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POVZETEK 

Revščina postaja v Sloveniji vedno večji problem. Pogosto prizadene 
mnoga področja človekovega življenja. Njenim negativnim vplivom pa so najbolj 
podvrženi otroci. V magistrskem delu smo predstavili dejavnike tveganja, s 
katerimi se dnevno srečujejo otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, in njihov vpliv na razvoj otroka. Posebej smo se usmerili na novejša 
spoznanja, ki opredeljujejo vpliv revščine na razvoj izvršilnih funkcij pri otrocih. 
Predstavili smo tudi teorijo rezilientnosti kot okvir, iz katerega lahko izhajamo, ko 
načrtujemo delo z omenjeno skupino učencev, in vpliv šole, sistema, ki lahko 
močno pripomore k spodbujanju varovalnih dejavnikov in zmanjševanju vplivov 
dejavnikov tveganja. Usmerili smo se tudi na področja subjektivnih prepričanj 
učiteljev, dejavnika, ki močno vpliva na načine, pristope, ravnanja, ki jih pedagoški 
delavec izbira, ko dela z učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V 
empiričnem delu smo na osnovi vprašalnikov na vzorcu 100 osnovnošolskih 
učiteljev štajerske regije raziskali  njihovo poznavanje vplivov revščine na razvoj in 
učenje učencev ter njihova prepričanja o razvoju in poučevanju učencev iz manj 
spodbudnega okolja. Zbrali smo tudi po mnenju učiteljev najbolj učinkovite oblike 
pomoči, podpore in prilagoditve za omenjeno skupino učencev ter najpogostejše 
ovire pri vključevanju in poučevanju teh učencev. Udeleženi v raziskavi 
izpostavljajo marsikatere ovire, s katerimi se pri svojem delu soočajo, hkrati pa 
navajajo mnoge učinkovite oblike pomoči in podpore za uspešno vključevanje 
učencev iz manj spodbudnega okolja. Čeprav zaradi omejitev raziskave rezultatov 
ne moremo posplošiti za celoten slovenski prostor, nam ugotovitve omogočajo 
dober pregled nad stanjem, odpirajo nam vprašanja, povezana s poučevanjem 
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, hkrati pa kažejo na vrzeli v 
izobraževanju učiteljev, ki bi jih bilo zaradi napredka stroke treba premostiti ter 
oblikovati učinkovitejši sistem informiranja učiteljev o razvoju in poučevanju 
učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 
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ABSTRACT 

Poverty in Slovenia is becoming a growing problem. It often affects many 
areas of human life, but children are most vulnerable to negative impacts of it. This 
thesis presents the risk factors children coming from less stimulating environment 
due to poverty face daily and their impact on child's development. It specifically 
focuses on new findings, which define impact of poverty on the development of 
executive functions of children. We also present the theory of resiliency, which 
may be used as a framework for planning support for poor pupils, while including 
impact of the school system, to increase the impact of protective factors and 
reduce the impact of risk factors. Additional focus was put on the areas of 
subjective beliefs of teachers, factors which significantly affect the teacher’s 
practices when working with pupils from less stimulating environment due to 
poverty. In the research we investigate teacher’s knowledge of the impact of 
poverty on the development and learning of pupils, their belief in the development 
and teaching of pupils from less stimulating environment. We also collected the 
most effective forms of assistance, support and adjustments to group of pupils 
coming from less supporting environment due to poverty, as well as the most 
common barriers of integration and teaching these pupils. The sample included 
100 primary school teachers in the region of Styria. Teachers highlight many 
obstacles they are facing, but they list many effective forms of assistance and 
support for the successful inclusion of pupils from less stimulating environment at 
the same time. Although results cannot be generalized for the entire Slovenian 
area due to research constraints, these findings offer good overview of the 
situation, highlight issues related to teaching pupils from less stimulating 
environment due to poverty and show us the gaps in education of teachers. These 
gaps have to be bridged by improving the education of teachers and by forming a 
better way of passing new information about development and effective support for 
children from less supportive environment due to poverty to teachers. 
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I. UVOD 

Revščina oziroma nizek socialno ekonomski status (SES) pogosto 
prizadene mnoga področja človekovega življenja. V Sloveniji znaša stopnja 
tveganja revščine (odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih pod pragom tveganja 
revščine)1 14,3 %. Med otroci in mladostniki do 18. leta je ta odstotek 14,2 % 
(Statistični urad Republike Slovenije, b.d.). Kazalci revščine, ki jih lahko opazimo, 
pa so najrazličnejši. V zadnjem času je v javnosti pogosto izpostavljen problem 
financiranja toplega obroka za osnovnošolske otroke, ti otroci so pogosto lačni ali 
deležni le enolične prehrane. Ob vsem tem se nadalje postavi še vprašanje, koliko 
možnosti za sodelovanje pri plačljivih dejavnostih v šolah (kot so predstave, izleti, 
šole v naravi …) učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine sploh imajo. 
Hkrati pa Jakopovič, ustanovitelj društva Petka za uspeh, izpostavlja, da ta 
problem trenutno rešujejo posamezniki ali dobrodelne organizacije, čeprav bi 
morala zanj poskrbeti država na sistemski ravni (Markeš, 2016). 

Številne raziskave kažejo, da dejavniki revščine negativno vplivajo na razvoj 
otrok, hkrati pa so prav ti otroci kasneje v šoli pogosto manj uspešni v primerjavi z 
dosežki vrstnikov. Prav zato se učitelji v šolah srečujejo z vprašanji, ovirami, 
dilemami pri poučevanju učencev, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine. 

Namen magistrskega dela je predstaviti učinke manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine na razvoj otrok, hkrati pa raziskati, kako učitelji poznajo vplive 
manj spodbudnega okolja na razvoj učencev, ter ugotoviti njihova prepričanja o 
izpostavljenem področju. Ugotovitve bodo prav tako osvetlile ovire pri vključevanju 
in poučevanju teh učencev, hkrati pa tudi področja, ki so morda premalo 
zastopana v procesu izobraževanja in usposabljanja učiteljev. S tem bomo skušali 
prispevati k razvoju inkluzivne prakse v šolah, predvsem z vidika učinkovitejšega 
poučevanja učencev, ki živijo v revščini. 

                                            
1 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2015 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 MANJ SPODBUDNO OKOLJE ZARADI REVŠ ČINE 

Revščina ima mnoge pojavne oblike in pogosto prizadene različna področja 
človekovega življenja. Zaradi kompleksnosti obstajajo v strokovnih krogih različni 
pristopi, pogledi nanjo, različne definicije. Novakova (1994) omenja tri 
prevladujoče pristope k proučevanju revščine: absolutna, relativna in subjektivna 
revščina. Pristopi absolutne revščine poudarjajo pomanjkanje dohodka za 
zagotovitev osnovnih potreb (hrana, bivališče, obleka idr.). Relativna revščina 
ponazarja zapletenost in prepletenost različnih težav, primanjkljajev, ki nastanejo 
kot posledica slabega materialnega stanja posameznika. Določa se glede na 
življenjske standarde določene družbe, ki je predmet proučevanja. Subjektivna 
revščina pa pomeni presojo posameznikovega dojemanja stanja revščine (Novak, 
1994; Novak in Nagode, 2004). 

V širše sprejeti definiciji Sveta Evrope iz leta 1984 je zapisano, da so revni 
posamezniki, družine in skupine posameznikov, katerih materialni, kulturni in 
socialni viri so toliko omejeni, da onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v 
državi, v kateri živijo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2000). Ta 
definicija upošteva tudi druge kazalce pomanjkanja, ne le finančnega vidika. 
Revščina pri otrocih in mladostnikih tako poleg slabe ekonomske preskrbljenosti 
negativno vpliva na mnoga področja razvoja posameznika (kognitivnega, 
socialnega, emocionalnega) in s tem predstavlja večdimenzionalen problem, s 
katerim se srečujemo v vzgoji in izobraževanju.  

2 POMEN MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE 
ZA RAZVOJ OTROKA 

Otroci, ki živijo v revščini, se vsak dan soočajo z mnogimi dejavniki 
tveganja. Težave, s katerimi se srečujejo, zaobjemajo področja izobraževanja, 
vedenja, zdravja ... Vse to pa pogojujejo kognitivni procesi, ki so močno odvisni od 
vplivov okolja (Hanson, Hair, Shen, Shi, Gilmore idr., 2013). 

Za otroke, ki izhajajo iz družin z nizkim SES, je verjetneje, da se bodo v 
odraslosti srečevali z brezposelnostjo, boleznimi, ovirami (Ridge, 2002). Revščina 
pa že v obdobju otroštva vpliva na kvaliteto življenja – ti otroci so podvrženi 
slabšemu zdravstvenemu stanju, slabšemu kognitivnemu razvoju, nižji 
samopodobi, nižjim izobraževalnim dosežkom, brezdomstvu ali slabšim 
življenjskim pogojem ter manj spodbudnemu okolju (Bradshaw, 11990; Kumar, 
1993; Hobcraft, 1998; Greg idr., 1999; Machin, 1999; Bradshaw, 2001; Ermisch 
idr., 2001, v Ridge, 2002). V družinah z nizkim SES se pogosto pojavljajo še 
neugodni dejavniki, kot so ločitve staršev ali nasilje v družini (Klebanov in Brooks-
Gunn, 2006, v Košak Babuder, 2011b). 

Na otroke, ki prihajajo iz družin z nizkim SES, vsak dan delujejo različni 
stresni dejavniki. Ti se pogosto pojavljajo tudi sočasno (Graber in Brooks-Gunn, 
1995 v Jensen, 2009). Little in Mount (1999, v Košak Babuder, 2011b) ugotavljata, 
da se s številom dejavnikov tveganja niža uspešnost spopadanja z njimi. Tako so 
otroci iz manj spodbudnega okolja bolj podvrženi nastanku psihosocialnih težav in 
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motenj, pa tudi drugim negativnim posledicam.  Atzaba-Poria, Pike in Deater-
Deckard (2004, v Jensen, 2009) govorijo o »uničujočem vzajemnem delovanju«, 
kjer učinki nekaterih dejavnikov povzročajo nove dejavnike tveganja, le-te 
stopnjujejo in povzročijo, da posameznik težko postane uspešen v šoli. 

Domače okolje učencev iz manj spodbudnega okolja se pomembno 
razlikuje od domačega okolja bolje preskrbljenih vrstnikov. Učenci iz družin z 
nizkim SES tako pozornost namenjajo predvsem strategijam, kako preživeti v 
okolju. V primerjavi s premožnejšimi vrstniki nimajo toliko priložnosti za brezskrbno 
raziskovanje in zabavo. Njihova socialna mreža jim ponuja malo opore, pogosto se 
sami družijo z manj premožnimi vrstniki, ki izhajajo iz podobnega okolja. Starši jim 
lahko omogočijo le malo dodatnih priložnosti, ki spodbujajo kognitivni razvoj. V 
primerjavi z vrstniki imajo doma manj knjižnega gradiva, redkeje obiskujejo 
knjižnice, več časa preživijo pred televizorjem (Kumanyika in Grier, 2006, v 
Jensen, 2009). Red v njihovem družinskem okolju je pogosto porušen, pogosto 
prihajajo iz enostarševskih družin, starši so pogosto čustveno manj odzivni (Blair 
idr., 2008; Evans, Gonnella, Marcynyszyn, Gentile, in Salpekar, 2005, v Jensen, 
2009). Nenehnim spremembam in negotovosti so še posebej podvrženi majhni 
otroci, ki potrebujejo zanesljive starše, predvidljivo okolje.  Evans (2004, v Jensen, 
2009) obratno izpostavlja, da učenci iz bolje preskrbljenih družin preživijo več časa 
s svojimi starši, starši jim lahko dajejo oporo, učenci se udeležujejo večjega števila 
obšolskih dejavnosti, so učno bolj uspešni. 

