spredaj? 

UČENEC Ja, ker minus b in minus b da… 

UČITELJ Minus in minus da plus, vendar ne mislim tega zdaj. Če bi ta (pokaže) minus b 

dal spredaj, bova poskusila oba načina. Zdaj si puščice naredi. Pa napiši 

številko 1 in številko 2, če delaš tako puščice, da boš vedel, kaj računaš prej. 

Kako si naredil sedaj to puščico? Kako boš množil?  

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

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

UČENEC Aja. 

UČITELJ Zdaj pa naprej napiši. 

UČENEC Minus 4 krat minus b. 

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

 

 

4.7. Oblika in zahtevnost nalog 

Naloge, ki sta jih med uro uporabljali učiteljica matematike in specialna pedagoginja, sem 

obravnavala na ta način, da sem jih najprej izpisala (po ogledu video posnetka) ter vsaki nalogi 

posebej določila taksonomsko raven in obliko. 

Poznamo več tipov nalog, in sicer zaprti, polodprti ter odprti tip, ki so opisani v Tabeli 7 (Bohar, 

2010, str. 17). 

ZAPRTI TIP 

NALOGE 

Izbirni tip naloge 

 

Rezultati teh nalog so 

jasni, nedvoumni in v 

večini se do njih pride le 

po eni poti. Slaba stran 

teh nalog pa je, da 

pogosto preverjajo 

znanje le na prepoznavni 

ravni pa tudi možnost 

ugibanja je večja. 

Naloge alternativnega tipa 

Učenec izbira med dvema možnostma.  

Naloge obkroževanja 

Na začetku naloge je neko vprašanje, nato pa 

nekaj odgovorov, med katerimi učenec izbira. 

Naloge podčrtovanja 

Na začetku je vprašanje, potem pa učenec med 

nekaj možnimi odgovori podčrta pravilne. 

Naloge povezovanja 

Učenci pri teh nalogah dobijo dva stolpca 

iztočnic, kjer so lahko številke, slike, besede. Pri 

tem moramo zaradi možnosti ugibanja upoštevati, 
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da v obeh stolpcih ne sme biti enako število 

iztočnic. 

Naloge razvrščanja 

Pri teh nalogah je na začetku več iztočnic v obliki 

besed, številk, trditev, ki jih mora učenec pravilno 

razvrstiti glede na časovno zaporedje. 

Naloge dopolnjevanja s ključnimi besedami 

Učenec mora v dano besedilo, diagram vstaviti 

zahtevano. 

Naloge kratkih 

odgovorov 

 

Naloge dopolnjevanja brez ključnih besed 

Naloge imajo na začetku dano besedilo, diagram, 

sliko, v katere je potrebno vstaviti besede, 

številke, besedne veze. Tu je potrebno predvideti 

vse možne odgovore. 

Naloge kratkih odgovorov v obliki velelnika 

Takšna naloga ima podano vprašanje in poved, za 

odgovor pa je možen kratek odgovor v obliki 

velelnika, ki ga zapišemo na črto. 

Naloge kratkih odgovorov z iztočnico 

Pri podani nalogi lahko kot iztočnice uporabimo 

tabele, diagrame, slike, besedne obrazce …  

POLODPRTI 

TIP 

NALOGE 

 

Za vse polodprte naloge 

je značilno, da je podano 

besedilo ali vprašanja, 

učenci pa morajo 

oblikovati daljše pisne, 

grafične odgovore ali 

odgovore v obliki tabel. 

Prednost teh nalog je, da 

se lahko preverja višja 

taksonomska raven, saj 

lahko učenec poda 

poljuben odgovor. 

Naloge z zapisom kratkega odgovora 

Takšne naloge imajo podano besedilo v obliki 

citata, na podlagi katerega sledi vprašanje, ki 

zahteva kratek odgovor. 

Slikovni odgovor 

Slikovne naloge so sestavljene s pomočjo slike, ki 

jo mora učenec dopolniti po navodilih. 