Učenci z nizkim SES imajo težave pri sklepanju prijateljstev v skupini 
vrstnikov. Pogosto imajo občutek, da staršev ne zanima njihovo delo v šoli, da jih 
učitelji ne spodbujajo dovolj (Evans in English, 2002, v Jensen, 2009). Vse to 
negativno vpliva na izgradnjo otrokove samopodobe, občutka obvladovanja okolja, 
optimistične poglede na svet. Dodatno, menijo avtorji, pripadnost socialnemu 
razredu najizraziteje določa socialno identiteto, kar tvori pomemben del 
samopodobe, lahko določa vedenje do drugih ljudi, reakcije, odzive na dogodke 
(Pergar Kuščer, 2003). Socialne interakcije imajo vpliv na zavedanje okolja in 
pridobivanje znanja preko procesov zaznavanja, presojanja, predstavljanja, 
spomina in jezika (npr. Driscol, 1994, v Pergar Kuščer, 2003). Podobno piše 
Jensen (2009), se učenci iz manj spodbudnega okolja pogosto počutijo osamljene, 
izločene, pojavi se tveganje za slabšo učno uspešnost, vedenjske težave, 
izostajanje od pouka, zlorabo drog, kar preprečuje nadaljnje pridobivanje 
izobrazbe – pomembnega varovalnega dejavnika. Negativni učinki revščine so še 
posebej izraziti takrat, ko se otrok že v času zgodnjih let sooča s trajno revščino 
(Duncan idr., 1994, v Farah, 2009). 

Avtorji pogosto omenjajo t. i. začarani krog revščine. Negativni dejavniki 
revščine lahko prispevajo k nastanku fizičnih, socialnih, emocionalnih in 
kognitivnih primanjkljajev (Jensen, 2009). Začarani krog revščine, pojasnjuje 
Farahova (2009), lahko pojasnimo tudi z nevroznanstvenega vidika. Revščina v 
otroštvu oziroma manjše možnosti za stimulativne izkušnje ter višja podvrženost 
stresnim okoliščinam imajo negativen vpliv na nevrokognitivni razvoj. Ta pa je 
pogoj za intelektualne in učne dosežke. Nižja učna uspešnost tako onemogoča 
posameznikom, da bi se izkopali iz svojega stanja (Farah, 2009). 
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3 ŠOLA IN REVŠČINA 

Že v predhodnem poglavju smo izpostavili dejavnike, ki lahko pri učencih iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine vodijo do učne manjuspešnosti. Za 
omenjeno skupino učencev predstavlja prav šolsko okolje prostor, v katerem so 
bodisi lahko uspešni, zadovoljni, se počutijo sprejete in razvijajo svoje potenciale, 
bodisi pa se srečujejo z ovirami, zahtevami, ki jih ne zmorejo izpolnjevati, z 
zasmehovanjem vrstnikov ter zapadejo v krog šolske neuspešnosti.  

Pomembno je, da učitelj, kot pomembna oseba v življenju učencev 
uporablja primerne strategije pomoči in podpore, ki temeljijo na sodobnih 
spoznanjih in s tem učinkoviteje ugodno vpliva na razvoj učencev iz manj 
spodbudnega okolja. V nadaljevanju smo tako izpostavili nekatera področja, ki 
predstavljajo pomembne temelje učiteljevih znanj pri poučevanju omenjene 
skupine učencev. 

3.1 UČNA USPEŠNOST 

Učno uspešnost na splošno povezujemo s poklicnim uspehom in 
neuspehom v nadaljnjem življenju, ekonomsko preskrbljenostjo, nagnjenostjo h 
kriminaliteti, širše družbeno pa učna uspešnost vpliva na stanje v državi – na 
narodni dohodek, konkurenčnost gospodarstva (Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar 
Krajnc, in Kirbiš, 2009). 

Učna uspešnost učencev se ocenjuje na podlagi opredeljenih učnih ciljev 
oziroma standardov znanja v nekem šolskem sistemu (Puklek Levpušček in 
Zupančič, 2009). Flere idr. (2009) natančneje opredelijo kriterije opazovanja učne 
uspešnosti: šolske ocene pri pouku in izpitih, prehodnost iz nižjih v višje razrede 
(ponavljanje letnikov ali osip) in (ne)uspešni prehodi v zahtevnejše ali manj 
zahtevne vrste in stopnje šol. 

Šolski uspeh je odvisen od sistematičnega vpliva različnih dejavnikov. 
Marentič Požarnikova (2000) dejavnike razvrsti na notranje (fiziološke in 
psihološke) ter zunanje (fizične in socialne). Poleg otrokovih sposobnosti, na 
uspešnost v šoli vplivajo tudi izobraževalna kultura družbe, podpora družine in 
širšega okolja, socialno-ekonomski status družine (Kavkler, 2004), Pergar 
Kuščerjeva (2003) pa izpostavlja še dejavnike motivacije in šolskega okolja. 
Alcock (2006) omenja problem razlik v možnosti izobraževanja, izkušenj v šoli 
med učenci, ki izhajajo iz družin z nižjim SES, ter učenci, ki izhajajo iz družin z 
višjim SES. Kasneje se te razlike kažejo v možnostih zaposlovanja in osebnega 
dohodka. Ti dejavniki se med sabo prepletajo in imajo medsebojne interakcijske 
vplive na učno uspešnost učencev (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

3.1.1 Učna uspešnost u čencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revš čine 

Že v predšolskem obdobju imajo otroci, ki izhajajo iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine, v primerjavi z vrstniki slabše razvite spretnosti, kot so 
pozornost, grafomotorika, razumevanje pojmov in navodil, grafomotorične 
spretnosti … (Kavkler, 2004). Jensen (2009, 2013) piše, da ti učenci na področjih 
kognitivnega razvoja in šolske pripravljenosti pogosto zaostajajo za svojimi vrstniki 
že ob vstopu v šolo. Kasneje ob prestopu v šolo se ti učenci skromneje izražajo, 
učitelji opažajo manjšo splošno poučenost, manj razvite veščine branja, pisanja, 
računanja (Košak Babuder, 2010).  
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Pergar Kuščerjeva (2003) piše, da otroci iz družin z višjim SES dosežejo v 
povprečju višje izobraževalne rezultate kot učenci iz družin z nizkim SES. Do 
podobnih zaključkov so prišli tudi pri raziskavah, kjer so primerjali sposobnosti teh 
učencev. Flere idr. (2009) so pri primerjavi slovenskih srednješolcev ugotovili, da 
sta družbeni položaj družine (odvisen od ekonomskega položaja) in učna 
uspešnost učenca izrazito povezana.  

Žakelj in Ivanuš Grmek (2010) sta zapisali, da obstaja srednja povezanost 
med socialno-kulturnim okoljem učencev in dosežki na nacionalnem preverjanju 
znanja iz slovenščine in matematike. Kazalniki socialno-kulturnega okolja (npr. 
materialni pogoji za učenje – pisalna miza, prostor za učenje, računalnik, dostop 
do interneta, izobrazba staršev, število knjig doma ter druge materialne dobrine, 
dejavnosti, v katere so učenci vključeni) so povezani z zaključnimi ocenami pri 
slovenščini in matematiki, z vključenostjo učencev v skupino nivojskega pouka ter 
z vpisom v želeno šolo (Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010). Socialno-ekonomski 
položaj družine se je v mednarodnih raziskavah (npr. PISA) izkazal za enega 
ključnih dejavnikov, ki prispeva k razlikam med dosežki učencev. 

Podobno zapišeta tudi Puklek Levpušček in Zupančič (2009): SES družine 
prispeva k razlikam med učenci z višjimi in nižjimi rezultati na področju pismenosti. 
Višje dosežke učencev avtorji povezujejo z višjo izobrazbo staršev, višjim 
poklicnim položajem staršev ter višjim materialnim položajem družine, vendar pa 
ta odnos ni nujno linearen in pozitiven (Zupančič in Podlesek, 2008, v Puklek 
Levpušček in Zupančič, 2009). Materialno izobilje v družini tako ni nujno pokazatelj 
intelektualno ugodnega okolja, pač pa so to lahko število knjig, učnih virov in 
kulturnih dobrin doma. Ti dejavniki se dalje pozitivno povezujejo z izobrazbo in 
spoznavnimi sposobnostmi staršev ter s kakovostjo in količino spoznavno 
spodbudnih dejavnosti, v katere starši vključujejo svoje otroke (prav tam). 

Na učence iz manj spodbudnega okolja še vplivajo mnogi neugodni 
dejavniki, npr. slabša samopodoba, obseg predznanja, različni sociokulturni 
dejavniki, razvitost jezikovnih in komunikacijskih veščin, slabše razvite strategije, 
posebnosti v vedenju (Košak Babuder, 2010).  

Košak Babudrova (2011a) piše, da je vzrok učne manjuspešnosti učencev, 
ki prihajajo iz družin z nizkim SES, v okolju (npr. skromnejši besednjak), lahko je 
pa tudi v otroku (specifični primanjkljaji) ali v kombinaciji vzrokov v okolju in otroku. 
Pri teh učencih se sočasno pojavljajo različni dejavniki tveganja, kot so slaba 
samopodoba, pomanjkljivo predznanje, slabše razvite jezikovne in komunikacijske 
sposobnosti, strategije in vedenjski vzorci, značilni za otrokovo okolje, pa tudi 
jezikovno-kulturna drugačnost, nizka učna uspešnost in slabše socialne veščine.  

Domače okolje učencev iz družin z nizkim SES se pogosto močno razlikuje 
od šolskega. Učne in socialne težave se tako izrazijo šele v šolskem okolju, ko je 
učenec soočen z drugačnimi pričakovanji do njega v primerjavi s pričakovanji 
domačega okolja. Učitelji lahko doživljajo te učence kot splošno manj uspešne, 
omogočijo jim manj priložnosti za napredek in nadaljnji razvoj (Košak Babuder, 
2011a). Pogosto ti učenci zamujajo k pouku ali izostajajo od pouka, temu sledi 
slab učni uspeh. Tudi starši imajo lahko negativen odnos do šole, še posebej, če 
so imeli že sami slabe izkušnje v času svojega šolanja (Jensen, 2009). Te starše 
učitelji le težko pridobijo za sodelovanje. 

Vpliv SES na učno uspešnost učenca je lahko posreden, kajti SES družine 
vpliva na vključenost staršev v šolanje otroka, sodelovanje z učitelji, poznavanje 
otrokovih dosežkov, izkazovanje podpore doma, s čimer starši posredno vplivajo 
na motivacijo otroka, krepijo predstave o samoučinkovitosti (Puklek Levpušček in 
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Zupančič, 2009). Flere idr. (2009) so ugotovili, da procesi v družini (podpora 
staršev in nadzor staršev) pomembno pozitivno vplivajo na učno uspešnost, 
vendar do neke mere (prevelika vključenost staršev lahko vodi do obratnega 
učinka − upadanja učne uspešnosti). Starši lahko kljub nizkemu SES in nizki 
izobrazbi pri otroku spodbujajo visoke cilje in dosežke, preko družinskih odnosov 
in strukture družine (prisotnost obeh staršev), stopnje družinske povezanosti in 
zanimanja staršev za uspeh otroka v šoli (Flere idr., 2009). 

3.1.2 Učne težave pri u čencih, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revš čine 

Lujinovićeva (2004) izpostavi, da je v slovenskih šolah vse več učencev, ki 
zaradi življenjskih razmer ne zmorejo enakopravne udeležbe v programu šole. 
Učenci so izključeni iz mnogih dejavnosti (izleti, krožki, ekskurzije, prireditve), 
nimajo dostopa do virov informacij, kot jih imajo drugi učenci. Barrera (1995, v 
Košak Babuder, 2011b) piše, da imajo ti učenci pogosto okrnjen dostop do 
izkušenj in možnosti za pridobivanje znanj, cenjenih v družbi, v kateri živijo, v 
primerjavi z učenci, ki so materialno dobro preskrbljeni. Njihovo znanje in veščine 
so omejeni na temeljni nivo, ki jim omogoča preživetje (Elkind, 1981, v Košak 
Babuder, 2011b). V šolskem okolju pride pomanjkanje drugih znanj v primerjavi z 
vrstniki še posebej do izraza. 