Tekstne problemske naloge 

Naloge so sestavljene tako, da je v izhodiščnem 

besedilu neka situacija, ki je pojasnjena, temu pa 

sledi problem, ki ga učenec poskuša rešiti v 

daljšem odgovoru. Pri takšnih nalogah lahko 

preverjamo višje standarde znanja, vendar so v 

slabšem položaju učenci, ki se slabše pisno 

izražajo. 

Strukturirane naloge 

Te naloge imajo na začetku besedilno, grafično, 

slikovno ali tabelarno iztočnico. Vsa vprašanja, ki 

sledijo, se nanašajo na iztočnico, odgovori pa se 

nanašajo na odgovore prejšnjih vprašanj. 

ODPRTI TIP 

NALOGE 

 

Učenec na podlagi 

vprašanja ali iztočnice 

samostojno tvori daljše 

odgovore. 

Naloge v obliki krajših besedil 

Pri teh nalogah imamo eno ali več iztočnic, sledi 

pa več vprašanj, ki se vežejo na iztočnice in 

zahtevajo kratke odgovore. 

Strukturirane naloge, ki zahtevajo besedilne 

odgovore 
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Te naloge so podobne polodprtim strukturiranim 

nalogam, razlika je v tem, da učenec tvori daljši 

odgovor. 

Tabela 15: Tipi nalog 

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj nalog, ki jih je učenec reševal med uro dodatne 

strokovne pomoči z učiteljico matematike, katerim sledijo tudi naloge specialne pedagoginje. 

Vsaki nalogi sem v začetku določila taksonomsko raven ter ugotovila, ali spada v zaprti tip, 

odprti tip ali je to naloga razvrščanja. 

 

Primeri nalog učiteljice matematike: 

PRVA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Konceptualno znanje  

Učenec je moral pri tej nalogi poznati in uporabiti definicije o enočleniku in veččleniku. 

OBLIKA NALOGE: Zaprti tip – izbirni tip – naloga razvrščanja 

Pri tej nalogi mora učenec več iztočnic (polkrogci z enočleniki ali dvočleniki) pravilno razvrstiti 

v ustrezno polje (enočlenik/veččlenik). 

 

Polkrogce razvrsti v pravo polje. (interaktivna tabla) 

 

3a            3a2            5a         5 + a         –0,1a          5 – b        5–a · 3b           –b + a 

 

ENOČLENIK  

VEČLENIK  

 

 

DRUGA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Konceptualno znanje  
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Učenec je moral pri tej nalogi poznati definicije enočlenika, podobnega enočlenika, različnega 

enočlenika in enakega enočlenika. 

OBLIKA NALOGE: Zaprti tip – izbirni tip – naloga razvrščanja 

Pri tej nalogi mora učenec več iztočnic (polkrogci z enočleniki ali dvočleniki) pravilno razvrstiti 

v ustrezno polje (enočlenik/podoben/enak/različen). 

Polkrogce razvrsti v pravo polje. (interaktivna tabla) 

 

 

        3a                             3a2                    5a                             3a                         –0,1a                                                      

 

 

 

  3b                       –a                                        3a2                            –b + a 

 

ENOČLENIK  

PODOBEN  

ENAK  

RAZLIČEN  

 

 

TRETJA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Proceduralno znanje 

Učenec mora pri tej nalogi obenem poznati definicije enočlenikov, veččlenikov, podobnih 

enočlenikov in različnih enočlenikov, hkrati pa mora poznati in razumeti tudi postopek 

reševanja.  

OBLIKA NALOGE: Odprti tip – naloge v obliki krajših besedil 

Pri tej nalogi ima učenec podan izraz, ki ga mora samostojno rešiti, nakazati postopek reševanja 

in podati poenostavljeno rešitev. 
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Poenostavi zapis: 

a) (–4a) – (+2a) – (–a) = 

b) (2a + b) – (3a – 4b) – (–a) – (7b + 2a) = 

c) 2y (–2y3) z (+y) = 

 

ČETRTA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Proceduralno znanje 

Učenec mora pri tej nalogi obenem poznati definicije enočlenikov, podobnih enočlenikov in 

različnih enočlenikov, hkrati pa mora poznati in razumeti tudi postopek reševanja.  