Pogosto se zaradi manj spodbudnega okolja pri učencih pojavijo učne 
težave in razvojni zaostanki. Njihove življenjske izkušnje in vsakdanje okolje 
ovirajo procese učenja. Učenec se s svojimi lastnostmi, posebnostmi, primanjkljaji 
vse bolj odmika od pričakovanj šole, njegove težave se lahko stopnjujejo vse do 
kompleksnih psihosocialnih težav in motenj (Mikuš Kos, 2002, v Košak Babuder, 
2011b).  

Študija primerov prešolanih otrok na osnovno šolo s prilagojenim 
programom nakazuje, da dejavniki, kot so alkoholizem staršev, prezgodnji porod, 
številne kronične bolezni, bolnišnično zdravljenje, revščina ter težave v družini, 
vplivajo na razvoj posebnih potreb pri učencih. Na razvoj otrok v procesu 
izobraževanja najbolj negativno vplivajo kombinacija dejavnikov revščine, slabo 
zdravstveno stanje učenca in težave v družini (Lujinović, 2004).  

Ob splošnih učnih težavah pri večini izobraževalnih predmetov se lahko 
pojavijo tudi specifične učne težave. Tudi pri skupini otrok, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine, se ti učenci razvrščajo na kontinuumu vse od 
nadarjenih, povprečno uspešnih pa do učencev, ki imajo posebne vzgojno-
izobraževalne potrebe. Dejavniki tveganja, ki spremljajo otroke, ki živijo v revščini, 
pa lahko ovirajo razvoj in negativno vplivajo na izobraževalno uspešnost (Košak 
Babuder, 2011a). 

Avtorji posebej izpostavljajo učinke SES-a na jezikovni razvoj otroka in na 
izvršilne funkcije. Rezultati raziskav kažejo na močno povezanost med SES in 
pozornostjo (Mezzacappa, 2004, v Farah, 2009), delovnim spominom in inhibicijo 
odziva (Lipina idr., 2005, v Farah, 2009), kjer so revni otroci dosegali nižje 
rezultate v primerjavi z vrstniki. Področja izvršilnih funkcij pri učencih, ki prihajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine, in njihovega vpliva na učno uspešnost 
se bomo dotaknili še v nadaljevanju magistrskega dela. 
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3.2 PODUSPEŠNOST PRI UČENCIH, KI PRIHAJAJO IZ MANJ 
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE 

Pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine učitelji opažajo 
pojav poduspešnosti. Poduspešni so učenci, ki ne realizirajo svojih sposobnosti, 
dosegajo nižje rezultate, kot bi sicer glede na njihove sposobnosti pričakovali. Ti 
učenci se po Rimmovi (1995, v Razdevšek Pučko, 2003) niso naučili doseganja 
uspehov, delovanja v tekmovalnem okolju. Zanje je značilna naučena nemoč, v 
šoli ne opravljajo šolskih zadolžitev, delujejo nemotivirani, slabše organizirani, se 
umikajo iz učnega procesa. 

Pri učencih se lahko pojavi t. i. naučena nemoč, za katero je značilen 
občutek učenca, da nima pomembnega vpliva na svoje življenje, da je le-to 
odvisno od drugih oseb in dejavnikov. Svoje delo in sebe ti učenci vrednotijo nizko, 
počutijo se ogrožene, posledično pa redkeje poskušajo spreminjati svoje 
življenjske okoliščine. Pogosto ne znajo izkoristiti virov pomoči iz svojega okolja 
(Košak Babuder, 2011b).  

Vzroki poduspešnosti učencev so pogosto specifične učne težave, avtorji pa 
izpostavljajo tudi vpliv socialnoekonomskih dejavnikov (npr. Makarovič, 1984, v 
Razdevšek Pučko, 2003). Tako avtorica izpostavi najpomembnejše dejavnike 
učne poduspešnosti: socialni položaj družine, razvitost okolja in kvaliteta šole, 
razlike v socialno-kulturnem kontekstu družine in šole, trajanje vključenosti v 
izobraževanje, vzgojna ravnanja družine in šole, razvitost socialnih spretnosti, 
specifične učne težave in motivacijski vzorci ter izobrazbene aspiracije staršev in 
učencev (Razdevšek Pučko, 2003, str. 129). 

Šola tukaj vstopa kot pomemben varovalni dejavnik, v šolskem prostoru 
lahko spodbujamo realizacijo potencialov učencev. Treba pa se je zavedati, da je 
ob neustreznem delu z učenci lahko prav šola tista, ki še bolj zavira učenčeve 
potenciale in tako sama povzroča poduspešnost (Razdevšek Pučko, 2003). 

3.3 REZILIENTNOST 

Revščina oziroma nizek SES predstavlja skupek dejavnikov, ki ovirajo 
usvajanje šolskih veščin in prilagajanje zahtevam okolja ter povzročajo druge 
težave. Vendar pa pojav revščine posameznika ne določa popolnoma, kljub 
negativnim vplivom ima ob prisotnosti varovalnih dejavnikov možnosti za uspešno 
soočanje z življenjskimi zahtevami. Paradigma rezilientnosti, katere bistvo je prav 
preučevanje močnih področij posameznika in varovalnih dejavnikov (Magajna, 
2006), nam tako predstavlja okvir načrtovanja podpore in pomoči učencem, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Rezilientnost je »rezultat dinamičnega in kompleksnega odnosa med 
rizičnimi in varovalnimi dejavniki« (Tancig, 2013b, str. 12). Masten idr. (1990) 
opredelijo rezilientnost kot »dinamičen proces, zmožnost, oziroma rezultat 
uspešne prilagoditve posameznika (skupine) kljub težkim ali ogrožajočim 
okoliščinam, ki so lahko situacijske ali trajne« (v Kiswarday, 2014, str. 42). 
Magajna (2006) dodaja, da je za rezilientnost značilno funkcionalno vedenje, ki se 
pojavi kljub prisotnosti dejavnikov tveganja; rezilientnost predstavlja pomemben 
temelj duševnemu zdravju posameznikov (Persaud, 2001, v Neenan, 2009).  

Pojem rezilientnosti vključuje fleksibilne kognitivne, vedenjske in čustvene 
odzive na neprijetne dogodke v življenju (tako nepričakovane, kot pričakovane). 
Na razvoj rezilientnosti pri posamezniku najbolj vpliva odnos posameznika do tega 
dogodka, oziroma pripisovanje pomena. V enakih situacijah se lahko dva učenca 
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odzivata popolnoma drugače (Neenan, 2009). Pri tem so pomembne lastnosti 
posameznika (npr. spretnosti reševanja problemov), kot tudi vplivi okolja (npr. vpliv 
družine, šole, skupnosti na posameznika). Razvoj je odvisen od interakcij med 
temi sistemi, in te interakcije končno vplivajo na proces prilagajanja posameznika 
na neprijetne dogodke v življenju (Cefai, 2008). V mislih pa moramo imeti, da je 
lahko posameznik uspešen v določenih situacijah, medtem ko je v drugih ranljiv 
(Neenan, 2009). 

Nekateri avtorji dojemajo rezilientnost kot prožnost oziroma elastičnost, 
sposobnost posameznika, da se hitro in učinkovito vrača v prvotno stanje pred 
stisko. Ker odgovor posameznika na določeno stisko zajema tudi osebne 
dejavnike, posameznik se z izkušnjami spreminja, avtorji (Grotberg, 2003, v 
Neenan, 2009) raje uporabljajo termin prožnosti namesto odpornosti na stisko.  

V šolskem kontekstu predstavlja rezilientnost zmožnost učnega 
napredovanja kljub pogostim prekinitvam v šolanju, neustreznemu poučevanju, 
pomanjkljivim znanjem (Waxman idr., v Kiswarday, 2014), pa tudi kot zmožnost 
učinkovitega vključevanja v pouk in razredno skupnost, prizadevanje za učno 
uspešnost kljub težavam v vsakdanjem življenju (Naglieri in Le Buffe, 1999, v 
Kiswarday, 2014), zmožnost učinkovitega spoprijemanja s težavami, neuspehom, 
stresom in obremenitvami v šoli (Martin in Marsh, 2003, v Kiswarday, 2014). 

Rezilientnim posameznikom pripisujemo določene lastnosti, kot so npr. 
visoka frustracijska toleranca, sprejemanje samega sebe, samozaupanje, smisel 
za humor, pogled na situacijo iz »ptičje perspektive«, sposobnost nadziranja 
čustev, radovednost, spretnosti reševanja problemov, vključevanje v dejavnosti, ki 
preusmerijo pozornost s stresnih okoliščin, iskanje smisla v dogodkih… 

3.3.1 Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja 

Na razvoj rezilientnosti torej vplivajo mnogi dejavniki, npr. učenčeva 
samopercepcija, načini poučevanja, percepcija učiteljev o učencih, sopojavljanje 
težav… (Magajna, 2006). V okviru rezilientnosti govorimo o varovalnih dejavnikih 
in dejavnikih tveganja. Pomembni dejavniki so dejavniki, ki izhajajo iz otroka (npr. 
temperament, inteligentnost, socialne sposobnosti, pretekle izkušnje), iz družine, 
iz šole, iz drugih okolij ter iz širše družbe. Vse lahko v odvisnosti od posameznika 
in njegove situacije umestimo tako med varovalne dejavnike kot med dejavnike 
tveganja.  

V literaturi obstajajo različni ključi, po katerih razporejamo te dejavnike. 
Tako npr. Magajna (2006) deli obe vrsti dejavnikov na dejavnike notranje 
(temperament, samopodoba, sposobnosti …) in dejavnike zunanje (socialno-
ekonomski status, funkcioniranje družine, vzgojni stil…) narave. Spet drugi avtorji 
(Dent in Cameron, 2003; Pianta in Walsh, 1998; Wang in Haertel, 1995, v Cefai, 
2008) ugotavljajo, da na uspeh otroka pomembno vplivajo naslednji trije sistemi (in 
interakcije med njimi): posameznikove predispoziocije (socialna kompetentnost, 
spretnosti reševanja problemov, avtonomija …), družina (predvsem v zgodnjih 
letih) in zunanji podporni sistemi, kot je šola.  

V raziskavah so ugotovili, da varovalni dejavniki močno vplivajo na življenje 
posameznikov – ti spreminjajo odgovor na dejavnike tveganja v ugodno smer 
(Magajna, 2006). Mnogo posameznikov, ki živijo v okolju z močno izraženimi 
dejavniki tveganja, se razvije v zdrave in uspešne odrasle. Na razvoj otrok 
pomembneje vplivajo varovalni dejavniki kot pa dejavniki tveganja (Garmezy in 
Rutter, 1983; Garmezy, Masten in Tellegen, Werner, 1990, v Cefai, 2008; 
Greenberg, 2006).  
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Pomemben vir varovalnih dejavnikov so prav družina, skupnosti, šola in 
razred (Crosnoe in Elder, 2004; Pianta in Walsh, 1998; Rees in Bailey, 2003; 
Schoon, 2006, v Cefai, 2008), podobno izpostavi pomen edukacije tudi Tancigova 
(2013b). 

Ključni dejavniki rezilientnosti so pozitivni odnosi med učenci in učitelji, 
vključevanje učencev v zanje smiselne dejavnosti ter visoka pričakovanja do 
učencev (Rees in Bailey, 2003; Resnick idr., 1997; Rutter, 1990; Werner in Smith, 
1988, v Cefai, 2008). Skrbni odnosi med učenci in učitelji omogočajo temelje 
procesom, ki spodbujajo ugodne izide in kompenzirajo dejavnike tveganja, kot je 
socialno-ekonomska deprivacija (Lynch in Cicchetti, 1992; Pianta, 1999; v Cefai, 
2008). Za učence smiselne dejavnosti so tiste, ki spodbujajo njihovo aktivno 
sodelovanje, npr. priložnosti, kjer lahko izrazijo svoje mnenje, naloge, ki 
omogočajo izbiro, reševanje problemov, sodelovalno učenje in medvrstniško 
pomoč. Visoka pričakovanja do učencev pa se postavijo glede na njihova močna 
področja in lastne, individualne cilje (Cefai, 2008).  

Pomembni varovalni dejavniki, ki jih lahko zagotovimo v šolskem okolju, so 
še: majhno število učencev v razredu, kjer lahko učitelj več časa posveti vsakemu 
učencu, individualiziran pristop, ustrezno upoštevanje potreb učencev, poučevanje 
temeljnih veščin, sodelovanje s starši (Magajna, 2006), aktivnosti, ki spodbujajo 
sodelovanje vseh učencev in zagotavljajo njihovo uspešnost, usmerjanje bolj na 
proces dela kot na doseganje rezultatov, poudarjanje medvrstniške podpore 
(Cefai, 2008). 

Cefai (2008) trdi, da našteti dejavniki vodijo do ugodnih vplivov: razvoj 
pozitivnega odnosa do šole, samostojno vključevanje učencev v procese učenja in 
druge aktivnosti, izkazovanje prosocialnega in sodelovalnega vedenja, razvoj 
občutka za kompetentnost in odgovornost. 

3.3.2 Manj spodbudno okolje zaradi revš čine in rezilientnost  

Sopojavljanje težav ovira razvoj rezilientnosti (Magajna, 2006). Učenci, ki 
prihajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, so podvrženi številnim 
dejavnikom tveganja, pogosteje imajo slabšo učno samopodobo, nižje 
samospoštovanje, določene primanjkljaje na kognitivnem področju. S številom 
rizičnih dejavnikov se niža verjetnost, da bodo razvili rezilientno naravnanost. Kot 
piše Magajna (prav tam), prisotnost dejavnika tveganja (npr. nizek SES) ne vodi 
neposredno do dolgotrajnih negativnih posledic. Izid je odvisen od medsebojne 
interakcije različnih dejavnikov, ki omogočajo ali ovirajo uspešno prilagajanje 
okoliščinam.  

Sicer pa je za učence, ki prihajajo iz družin z nizkim SES in se dnevno 
srečujejo z dejavniki tveganja v okolju (npr. posmehovanje sošolcev, primerjanje in 
tekmovalna naravnanost …), pomembno, da ojačujemo varovalne dejavnike v 
okolju. Cefai (2008) izpostavlja, da se je za spodbujanje razvoja in dobrega 
počutja pri učencih pomembno usmeriti na njihova močna področja, ne pa toliko 
izpostavljati njihove šibkosti.  

Šola kot socialni sistem ima možnosti vpliva na vedenje učencev. Razredna 
skupnost pomembno vpliva na učenje, vedenje in socialno kompetentnost 
učencev. Procesi v razredu imajo močnejši vpliv na učenca kot dogajanje zunaj 
razreda (Cefai, 2008). Tako lahko učitelji pomembno vplivajo na razvoj učencev, ki 
prihajajo iz družin z nizkim SES. Prav pri teh učencih ima šola pomembno vlogo, 
saj s svojimi značilnostmi kompenzira dejavnike tveganja (Battistich idr., 1997; 
Solomon idr., 1992, v prav tam). 
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Za razvoj rezilientnosti je učencu treba zagotoviti oporo, pozitiven 
identifikacijski model. Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, te opore v družini pogosto niso deležni, zato mora to nalogo prevzeti 
šola – učitelj, svetovalni delavec, specialni pedagog ali drugi strokovni delavci v 
šoli (Magajna, 2006). Werner in Smith (1988, v Cefai, 2008) dodajata, da je učitelj, 
poleg staršev, najpogosteje omenjen kot pozitivni model rezilientnim otrokom.  Za 
te učence je pomembno, da učitelj pokaže skrb zanje in zaupanje, jim prisluhne ter 
jih spodbuja. Pomemben varovalni dejavnik je tako tudi pozitiven odnos med 
učencem in učiteljem. Ta odnos vpliva na pozitivne odnose med sošolci, 
nadzorovanje čustev pri posameznikih, učno uspešnost in manj pogoste 
vedenjske probleme (Pianta, 1999, v Cefai, 2008).  

Ob spodbudi odraslih pomemben delež predstavljajo tudi vrstniki, ki s 
podpornimi odnosi med sabo drug drugemu ponujajo oporo. Naloga šole je, da 
ustvarja priložnosti za sodelovanje, vključevanje in smiselno prispevanje staršev in 
drugih družinskih članov (Magajna, 2006).  

Ena najpomembnejših lastnosti posameznika, ki vpliva na učni uspeh, 
disciplinske težave, zlorabo drog in alkohola, osip iz šole in tudi na brezposelnost 
ter jo je smiselno ojačevati, je občutek lastne vrednosti. Občutek lastne vrednosti 
pomeni »zaupanje v svoje sposobnosti obvladovanja življenjskih izzivov in 
prepričanje, da smo vredni sreče in uspeha« (Bratovš, 2004, str. 59). Pri 
načrtovanju pomoči osebam, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja, moramo 
vplivati tudi na izgradnjo notranje osebne moči za premagovanje težav in 
oblikovanje kakovostnejšega načina življenja. Pomoč mora temeljiti na pozitivnih 
lastnostih, krepiti mora varovalne dejavnike v učenčevem življenju ter učence 
spodbujati k ustvarjalnemu delovanju (Bratovš, 2004). 

3.4 DEJAVNIKI TVEGANJA PRI U ČENCIH, KI PRIHAJAJO IZ MANJ 
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE 

Revščina pri otrocih je pomembno povezana s širokim spektrom neugodnih 
posledic. Pri teh otrocih so posebej pogosti štirje dejavniki tveganja: čustveni in 
socialni izzivi, akutni in kronični stresi, zdravstvene posledice ter kognitivni 
zaostanki, na vključevanje teh učencev pa še dodatno vplivajo dejavniki 
besedišča, vlaganja truda in energije ter miselne naravnanosti (Jensen, 2009, 
2013). 

3.4.1 Čustveni in socialni izzivi 

Veliko učencev, ki prihajajo iz družin z nizkim SES, se sooča s čustveno in 
socialno nestabilnostjo, ki nastane že kot posledica zgodnje šibke in nestabilne 
navezanosti s starši. Otrok do tretjega leta starosti potrebuje možnosti za učenje in 
raziskovanje sveta, česar pa prav učencem iz družin z nizkim SES pogosto 
primanjkuje (Jensen, 2009). 

Navezanost med otrokom in staršem napoveduje kvaliteto odnosov z 
drugimi – učitelji in vrstniki (Szewczyk-Sokolowski, Bost in Wainwright, 2005, v 
Jensen, 2009). Vpliva tudi na razvoj radovednosti, nadzora nad čustvi, 
neodvisnosti in socialne kompetentnosti (Sroufe, 2005, v prav tam). Za optimalni 
čustveni in socialni razvoj potrebujejo majhni otroci v prvih letih zanesljivega starša 
ali skrbnika, ki  jim lahko daje dosledno in brezpogojno ljubezen, podporo in 
vodenje; okolje, ki je varno, predvidljivo in stabilno; skladne in vzajemne 
interakcije, ki so še posebej pomembne v prvih  6–24 mesecih življenja in jim 
pomagajo izgraditi širok spekter čustev ter aktivnosti, prilagojene otroku (Jensen, 
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2009, 2013). Trdni in varni odnosi v družini podpirajo otrokovo vedenje – primerne 
čustvene reakcije na vsakdanje situacije. Odsotnost ali stresna preobremenjenost 
revnih staršev otežuje učenje primernih čustvenih odzivov. V teh družinah je tudi 
splošni vtis bolj pesimističen, medtem ko posamezniki v bolje preskrbljenih 
družinah gledajo na svet bolj pozitivno (Hart in Risley, 1995, v Jensen, 2013). 

Slaba ekonomska preskrbljenost družine pogosto vpliva na slabše 
zadovoljevanje čustvenih in socialnih potreb. Posledica prikrajšanosti je lahko 
upočasnjeno nastajanje novih možganskih povezav, spremenijo se poti zorenja in 
že izgrajene nevronske mreže v otrokovih možganih. Tako se lahko pojavijo 
težave pri čustvenem in socialnem razvoju (Gunnar, Frenn, Wewerka in Van 
Ryzin, 2009; Miller, Seifer, Stroud, Sheinkopf in Dickstein, 2006, v Jensen, 2009). 

Starši iz bolje preskrbljenih družin imajo več nadzora nad svojimi otroci, z 
njimi preživljajo več časa. Otroci iz družin z nizkim SES pa morajo pogosto že zelo 
zgodaj skrbeti sami zase ali celo za mlajše sorojence med delovnim časom 
staršev. V primerjavi z bolje preskrbljenimi vrstniki preživijo manj časa v 
zunajšolskih aktivnostih, več časa pa pred televizijskimi sprejemniki. Zaradi 
manjšega števila medosebnih interakcij imajo manj izkušenj ustreznega odzivanja 
na čustva drugih (Szewczyk-Sokolowski idr., 2005, v Jensen, 2009). Vse to lahko 
negativno vpliva na vključevanje učencev in njihovo učno uspešnost. Trentacosta 
in Izard (2007, v Jensen, 2013) sta ugotovila, da je slab čustveni nadzor v 
predšolskem obdobju kazalec učnih težav v času šolanja. 

Nizek SES družine otežuje izgradnjo varne navezanosti med otrokom in 
staršem. Kot rezultat se lahko pojavijo težave v socialnem vedenju. Otroci, ki imajo 
s svojimi starši močne in varne odnose, se bolje prilagajajo vsakdanjim 
okoliščinam. Otroci iz manj spodbudnega okolja pogosto ne zmorejo nadzorovati 
svojih čustev, kar posredno vpliva tudi na šolsko uspešnost. Kot učenci imajo 
lahko nizko frustracijsko toleranco, hitro odnehajo, ko ne vidijo lastnega napredka, 
težave imajo pri sodelovalnem učenju, pogosto imajo le omejen nabor vedenj, 
kako ravnati v različnih situacijah v šoli. Izpadejo lahko nevljudni, leni (Jensen, 
2013), zaradi česar so lahko izključeni iz skupine. Izključenost iz vrstniške skupine 
pa še dodatno otežuje učencem, da bi izboljšali svojo učno uspešnost (Jensen, 
2009). Da bi postali uspešni, potrebujejo izkušnje in strategije, s katerimi lahko 
razširijo svoj spekter čustvenih in vedenjskih odzivov na vsakdanje situacije. Nizek 
SES se močno povezuje tudi z depresivnimi občutji pri mladostnikih (Tomarken, 
Dichter, Garber in Simien, 2004, v Jensen, 2013), pri starejših mladostnikih pa je 
tudi pomemben dejavnik za preobčutljivost na čustva drugih (Gianaros idr., 2008, 
v prav tam). 

 Jensen (2009) izpostavi najpogostejša vedenja otrok, ki živijo v revščini: 
izstopajoče vedenje, nepotrpežljivost in impulzivnost, nevljudnost, ozek nabor 
vedenjskih odzivov, neprimerne čustvene odzive, manj empatije ob nesreči drugih. 
Omenjeno vedenje je v šolskem okolju nezaželeno. Vendar pa učenci potrebujejo 
model in poučevanje zaželenih vedenj. Če otrok tega ni deležen doma, je učitelj 
tisti, ki ga lahko usmerja k ustreznejšemu vedenju (Cefai, 2008; Jensen, 2009). 

Vsak učenec si želi varnih in zanesljivih vezi z drugimi, vendar, če jih nima 
na voljo, raje izbere manj ustrezne prijatelje. Odnosi z učitelji omogočajo učencem 
doseganje ciljev, boljšo socializacijo, motivacijo in učno uspešnost. Zato učenci, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, potrebujejo zanesljivega 
mentorja, ki jih usmerja in vodi po zastavljeni poti. Prav tako ima vsak potrebo po 
pripadnosti. Na učenčevo vedenje ima največji vpliv vrstniška skupina, ki ji 
pripada. Zato je pomembno, da postane učna uspešnost med učenci zaželena. In 
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končno, učenci si želijo biti nekaj posebnega. Pozornost pridobijo na različne 
načine, z različnimi vlogami (npr. športnik, komedijant, pripovedovalec…). 
Občutek, da so nekaj posebnega, lahko vodi k višji učni uspešnosti (Jensen, 2009, 
2013).  