OBLIKA NALOGE: Odprti tip – naloge v obliki krajših besedil 

Pri tej nalogi ima učenec podan izraz, ki ga mora samostojno rešiti, nakazati postopek reševanja 

in podati poenostavljeno rešitev. 

Deljenje enočlenikov: 

1. a5 : a3 = 

2. (–24 b3 a2 c) : 6b2a = 

3. 18 u3 v : (–6u) =                                                 S pomočjo ulomka. 

4. 18 u3 v : (–6u) =                                                  Brez ulomka. 

 

 

PETA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Konceptualno znanje 

Učenec mora pri tej nalogi poznati obseg pravokotnika in poznati pripadajočo formulo. 

OBLIKA NALOGE: Odprti tip – naloge v obliki krajših besedil 

Učenec mora pri tej nalogi samostojno napisati formulo za obseg, nakazati postopek in 

zapisati rezultat. 
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Tine bi rad obhodil ploščad. Kako dolgo pot bo prehodil?  

 
 

 

ŠESTA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Konceptualno znanje 

Učenec mora pri tej nalogi dane količine izraziti z enočleniki in napisati celoten izraz.  

OBLIKA NALOGE: Odprti tip – naloge v obliki krajših besedil 

Učenec mora pri tej nalogi samostojno nakazati postopek in zapisati rezultat. 

V akvariju je 5 zlatih ribic, 2 čistilca in 4 polži. 

Zapiši število zlatih ribic, čistilcev in  

polžev. 

 

Označi:  

– število zlatih ribic: z 

– število čistilcev: č 

– število polžev: p  

 

 

 

Koliko posameznih živali pa je v treh takih akvarijih? 
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Primeri nalog specialne pedagoginje: 

PRVA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Proceduralno znanje 

Učenec mora pri tej nalogi obenem poznati definicije enočlenikov, podobnih enočlenikov in 

različnih enočlenikov, hkrati pa mora poznati in razumeti tudi postopek reševanja.  

OBLIKA NALOGE: Odprti tip – naloge v obliki krajših besedil 

Pri tej nalogi ima učenec podan izraz, ki ga mora samostojno rešiti, nakazati postopek 

reševanja in podati poenostavljeno rešitev. 

 

Izračunaj: 

 3 · (10 – 2) = 

 3 · (–10 – 2) = 

 

 

DRUGA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Konceptualno znanje  

Učenec je moral pri tej nalogi poznati definicije enočlenika, podobnega enočlenika, različnega 

enočlenika in enakega enočlenika. 

OBLIKA NALOGE: Zaprti tip – izbirni tip – naloga razvrščanja 

Pri tej nalogi mora učenec več iztočnic (listek z enočlenikom) pravilno razvrstiti enega poleg 

drugega (podoben, različen, enak enočlenik). 

Naloga z barvnimi lističi. Po učiteljičinem navodilu mora učenec poiskati podobne 

enočlenike. 

 

          32 z                  7x2                               15x2                         abc 

 

        

                  2abc                      35b                        ½ z                       … 
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TRETJA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE: Konceptualno znanje  

Učenec je moral pri tej nalogi poznati definicije dvočlenika in enakega dvočlenika. 

OBLIKA NALOGE: Zaprti tip – izbirni tip – naloga razvrščanja 

Pri tej nalogi mora učenec iztočnico (listek z dvočlenikom) pravilno razvrstiti enega poleg 

drugega (enak dvočlenik). 

 

 

Učiteljica pomeša rumene lističe z napisanimi dvočleniki. Učenec mora poiskati enake 

dvočlenike. 