3.4.2 Akutni in kroni čni stresorji – nivo stresa 

V različnih virih, mnenjih in literaturi avtorji pogosto omenjajo stres kot 
dejavnik tveganja za duševno zdravje. Stres je zmeraj prisoten v naših življenjih in 
se mu ne moremo izogniti. Lahko je pozitiven ali negativen, dalj časa trajajoč ali 
ponavljajoč se in s tem lahko vodi v težave z zdravjem posameznikov (Jeriček, 
2007). 

Stres doživljamo vsi, tudi odrasli, vedno pogosteje pa govorimo o stresu pri 
otrocih in mladostnikih. Stres, ki ga doživlja otrok, vpliva na funkcioniranje učenca 
na vseh nivojih: psihološkem, čustvenem in kognitivnem. 

Na otroke, ki živijo v revščini, delujejo močni akutni in kronični stresorji. 
Akutni stres je tisti, ki se nanaša na stres, ki je posledica izpostavljenosti hudim 
travmam ali zlorabam, medtem ko kronični stresorji delujejo na posameznika dalj 
časa. Obe vrsti stresorjev na življenju otrok pogosto pustita posledice na fizičnem, 
psihološkem, čustvenem in kognitivnem delovanju. Almeida, Neupert, Banks in 
Serido (2005, v Jensen, 2009) so ugotovili, da se otroci, živeči v revščini, 
statistično pogosteje srečujejo s stresnimi dejavniki kot bolje preskrbljeni vrstniki. 

Jensen (2009) opisuje stres kot vsak dejavnik, ki zavira vzdrževanje 
homeostaze v telesu, povzroča neoptimalno delovanje funkcij, ki vzdržujejo bitje 
srca, krvni tlak, nivo sladkorja v krvi… Čeprav je telo dobro prilagojeno na občasno 
porušeno ravnotežje, na otroke v revščini deluje hkrati več stresnih dejavnikov, ki 
skupaj s pomanjkanjem nadzora in podpore odraslih, težav v vrstniških odnosih, 
večji dovzetnosti za depresivna občutja, negativno vplivajo na razvoj otroka. 

Preobremenjenost staršev vodi do nezadostne nege in vzgoje otrok ter 
slabšega prepoznavanja in zadovoljevanja potreb otrok (Jensen, 2009). Ti starši 
so pogosto bolj avtoritarni do otrok, pogosteje tudi uporabljajo fizične kazni 
(Bradley, Corwyn, Burchinal, McAdoo in Coll, 2001; Bradley, Corwyn, McAdoo in 
Coll, 2001, v Jensen, 2009). V slabše preskrbljenih družinah se poleg fizičnega 
kaznovanja pogosteje pojavljajo še alkoholizem, zloraba drog pa tudi kazniva 
dejanja (Emery in Laumann-Billings, 1998, v Jensen, 2009). 

Izpostavljenost kroničnim in akutnim stresorjem vpliva na razvoj možganov. 
Posebej izpostavljeni so prav otroci, ki se še razvijajo (Farah, 2009). Jensen 
(2009) v svoji knjigi zapiše, da nevroni pod vplivom stresa v primerjavi z 
»zdravimi« nevroni proizvedejo šibkejše signale, so slabše prekrvavljeni in imajo 
nižjo oskrbo s kisikom, vzpostavijo nižje število povezav z drugimi celicami. 
Kortizol – t. i. stresni hormon najbolj deluje na prefrontalni korteks in hipokampus, 
na območji v možganih, pomembni za učenje, kognicijo in delovni spomin. Cook in 
Wellman (2004, v Jensen, 2009) ugotavljata, da izpostavljenost akutnim in 
kroničnim stresnim dejavnikom vpliva na zmanjšanje nevronov v frontalnem 
predelu možgan (ta predel je odgovoren za funkcije, kot so: odločanje, 
načrtovanje, regulacija impulzivnosti), Vythilingam idr. (2002, v Jensen, 2009) pa 
dodajajo, da lahko stres povzroči tudi spremembe ali poškodbe v predelu 
hipokampusa tako, da se zmanjša učna kapaciteta. V šoli se lahko tak učenec 
vede impulzivno. Impulzivnost je v kroničnem stresnem okolju obrambni 
mehanizem – mehanizem preživetja v revnem okolju (Jensen, 2013). Conrad 
(2006, v Jensen, 2009) trdi, da stres pomembno vpliva tudi na amygdalo, 
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območje, pomembno za čustva. Možgani otrok, na katere deluje kronični stres, 
postanejo bolj občutljivi za spominsko modulacijo.  

Kronični stres pogosto privede do prilagoditve možganov na stalne stresne 
dejavnike tako, da postanejo bodisi hiperodzivni ali hipoodzivni (t. i. stanje 
allostatic load). Szanton, Gill in Allen (2005, v Jensen, 2009) so ugotovili, da je 
tovrstno stanje pogosteje opaženo pri otrocih, ki prihajajo iz družin z nizkim SES. 

Jensen (2009) navaja izsledke raziskav, ki izpostavljajo učinke kroničnega 
stresa, opazne v šoli. Stres je statistično pomembno povezan s številom 
izostankov od pouka (več kot 50 %) (Johnston-Brooks, Lewis, Evans in Whalen, 
1998); negativno vpliva na pozornost in koncentracijo (Erickson, Drevets in 
Schulkin, 2003); zmanjšuje kapaciteto kognicije, ustvarjalnosti, spomina (Lupien, 
King, Meaney in McEwen, 2001); zmanjšuje socialne spretnosti in spretnosti 
socialnega presojanja (Wommack in Delville, 2004); zmanjšuje motivacijo, občutek 
samodeterminacije in vlaganje truda (Johnson, 1981); zvišuje možnosti za pojav 
depresije (Hammack, Robinson, Crawford in Li, 2004) ter zmanjšuje nevrogenezo 
(De Bellis idr., 2001). 

Kot odgovor na stresne okoliščine otrok lahko razvije moteče vedenje. 
Evans (2003, v Jensen, 2009) je ugotovil, da se s številom dejavnikov tveganja 
viša impulzivnost, ki jo v šolskem okolju pogosto obravnavamo kot moteče 
vedenje. Jensen (2009) opozarja, da je učinek stresorjev kumulativen. Učenci, ki 
so pogosteje ali bolj intenzivno izpostavljeni stresorjem, se nanje odzovejo 
silovitejše. 

Negativni stres lahko privede tudi do težav v duševnem zdravju (npr. 
pomanjkanje volje, depresivno razpoloženje, namensko samopoškodovanje, misel 
na samomor, poskus samomora), pogoste pa so težave s spanjem, glavobolom, 
občutenje nervoze, razdražljivost (Modic, Berglez in Beočanin, 2011). Kot 
posledice kroničnega stresa avtorji navajajo še anksioznost in občutke naučene 
nemoči. 

S številom stresnih dejavnikov in njihovo intenzivnostjo, ki delujejo na 
otroka, se viša verjetnost, da bodo učenci zaznali dogodke kot nepredvidljive in ne 
bodo imeli občutka nadzora nad svojim življenjem (Henry, 2005, v Jensen, 2013), 
poleg tega se bodo učenci manj aktivno vključevali v šolsko delo. Pasivno vedenje 
v šoli vključuje neuspešnost pri odgovarjanju na vprašanja, pasivnost, sključeno 
držo, občutek izključenosti iz vrstniške skupine in šole. Stres negativno vpliva na 
pozornost in koncentracijo, znižuje motivacijo in vlaganje truda, poveča možnosti 
za depresivna občutja (Jensen, 2013). Z ustreznimi tehnikami sproščanja 
napetosti in stresa ter z vključevanjem aktivnosti, ki spodbujajo odločanje in 
avtonomijo, je pri učencih opazen napredek pri vključevanju v dejavnosti (Jensen, 
2013). 

3.4.3 Vlaganje truda in energije 

Učitelji lahko vedenje učencev, ki prihajajo iz družin z nizkim SES, 
interperetirajo kot žaljivo, učence zaradi nizkih dosežkov označijo za lene, medtem 
ko bolje preskrbljene vrstnike vidijo kot učence, ki ne dosegajo svojih potencialov. 
Učence iz družin z nizkim SES pogosto motivirajo praktična znanja, potrebujejo 
povezavo znanja z njihovim svetom, pa tudi razumevajočega učitelja. Če se 
učenec z učiteljem ne čuti povezanega, mu ne zaupa in ne vzpostavi pozitivnega 
odnosa do šole nasploh, se ne trudi in ne vlaga energije za doseganje učnega 
uspeha. Obratno lahko zapišemo, da se učenci bolj trudijo, ko se počutijo sprejete, 
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ko dobijo izziv, ko jih učitelj spodbuja, ko jih snov zanima, so radovedni in jih 
dejavnosti pritegnejo (Jensen, 2013). 

3.4.4 Miselna naravnanost 

Naučena nemoč in negativen pogled na prihodnost sta pogosto povezana z 
nizkim SES. Miselna naravnanost (tako učenca kot učitelja) pa je močno povezana 
z učno uspešnostjo. Učenčev odnos do učenja je lahko dejavnik učnega uspeha 
(Blackwell, Trzesniewski in Dweck, 2007, v Jensen, 2013). Ko ima učenec 
pozitiven odnos do svoje učne kapacitete in ko se učitelj usmerja na širjenje 
znanja in napredek učenca, namesto na doseganje standardov znanja, se 
učenčeva vključenost in sodelovanje povečata (Jensen, 2013).  

3.4.5 Kognitivni zaostanki 

SES je močno povezan z mnogimi pokazatelji kognitivnih sposobnosti 
otroka, kot so IQ, testi sposobnosti, šolske ocene in pismenost. Povezave med 
kognitivnimi sposobnostmi in SES se pojavljajo v vseh obdobjih življenja, vse od 
najzgodnejšega otroštva naprej (Jensen, 2009; Jensen, 2013; Lipina, 2013).  

Za ustrezno funkcioniranje otroka v šoli (vzdrževanje in usmerjanje 
pozornosti, predelovanje šolske snovi, kritično mišljenje) je pomembnih naslednjih 
pet sistemov (Farah, 2009; Jensen, 2009): 

• izvršilni sistem – pomemben za preložitev zadovoljevanja potreb na kasnejši 
čas, načrtovanje, odločanje, zadrževanje misli v spominu, pa tudi za nabor 
različnih vedenj v različnih okoljih; 

• jezikovni sistem – je kompleksen sistem, odgovoren za semantični, sintaktični 
in fonološki vidik jezika, kot tak je temelj branju, izgovorjavi, črkovanju in 
pisanju; 

• sistem pomnjenja – pomemben za eksplicitno učenje in pomnjenje pomembnih 
informacij; 

• sistem prostorskega mišljenja – pomemben za mentalno predstavo in miselne 
manipulacije s predmeti, organizacijo, sekvencioniranje, vizualizacijo 
informacije, matematiko in glasbo; 

• sistem vizualnega mišljenja – pomemben pri prepoznavanju vzorcev in vidnih 
miselnih predstavah, predelovanju miselnih slik v bolj abstraktne predstavne 
oblike in recipročnega pretvarjanja vidnega znanja v miselne slike. 

 V teh sistemih se pojavljajo pomembne razlike med učenci, ki izhajajo iz 
dobro preskrbljenih družin, in tistimi, ki izhajajo iz družin z nizkim SES. Bolje 
preskrbljeni učenci na splošno v teh področjih dosegajo boljše rezultate. Razlike v 
možganskem delovanju pa so najbolj očitne na področju jezikovnega procesiranja, 
sledijo jim funkcije spomina in delovnega pomnjenja (razlike se pojavijo že v 
predolskem obdobju, opažajo pa jih tudi pri srednješolski populaciji). Razlike med 
skupinami učencev z različnim SES v delovanju sistemov prostorskega in 
vizualnega mišljenja niso statistično pomembne (Farah, 2009).  

Noble, McCandliss in Farah (2007, v Farah, 2009) so na vzorcu 150 
prvošolcev ugotovili, da lahko 30 % variance na področju jezikovnega sistema 
pojasnimo z razlikami v SES, v manjši meri, a še zmeraj statistično pomembni, pa 
tudi razlike delovanja v drugih sistemih.  

Jensen (2009) vidi eno od možnih razlag povezave med jezikom in SES v 
tem, da se temporalni in frontalni del možganov razvija dalj časa po rojstvu otroka 
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(dalj kot drugi deli možganov). Zaradi daljšega časa razvoja je lahko sistem bolj 
dovzeten za vplive okolja (Noble idr., 2005, v prav tam). Za razvoj jezikovnih 
spretnosti otroka je pomemben tudi jezik staršev – kvaliteta, kvantiteta in kontekst 
uporabljenih besed (Hoff, 2003, v Jensen, 2009). Weizman in Snow (2001, v prav 
tam) sta odkrila, da starši, ki imajo nižje dohodke, govorijo v krajših, slovnično 
enostavnejših stavkih, uporabljajo manj vprašanj in razlag, otroci imajo tako model 
z omejenim obsegom jezikovnih kapacitet. 

Razvoj otrokovih možganov pomembno vpliva tudi na branje. Starši morajo 
branje poučevati, za to pa potrebujejo pozornost, osredotočenost, motivacijo. 
Pogosto starši v slabše preskrbljenih družinah za to nimajo časa, pa tudi ne znanja 
(Jensen, 2009). Ti otroci dobivajo manj kognitivnih spodbud, starši jim prebirajo 
manj pravljic, nimajo starševske podpore pri domačih nalogah in učenju šolskih 
veščin, redkeje obiščejo ustanove, kot so muzeji (Bradley, Corwyn, Burchinal idr., 
2001; Bradley, Corwyn, McAdoo idr., 2001, v Jensen, 2009). Pogosto imajo tudi 
manj igralnih kotičkov, manjši dostop do računalnika in interneta, posedujejo 
manjše število knjig, več časa preživijo pred televizijo, redko jih obiščejo prijatelji 
(Evans, 2004, v prav tam). Bracey (2006, v prav tam) še dodaja, da se ti učenci 
pogosto ne udeležujejo zunajšolskih dejavnosti. 

Pomanjkanje kognitivne stimulacije v predšolskem obdobju pri otrocih, ki 
izhajajo iz družin z nizkim SES, privede do zaostankov teh otrok že pri vstopu v 
šolo. V času šolanja se ti primanjkljaji pokažejo kot pomanjkljive kognitivne, 
socialne in čustvene spretnosti, ki vplivajo na besednjak, IQ in socialne veščine 
(Bradley, Corwyn, Burchinal idr., 2001; Bradley, Corwyn, McAdoo idr., 2001, v 
Jensen, 2009). Standardizirani testi kažejo povezavo med revščino in nižjimi 
kognitivnimi dosežki. Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, tudi pogosteje dosegajo nižje ocene pri branju, matematiki, slabše imajo 
usvojene veščine pisanja.  

Revščina je povezana z manjšo belo in sivo snovjo v živčnem sistemu ter 
manjšim volumnom hipokampusa in amigdale (Luby idr., 2013). V raziskavi, kjer 
so preučevali možgane otrok, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, so ugotovili, da je volumen sive snovi v možganih otrok iz družin iz manj 
spodbudnega okolja manjši, in to tako v frontalnih kot parietalnih področjih. Ta 
področja so odgovorna za izvršilne funkcije (npr. načrtovanje, nadzorovanje 
impulzivnosti, pozornost). Prav tako so avtorji ugotovili, da razvoj otrok z nizkim 
SES poteka počasneje v primerjavi z bolje preskrbljenimi vrstniki (Hanson, Hair, 
Shen, Shi, Gilmore, idr., 2013). Študije kažejo, da je tudi sistem spomina močno 
odvisen od dejavnikov SES, vendar pa še ni raziskano, na katere vrste spomina 
SES deluje v večji, na katere pa v manjši meri (Azma, 2013). 

Spodbudno okolje omogoča optimalen razvoj otrokovih možganov, medtem 
ko stresno okolje na različnih nivojih razvoja vpliva negativno. Vpliv okolja se 
pokaže na vzpostavljenih povezavah med predeli v možganih in volumnu 
možganskih struktur pa vse do celičnega nivoja oz. gostote povezav na 
posameznem nevronu (Azma, 2013). Lipina in Posner (2012) pišeta, da okolje 
vpliva na spremembe v možganskih predelih: frontalni in parietalni korteks ter 
hipokampus in mali možgani. Prav ta področja v možganih so odgovorna za 
nastanek mnogih nevrokognitivnih primanjkljajev na področju jezika, spomina in 
izvršilnih funkcij. Jensen (2103) pa še dodaja, da so otrokovi možgani enako 
dovzetni tako za negativne vplive kot pozitivne spodbude iz okolja, kar daje veliko 
možnosti učiteljem za spodbujanje kognitivnih procesov pri učencih. 



    

17 

3.4.6 Besediš če 

Besedišče otroka lahko razumemo kot orodje možganov za učenje, spomin 
in kognicijo. Z besedami si lahko otrok gradi miselne predstave ter manipulira in 
preoblikuje informacije. Otrok, ki prihaja iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, ima manjši besednjak v primerjavi z bolje preskrbljenimi otroci (Jensen, 
2013), s tem pa postane bolj podvržen učnemu neuspehu.  

Naloga učitelja je, da nove besede približa učencem. Če učenec ne razume 
besed, ki jih uporablja učitelj, dobi občutek, da to znanje ni namenjeno njemu, si 
ne želi sodelovati, da ne bi izpadel neumen pred vrstniki. Jensen (2013) poudarja, 
da mora biti širjenje besedišča ključen cilj obogatitvenih dejavnosti za učence, ki 
prihajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Še posebej se moramo 
usmeriti na t. i. »akademsko besedišče«, besede, ki jih učenec potrebuje, da 
razume učno snov, predstavljene koncepte in vprašanja pri preverjanjih znanja. Pri 
širjenju besedišča uporabljamo neverbalno komunikacijo, vizualne opore in 
sodelovalno učenje, naučimo jih sklepanja iz konteksta (Jensen, 2013). 

3.4.7 Zdravstvene posledice 

Fizično, duševno in čustveno zdravje omogoča uspešno vključevanje in 
aktivno delovanje otrok v šoli.  Otroci iz družin z nizkim SES so pogosto deležni 
slabše prehrane in nezadostne zdravstvene oskrbe, manj se udeležujejo športnih 
aktivnosti. Zdravje pa daje temelje doseganju uspehov, tudi na šolskem področju.  

Imunski sistem otrok, ki izhajajo iz slabše preskrbljenih družin, se prilagodi 
tako, da zmanjšuje sposobnosti koncentracije, učenja in primernega vedenja 
(Jensen, 2009). Slabša prehrana, izpostavljenost škodljivim snovem v okolju (npr. 
svinec) ter zloraba/izpostavljenost drogam (še posebej v prenatalnem obdobju) so 
najpomembnejši dejavniki tveganja za nižje kognitivne dosežke (Farah, 2009). 

Sapolsky (2005, v Jensen, 2013) je ugotovil, da se z nižanjem SES otroka 
niža njegovo splošno zdravje. Raziskave kažejo tudi na to, da se z višino dohodka 
povezujejo tudi donošenost in porodna teža otroka ter pojavnost posebnih potreb 
(Bradley in Corwyn, 2002, v Jensen, 2013). Otroci iz družin z nizkim SES imajo 
nižje splošno fizično zdravje v primerjavi z bolje preskrbljenimi vrstniki, kar vodi k 
povišani možnosti za izostajanje od pouka, dalj časa trajajočim izostankom, 
zamujanju z ocenjevanjem znanja. Prav tako imajo otroci in odrasli, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja, pogosteje slabše mentalno zdravje (Xue, Leventhal, 
Brooks-Gun in Earls, 2005, v Jensen, 2013). 

Na kognicijo ima pomemben vpliv tudi prehrana – še posebej negativno 
vpliva izpuščen zajtrk (Basch, 2010, v Jensen, 2013), prav tako pa so pomembne 
tudi kvaliteta in hranljive vrednosti zaužite hrane (Gómez-Pinilla, 2008, v prav 
tam). Če so učenci lačni ali jedo manj hranljivo hrano, se težje učijo. Slaba 
prehrana vpliva na sivo snov v možganih (Taki, 2010, v Jensen, 2013). 
Pomanjkljivi vnos mineralnih snovi povezujejo s šibkejpim spominom, pomanjkanje 
določenih drugih snovi pa s stanji, kot je depresija (pomanjkanje omega-3 
maščobnih kislin). 
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3.5 IZVRŠILNE FUNKCIJE KOT VAROVALNI DEJAVNIK ALI 
DEJAVNIK TVEGANJA PRI U ČENCIH, KI IZHAJAJO IZ DRUŽIN Z 
NIŽJIM SOCIALNO-EKONOMSKIM STATUSOM 

Učenci morajo ob vstopu v šolo obvladati določene veščine (t. i. procese 
izvršilnih funkcij), ki jih sicer ne poučujemo neposredno, jih pa potrebujejo, da 
lahko dosegajo zastavljene učne cilje. Hudoklinova (2011b) izpostavlja, da se v 
šolah usmerja predvsem na vsebino snovi, ne pa tudi na načine – učne strategije 
usvajanja in ponavljanja znanja.  

Prav te strategije pa so pomembne za učenčevo uspešnost in 
izobraževanje. Rezultati nevroznanstvenih raziskav  (Blair in Razza, 2007, v 
Tancig, 2013a) kažejo na pomemben vpliv izvršilnih funkcij na učno uspešnost 
(izvršilne funkcije so po rezultatih raziskave pomembnejši prediktor učne 
uspešnosti, kot je IQ), hkrati pa je prav učinek SES-a pomemben v razvoju 
izvršilnih funkcij, o čemer bomo pisali v naslednjih poglavjih. 

3.5.1 Izvršilne funkcije 

Pojem »izvršilne (eksekutivne) funkcije« zajema širok nabor med sabo 
povezanih procesov, potrebnih za uspešno učenje in izvrševanje nalog v 
odraslosti, ki je močno povezan s spominom in pozornostjo (Dawson in Guare, 
2004, v Hudoklin, 2011b). Posebej pridejo ti procesi do izraza pri opravljanju 
nalog, ki presegajo vsakdanje rutine. Najpogosteje definicije izvršilnih funkcij 
navajajo procese zastavljanja ciljev in načrtovanja, organizacije vedenja, 
fleksibilnost, pozornost in spominske procese (npr. delovni spomin), 
samoregulacijske procese (npr. samospremljanje) (Meltzer in Krishnan, 2007, v 
Hudoklin, 2011b).  

Izvršilne funkcije so po Hartu in Jacobsu (1993, v Hudoklin, 2011b, str. 149) 
»veščine, ki nam pomagajo usmerjati pozornost in izbirati med različnimi 
aktivnostmi in nalogami. Vključujejo načrtovanje, organizacijo, uravnavanje časa, 
delovni spomin in metakognicijo ter omogočajo organizacijo vedenja in nam tako 
pomagajo uravnavati lastno vedenje. To dosežemo z inhibicijo odzivanja, 
samoregulacijo čustev, iniciativnostjo pri nalogah, prožnostjo in ciljno usmerjeno 
vztrajnostjo«. 