 
 

ČETRTA NALOGA 

TAKSONOMSKA RAVEN NALOGE:  Proceduralno znanje 

Učenec mora pri tej nalogi obenem poznati definicije enočlenikov, podobnih enočlenikov in 

različnih enočlenikov, hkrati pa mora poznati in razumeti tudi postopek reševanja.  

OBLIKA NALOGE: Odprti tip – naloge v obliki krajših besedil 

Pri tej nalogi ima učenec podan izraz, ki ga mora samostojno rešiti, nakazati postopek 

reševanja in podati poenostavljeno rešitev 

 

 3· (10 + 2) = 

 a· (b + c) = 

 x· (y + 3) = 

 2· (a + 3) = 

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

 3 · (a + 4) = 

 (–m + 3) · 10 =  

 (–e – 1,9) · (–3) =         
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 (–u – 2) · (–2/3 ) =   

 12 (a + b –c) = 

 (7/3 – 1/3x – 2/3y) · (–5/3) =                  

 

Primerjava 

 

Diagram 21: Primerjava v oblikah nalog 

 

S testom Hi2 sem ugotovila, da v pogledu oblike nalog ni statistično pomembnih razlik med 

učiteljico matematike in specialno pedagoginjo (Hi2 = 0,873, g = 1, p = 0,350). 

 

Diagram 22: Primerjava v taksonomskih ravneh nalog 
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V pogledu taksonomske ravni nalog sem s testom Hi2 ugotovila, da ni statistično pomembnih 

razlik med učiteljico matematike in specialno pedagoginjo v primerjavi taksonomskih ravni 

nalog (Hi2 = 0,069, g = 1, p = 0,792). 

 

1.8. Učno okolje 

Poleg vseh prilagoditev v podajanju snovi, načinu obravnave, izdelovanju zapiskov pa 

potrebujejo učenci z učnimi težavami tudi prilagoditve v učnem okolju. Kavklerjeva navaja, da 

je priporočljiv prostor izvajanja individualne učne pomoči dovolj osvetljen, topel, čim manj 

hrupen in pobarvan v nežne pastelne barve. Učitelji naj praviloma sedijo spredaj ali ob učencu 

z učnimi težavami. Učitelji naj že pred uro pripravijo vse potrebne pripomočke (če jih 

potrebujejo) na eno mizo in le-ti naj jim bodo v dosegu roke (Kavkler, 2015). 

 

Učiteljica matematike 

Vse individualne ure z učiteljico matematike so potekale v učilnici matematike, kjer ima 

obravnavani učenec tudi redne ure matematike. Učilnica je opremljena z vsemi potrebnimi 

pripomočki in interaktivno tablo.  

Med preverjanjem domače naloge je učiteljica običajno sedela poleg učenca, med samo 

obravnavo pa sta stala eden nasproti drugemu pri interaktivni tabli. Po koncu obravnave ali 

reševanja neke naloge se je učenec usedel za mizo in prepisal v zvezek, kar sta z učiteljico 

reševala na tablo, učiteljica pa je ostala pri tabli. Torej sta bila večino časa v stanju eden nasproti 

drugega. 

Prva učna ura je trajala 47 minut, saj se je pričela ob zvonjenju, učiteljica pa jo je podaljšala za 

2 minuti (učencu je zastavila zadnjo nalogo in mu dala domačo nalogo). Pri drugi uri so imeli 

na začetku nekaj tehničnih težav s kamero, zato se je učna ura skrajšala za 7 minut, torej je 

trajala 38 min. Tretjo uro je učiteljica po odmoru podaljšala za 3 minute, vendar je učna ura 

trajala 45 minut, saj nista pričela z uro takoj po zvonjenju. 

 

Specialna pedagoginja 

Individualna ura s specialno pedagoginjo je potekala v kabinetu specialne pedagoginje. Ker je 

kabinet poleg učilnice za angleški pouk, je bil med prvo uro delno moteč radio, ki so ga 

uporabljali za potrebe pouka. Slabost je tudi ta, da kabinet ni opremljen z matematičnimi 

pripomočki, plakati, v njem ni interaktivne table. 
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V vseh treh učnih urah dodatne strokovne pomoči  je specialna pedagoginja sedela poleg 

učenca, da je lahko preverjala in popravljala njegove zapise v zvezek. 

Prvi dve učni uri sta trajali 40 minut, saj sta se pričeli slabih 5 minut po zvonjenju in končali 

točno ob opozorilu šolskega zvonca. Tretja ura se je pričela in končala ob opozorilu šolskega 

zvonca in je trajala 45 minut. 

 

Interpretacija 

Pri učiteljici matematike je bila torej situacija podobna kot v razredu, tudi učiteljica je s 

položajem in drugimi znaki nastopala kot učiteljica. Po drugi strani pa je specialna pedagoginja 

s položajem v učilnici in drugimi znaki nastopala kot »inštruktor, ki nudi pomoč«.  

 

2. Sklepne ugotovitve 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so opazne razlike v izvedbi dodatne individualne pomoči, 

ki sta jo učencu z učnimi težavami nudili učiteljica matematike in specialna pedagoginja. 

Čeprav sta obe uro prilagodili, je specialna pedagoginja bolj upoštevala naravo učenčevih učnih 

težav. Skoraj ves čas je uporabljala vedenjski oz. direktni pristop, ki je najbolj primeren za 

učence z učnimi težavami. Zelo velik poudarek je dala vedno istemu načinu izvajanja nalog, 

kar je učenca pripeljalo do končnega obvladanja algoritma in procedure. Učiteljica matematike 

je sicer uporabljala oba pristopa, vendar je večji poudarek dala kognitivnemu pristopu. Zelo 

pozorna je bila na razumevanje in prepoznavanje matematičnih pojmov in obravnavane snovi. 

Obe učiteljici sta učenca med uro motivirali s pohvalami, spodbudami in opozorili; tudi pri tem 

segmentu pa je specialna pedagoginja uporabila več motivacijskih pripomočkov, posluževala 

pa se je tudi uvodne motivacije, s pomočjo katere se je učenec sprostil in skoncentriral za 

nadaljnje matematično delo. Z vidika uporabe terminologije je učenec več pridobil pri urah, ki 

jih je imel z učiteljico matematike, saj je bila le-ta pri večini izjav pri sebi in učencu pozorna 

na pravilno uporabo matematičnega besedišča. Učiteljica matematike je učencu že pred uro 

pripravila več nalog različnih tipov, medtem ko je specialna pedagoginja bolj ali manj 

uporabljala podobne naloge s »spremenjenimi številkami«.  

Pri individualnih učnih urah je učenec lahko usvojil zadostno stopnjo matematičnega znanja. 

Pri učnih urah z učiteljico matematike je bil večji poudarek na vsebinskih vidikih (terminologiji, 

razumevanju, korektnosti in razumevanju postopkov), specialna pedagoginja pa je bila bolj 
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usmerjena v prijeme, povezane z motivacijo, časovno primernostjo, in v pristope, primerne za 

učence, ki imajo učne težave. 

Na podlagi rezultatov raziskave lahko povzamem, da so za učenca z učnimi težavami lahko 

koristne tako individualne ure z učiteljico matematike kot individualne ure s specialno 

pedagoginjo. Verjetno je za posameznega učenca potrebno premisliti, ali je zanj ustreznejša 

pomoč enega, drugega ali obeh. V vsakem primeru morata oba učitelja delovati zelo usklajeno 

in si izmenjevati informacije o učencu. Bistveno je tudi, da se eden od drugega učita. 

 

Po mojem mnenju bi bilo za opazovanega učenca z učnimi težavami najbolje, da bi ostal 

prisoten pri vseh urah matematike v razredu ter dodatno opravil še individualni uri s specialno 

pedagoginjo.  
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