Za učence, ki imajo dobro razvite izvršilne funkcije, je značilno, da poznajo 
mnogo učnih strategij, vedo, kakšen je njihov pomen in v katerih okoliščinah so 
uporabne, glede na to jih izbirajo in spremljajo ter načrtujejo uporabo; verjamejo, 
da je vlaganje truda za doseganje uspeha pomembno, so notranje motivirani, 
usmerjeni na nalogo, postavljajo si pozitivne cilje, preizkuse znanja vidijo kot 
priložnosti za učenje, ne pa kot grožnjo, vedo, česa si želijo v prihodnosti, so 
razgledani, imajo dostop do svojega znanja, v družini, šoli in širšem okolju imajo 
podporo (Borkowski in Burke, 2005, v Hudoklin, 2011b).  

Obratno lahko rečemo, da se učenci, ki imajo slabše razvite izvršilne 
funkcije, srečujejo s težavami na prej omenjenih področjih. Te težave pa lahko 
vztrajajo vse v odraslost in s tem vplivajo na posameznikovo funkcioniranje pri 
vsakodnevnih opravilih, izobraževalno in delovno uspešnost, vožnjo avtomobila, 
upravljanje z denarjem ter kriminalna dejanja (Barkley, 2012), avtorji jih povezujejo 
tudi s pojavom depresivnih občutij v odraslosti (Knouse, Barkley in Murphy, 2012). 
Dolgoročne negativne učinke na vsakdanje življenje v odraslosti ugotavljajo tudi 
drugi avtorji (npr. Miller, Nevado-Montenegro in Hinshaw, 2012). 
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Izvršilne funkcije imajo sedež v frontalnem delu možganov, nekateri avtorji 
izpostavljajo tudi pomen parietalnih predelov v možganih (Hall in Marteau, 2014). 
Vsekakor pa so za optimalno delovanje izvršilnih funkcij pomembne povezave z 
drugimi možganskimi predeli, npr. bazalnimi gangliji, limbičnim sistemom, malimi 
možgani, amigdalo (Barkley, 2012). Kot izpostavljajo avtorji (npr. Zelazo in 
Carlson, 2012; Dawson in Guare, 2009, v Hudoklin, 2011b), lahko na te funkcije 
vplivamo z urjenjem možganskih povezav, spodbudne rezultate pa dajejo tudi 
treningi, usmerjeni neposredno na izvršilne funkcije.  

Najintenzivneje se izvršilne funkcije razvijajo v predšolskem obdobju, 
vendar pa Zelazo in Carlsonova (2012) poudarjata, da njihov razvoj poteka tudi 
kasneje tekom adolescence. Zaradi dolgega obdobja, v katerem se izvršilne 
funkcije razvijajo (vse do zgodnje odraslosti), pa tudi zaradi procesov staranja 
kasneje v odraslosti, ki vplivajo na celotno delovanje mrež eksekutivnih funkcij, so 
te funkcije relativno podvržene vplivom okolja, procesom staranja, pa tudi vedenju 
posameznika (Hall in Marteau, 2014), kar moramo upoštevati, ko oblikujemo 
pomoč in podporo učencem. 

3.5.1.1 Značilnosti izvršilnih funkcij 

Dawsonova in Guare (2004, 2009, v Hudoklin, 2011b) sta razvila model 
izvršilnih funkcij, ki temelji na predpostavkah, da ima večina posameznikov nabor 
močnih in šibkih področij na področju izvršilnih funkcij ter da je glavni namen 
prepoznavanja primanjkljajev na področju izvršilnih funkcij oblikovanje pomoči in 
podpore za premostitev teh težav. Izvršilne funkcije sta razdelila na 11 področij:  

• inhibicija odziva  (Zajema sposobnost razmisleka pred ukrepanjem, zmožnost 
odložitve odziva. Težave na tem področju se kažejo kot impulzivnost, 
reagiranje pred razmislekom, kar pa lahko vodi v konflikte z drugimi.),  

• delovno pomnjenje  (Omogoča ohranjanje informacije v spominu med 
reševanjem sestavljenih nalog in vključuje sposobnost prilagajanja glede na 
izkušnje iz preteklosti ali predvidevanje prihodnosti.),  

• čustvena kontrola  (Je sposobnost upravljanja s čustvi z namenom doseganja 
ciljev, dokončanja naloge ali nadzorovanja vedenja.),  

• ohranjanje pozornosti  (Pomeni ohranjanje pozornosti v nalogi, kljub motečim 
dejavnikom, utrujenosti ali dolgčasu.),  

• začenjanje z aktivnostjo  (Sposobnost, da brez nepotrebnega odlašanja 
začnemo nalogo – znotraj predvidenih časovnih okvirjev.),  

• načrtovanje in postavljanje prioritet  (Vključuje izdelavo načrta za doseganje 
cilja ali dokončanje naloge pa tudi sprejemanje odločitev o prioritetah.),  

• organizacija  (Je sposobnost urejanja stvari, informacij v neki sistem.),  
• upravljanje s časom  (Vključuje oceno, določitev in izvršitev naloge v okviru 

določenih časovnih omejitev ter občutek, da je čas pomemben.),  
• na cilj usmerjeno vztrajanje (Pomeni, da lahko posameznik sledi 

postavljenemu cilju, kljub motečim dejavnikom in drugim interesom.),  
• prožnost (Je sposobnost prilagajanja glede na spremenljive pogoje, 

okoliščine, nove informacije ali napake.) in  
• metakognicija (Zajema zmožnost pogleda nase od zunaj ali s »ptičje 

prespektive«, veščine spremljanja in samovrednotenja.). 

Njun model upošteva razvojni (vrstni red pojavljanja posameznih funkcij 
tekom razvoja) in funkcijski (funkcija posameznega procesa) vidik. Poznavanje 
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razvoja izvršilnih funkcij omogoča učiteljem, da ustrezno prilagodijo pričakovanja 
glede usvojenih veščin pri učencih. 

Avtorji, ki preučujejo vplive revščine na izvršilne funkcije, najpogosteje 
usmerjajo pozornost na področja prožnosti (sposobnosti preusmerjanja pozornosti 
glede na različne zahteve okolja), delovnega spomina ter inhibicije odziva (Turner, 
Baker-Ward, in Willoughby, 2013). 

3.5.1.2 Izvršilne funkcije in u čna uspešnost 

Težave na področju izvršilnih funkcij vplivajo na slabšo učno učinkovitost, 
kar se še posebej izrazi s stopnjevanjem zahtevnosti, kompleksnosti učnih ciljev, s 
pričakovanjem samostojnosti, fleksibilnosti, z večjim številom informacij, ki si jih 
mora učenec zapomniti (Hudoklin, 2011b). Na učno učinkovitost še posebej 
vplivajo naslednji procesi: pomnjenje, postavljanje prioritet, fleksibilnost, 
organiziranje, samopreverjanje in načrtovanje ter zastavljanje ciljev (Meltzer in 
Krishnan, 2007, v Hudoklin, 2011b). Primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij 
vplivajo na področja: 

• bralnega razumevanja  (npr. slabša tekočnost branja, težave pri dekodiranju 
besed, težave pri sledenju besedila, težave pri sintetiziranju prebranega in 
pripisovanju pomena posameznim informacijam); 

• pisnega izražanja  (npr. slabo avtomatizirano pisanje, težave pri začenjanju 
pisnih nalog, težave z organizacijo zapisa); 

• samostojnega u čenja, zaklju čevanja dolgoro čnih projektov  (npr. slabše 
načrtovanje nalog, projektov, težave pri postavljanju ciljev, slabše 
samopreverjanje, slabša kognitivna fleksibilnost, težave na področju 
organizacije) in 

• pisanje pisnih preizkusov znanja  (npr. slabši prikaz dejanskega znanja, 
spegledajo učiteljeve namige, težave pri uporabi diagramov, slik, tabel, slaba 
časovna organizacija).  

Turner, Baker-Ward in Willoughby (2013) še dodajajo, da izvršilne funkcije v 
otroštvu napovedujejo prihodnje uspehe pri matematiki, pa tudi na jezikovnem 
področju.  

Ustrezna pomoč, ki vključuje podporo in poučevanje strategij s področja 
izvršilnih funkcij, omogoča učencem, da postanejo bolje prilagojeni zahtevam šole 
(Hudoklin, 2011a). V mislih moramo imeti, da z izboljšanjem učenčevih izvršilnih 
funkcij in tehnik reševanja problemov ugodno vplivamo na rezilientnost 
posameznikov, saj imajo prav te funkcije pomembno vlogo pri prilagajanju okolju. 

3.5.2 Manj spodbudno okolje zaradi revš čine in izvršilne funkcije 

Prefrontalni korteks se razvija še relativno dolgo časa po rojstvu in je zelo 
plastičen. Zato na funkcije, ki imajo center delovanja v tem delu možganov, močno 
vplivajo izkušnje v otroštvu. Lawson, Hook, Hackman in Farah (2015) 
izpostavljajo, da so prav izvršilne funkcije tiste, za katere se je izkazalo, da so 
pomembno povezane s socioekonomskim statusom (bolj kot drugi nevrokognitivni 
sistemi). SES ima močan vpliv na odločanje, presojanje, usmerjanje pozornosti 
(Kishiyama, Boyce, Jimenez, Perry in Knight, 2009). Nizek SES družine je 
povezan z impulzivnim vedenjem (Gianaros in Manuck, 2010), težavami s 
selektivno pozornostjo (Lipina in Posner, 2012; Kishiyama, Boyce, Jimenez, Perry 
in Knight, 2009). 
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Otroci iz družin z nizkim SES izkazujejo slabše rezultate pri različnih 
nalogah, kjer morajo uporabljati izvršilne funkcije. Dejavniki okolja, povezani s 
SES družine, pojasnjujejo vsaj del razlik v uspešnosti učencev, statistično 
pomembna povezava pa je tudi med temi dejavniki in izvršilnimi funkcijami. 
Izvršilne funkcije v predšolskem obdobju lahko uporabimo kot okviren prediktor 
učne uspešnosti v šoli (Blair in Diamond, 2008; Buckner, Mezzacappa, Enrico in 
Beardslee, 2009, v Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015). In prav zato  so 
rezultati raziskav zaskrbljujoči, saj so razlike na področju delovanja izvršilnih 
funkcij med otroci, ki izhajajo iz spodbudnega okolja, in otroci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine, opazne že zelo zgodaj. 

 
V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve raziskav, s katerimi so 

preučevali povezavo med revščino in izvršilnimi funkcijami. 
Izsledki študij, ki jih navajajo Lawson, Hook, Hackman in Farah (2015), 

kažejo, da SES pomembno vpliva na izvršilne funkcije otrok že v predšolskem 
obdobju. Otroci, ki prihajajo iz družin z nizkim SES, dosegajo nižje rezultate v 
primerjavi z vrstniki pri nalogah, ki zahtevajo delovno pomnjenje, inhibicijo odziva, 
prožnost (Lipina idr., 2005; Hughes in Ensor, 2005), načrtovanje in postavljanje 
prioritet, kognitivno fleksibilnostjo (Lipina, Martelli, Vuelta, InjoqueRicle in 
Colombo, 2004), pozornost (Mezzacappa, 2004). To potrjujejo tudi študije, ki 
obravnavajo izvršilne funkcije kot enovit, latenten dejavnik (Hughes idr., 2011; 
Blair idr., 2011). Rezultati raziskav kažejo, da razlike na področjih izvršilnih funkcij 
zaradi SES ostajajo prisotne v vsem obdobju otroštva (Ardila, Rosselli, Matute in 
Guajardo, 2005; Sarsour, Sheridan, Jutte, Nuru-Jeter, Hinshaw in Boyce, 2011). 

Ottero idr. (2003, v Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015) so z EEG-
slikanjem možganov mehiških predšolskih otrok prišli do ugotovitev, da obstajajo 
razlike v mirujočem stanju možganov med slabše in bolje preskrbljenimi otroci.  
Rezultati študij (Stevens, idr., 2009; D’Anguilli idr., 2008, v prav tam), kjer so 
uporabili metodo ERP (event-related potential), nakazujejo, da obstajajo razlike v 
delovanju možganov tudi kadar se uspešnost opravljanja naloge ne razlikuje 
pomembno. Otroci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine so v primerjavi z 
bolje preskrbljenimi vrstniki pri nalogah selektivne pozornosti enakovredno pozorni 
na pomembne, kot tudi za nalogo nepomembne dražljaje, medtem ko so otroci z 
višjim SES zmožni uporabljati selektivno pozornost. Reakcijski čas in pravilnost 
odgovorov pa sta pri obeh skupinah otrok enaka.  

S funkcionalno magnetno resonanco (fMRI) so avtorji Noble idr., 2006 (v 
Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015); Raizada, Richards, Meltzoff in Kuhl 
(2008, v prav tam) dokazali razlike v delovanju možganov pri reševanju nalog, ki 
zahtevajo jezikovno procesiranje. 

Avtorji Tomalski idr. (2013) so ugotovili, da je vpliv izpostavljenosti 
dejavnikom tveganja zaradi revščine opažen že po prvih mesecih življenja. 
Različna moč signalov v frontalnih delih možganov med otroci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine, in tistimi, ki so bolje preskrbljeni, se pokaže 
že v starosti od 6 do 9 mesecev.  

Podobno so ugotovili Raver, Blair in Willoughby (2013) na vzorcu 1259 
otrok, starih 48 mesecev. V raziskavo so vključili še dejavnik temperamenta 
otroka. Temperament, pojasnjujejo avtorji, je eden izmed dejavnikov, ki lahko 
pojasni razlike med otroci, ki sicer živijo v podobnih okoliščinah. Nekateri otroci so 
po temperamentu bolj dovzetni za negativne vplive okolja kot drugi. Na preizkusih 
izvršilnih funkcij dosegajo otroci, ki živijo v revščini in so tudi v prvem letu življenja 
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izkazovali bolj reaktiven način odzivanja, nižje rezultate v primerjavi z vrstniki, tako 
s tistimi bolje preskrbljenimi kot tudi z otroki iz manj spodbudnega okolja, ki se 
sicer odzivajo bolj umirjeno. 

3.5.2.1 Vpliv dejavnikov tveganja zaradi revš čine na izvršilne funkcije 

Vsak dejavnik, ki se omenja v okviru SES (npr. prehrana, zdravje, 
izpostavljenost stresu, jezikovno okolje …) lahko potencialno vpliva na razvoj 
izvršilnih funkcij. Mnogi avtorji (npr. Jensen, 2013; Lawson, Hook, Hackman in 
Farah, 2015) izpostavljajo stres kot pomemben dejavnik, ki že v otroštvu preko 
vpliva na razvoj možganov deluje tudi na izvršilne funkcije. Kronično povišan nivo 
stresnega hormona lahko povzroča škodljive učinke na nevronski in druge telesne 
sisteme (McEwen in Gianaros, 2011, v Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015). 
Še posebej je stresnemu hormonu izpostavljen prefrontalni korteks, kjer so 
locirane tudi eksekutivne funkcije. Tako je verjetno, da bo kronični stres najbolj 
neugodno vplival prav na nevrokognitivni sistem izvršilnih funkcij. 

Pomembni dejavniki za razvoj izvršilnih funkcij v otroštvu so še kognitivna 
stimulacija, vzgoja otrok in kvaliteta interakcij med starši ter otroci (še posebej v 
času otroštva), starševsko spodbujanje otrokove avtonomije pa tudi urejenost 
družinskega okolja (Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015); na te dejavnike pa 
revščina v družini vpliva neugodno. 

NICHD (The National Institute of Child Health and Development, v prav tam) 
je objavil študijo, v kateri so zbirali podatke o 1364 otrocih in družinah iz različnih 
socialno-ekonomskih ozadij ter se osredotočili med drugim tudi na področja 
delovnega spomina, pozornosti, impulzivnosti in načrtovanja. Na podlagi rezultatov 
so ugotovili, da je otrokovo domače okolje pomemben dejavnik razvoja in uporabe 
izvršilnih funkcij. Podatki kažejo na to, da je otrokovo domače okolje v 
predšolskem obdobju (še posebej med 36 in 54 meseci starosti otrok) 
pomembnejši prediktor izvršilnih funkcij v prvem razredu osnovne šole kot pa 
kakovost predšolskih in šolskih programov. V okviru tega se pojavljajo variacije 
glede na specifične dejavnike. Tako so nižji družinski prihodki statistično 
pomembno povezani s slabšo uporabo/delovanjem izvršilnih funkcij, kar se na 
področjih delovnega spomina, pozornosti in impulzivnosti kaže že do 54. meseca 
starosti, medtem ko se primanjkljaji oziroma težave na področju načrtovanja 
pokažejo do prvega razreda osnovne šole.  

Kot poseben dejavnik so upoštevali tudi izobrazbo staršev. Nižja stopnja 
izobrazbe vpliva na težave s področja pozornosti in impulzivnosti, ki nastanejo do 
54. meseca, do 1. razreda osnovne šole se izkažejo težave v načrtovanju ter do 
tretjega razreda težave v delovnem spominu (Lawson, Hook, Hackman in Farah, 
2015). 

Na razvoj izvršilnih funkcij vpliva tudi način vzgoje doma. Otroci staršev, ki 
so bolj občutljivi in odzivni do otrok, pri starosti 60 mesecev dosegajo višje 
rezultate na testih izvršilnih funkcij (Blair, Raver in Berry, 2014).  

Nekateri avtorji povezujejo dobro razvite izvršilne funkcije tudi z zdravim 
načinom življenja (npr. vzdrževanje ustrezne diete, redno ukvarjanje s športnimi 
aktivnostmi), kar vodi v boljše splošno zdravje. Na izboljšanje izvršilnih funkcij 
vplivata tudi redna telesna aktivnost in meditacija (Hall in Marteau, 2014). Zaradi 
predhodno naštetih dejavnikov tveganja učenci, ki izhajajo iz družin z nizkim SES, 
ne morejo upoštevati vseh priporočil za zdravo življenje, pogosteje so bolni, manj 
pogosto v primerjavi z vrstniki se udejstvujejo rednih telesnih zunajšolskih 
aktivnosti.  
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3.5.3 Pomen šole pri razvoju izvršilnih funkcij 

Razvoj eksekutivnih funkcij je odvisen tako od dednih predispozicij kot tudi 
okoljskih dejavnikov. Tukaj imajo pomembno mesto prav šola in proces vzgoje in 
izobraževanja pa tudi posebni treningi razvoja izvršilnih funkcij, ki lahko močno 
vplivajo na razvoj le-teh (Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015). 

Kljub mnogim raziskavam, ki se osredotočajo na izvršilne funkcije, pa noben 
dejavnik v okviru SES statistično še ni bil povezan z nadaljnjim razvojem izvršilnih 
funkcij v odraslosti. Tako ne moremo zagotovo trditi, v kakšno smer se bodo te 
funkcije pri otroku spreminjale tekom razvoja (prav tam).  

Veliko neznank še obstaja na področju izvršilnih funkcij, njihove odvisnosti 
od SES in posledic, ki jih imajo te povezave v obdobju mladostništva in odraslosti. 
Ne poznamo smeri, v katero se izvršilne funkcije razvijajo kasneje v življenju in 
kako dejavniki SES vplivajo na izvršilne funkcije pri starejših otrocih in 
mladostnikih (prav tam).  

Tu se odpira pomembno mesto šole pri spodbujanju razvoja izvršilnih funkcij 
pri učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Rezultati 
raziskav (Hill, Bromell, Tyson in Flint, 2007, v Jensen, 2009) nakazujejo, da je tudi 
po prvih petih letih življenja še veliko možnosti za razvoj otrok v obdobju šolanja. 
Zato je pomembno, da tem učencem omogočimo pozitivne in bogate izkušnje, s 
tem pa vplivamo na razvoj izvršilnih funkcij pa tudi drugih spretnosti, ki jih slabše 
preskrbljeni učenci sicer le stežka razvijejo. 

4 PREPRIČANJA UČITELJEV O POUČEVANJU UČENCEV IZ 
MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE  

Poznavanje vpliva SES na izvršilne funkcije in druga znanja o vplivih 
revščine omogočajo boljše razumevanje otrokovega vedenja. Prav tako 
omogočajo boljše poznavanje in načrtovanje učinkovitih oblik poučevanja, podpore 
in pomoči učencem, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 
Vendar pa so znanja o poučevanju teh učencev le eden izmed dejavnikov, ki 
vplivajo na poučevalno prakso učitelja.  

Pulec Lah (2013) v svojem delu razdeli dejavnike (po vzoru socialno-
kognitivne teorije Bandure), ki vplivajo na poučevanje, v tri skupine: osebni 
dejavniki (dobro čustveno počutje, prepričanja o sebi, svojem delu, 
samoučinkovitosti, poučevanju učencev z različnimi težavami), vedenje oz. znanje 
(poučevalne strategije za različne učence, strategije vodenja razreda ter načini 
sodelovanja s starši) in dejavniki okolja (ustrezni pogoji dela, šolska klima, načrt 
ravnanja v izjemnih situacijah, možnost supervizije …). 

Vršnik Perše (2014) izpostavi prav subjektivna prepričanja, poglede učiteljev 
na učenje in poučevanje različnih učencev (eden izmed osebnih dejavnikov) kot 
enega izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo ravnanje in s tem na 
učno uspešnost učencev. Prav zato želimo v nadaljevanju predstaviti pomen 
učiteljevih prepričanj za delo na vzgojno izobraževalnem področju ter poudariti 
njihov pomen za poučevanje učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine. 

Prepričanja učiteljev oziroma subjektivne teorije, kot jih imenuje Turnškova 
(2008), se nanašajo na »osebne (privatne), neznanstvene (naivne) razlage 
realnosti, ki se oblikujejo v povezavi s praktičnim pedagoškim delom« (Turnšek, 
2008, str. 18). Učitelji oblikujejo sisteme prepričanj o ključnih dilemah, vprašanjih s 
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področja učenja in poučevanja, s katerimi se pogosto spopadajo pri svojem delu. 
Ta pojmovanja gradimo skozi osebnostni in strokovni razvoj in imajo pomemben 
vpliv na nadaljnje praktično delo.  

Prepričanja pomembno vplivajo na načrtovanje in organizacijo pedagoškega 
dela, na mišljenje in odločanje, obratno pa zapiše N. Turnšek (2008), učiteljevo 
delo vpliva na oblikovanje sistemov prepričanj o poučevanju. Tovrstna prepričanja 
so odporna na spremembe, težko jih spreminjamo in vplivajo na našo motivacijsko 
naravnanost, pripravljenost za delo. 

Na spreminjanje učiteljevih prepričanj najmočneje vplivajo lastne izkušnje z 
učenci, pridobljena znanja, vrednote ter šola s svojo klimo in kulturo (Turnšek, 
2008). Pri tem pa, kot poudarja Vršnik Perše (2014), so učitelji začetniki bolj 
dovzetni za spreminjanje prepričanj, kajti njihove subjektivne teorije še niso trdno 
oblikovane in povezane v celoto kot pri učiteljih z daljšo delovno dobo. Avtorica še 
izpostavlja pomen zagotavljanja znanj in izkušenj za učitelje z namenom 
spreminjanja prepričanj, kar lahko dosežemo s spodbujanjem profesionalnega 
razvoja, ki se usmerja tudi na ta področja. 

 
Šolska uspešnost učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je 

močno odvisna od učiteljevega načina poučevanja. Hattie (2008, v Jensen, 2013) 
zapiše, da učiteljev način poučevanja in vodenja razreda kar v 50 % pojasni učne 
dosežke učencev. Hanushek (2005, v Jensen, 2013) trdi, da lahko kvalitetno 
poučevanje pomaga učencem, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, da postanejo učno uspešni. Podobno zapišeta Bhat in Reed (2014) v 
smernicah za premagovanje učne neuspešnosti, da lahko šola pomembno 
pripomore k premagovanju težav, ki nastanejo kot posledica dejavnikov revščine.  

Prav zato je pomembno, da učitelji pridobijo ustrezna znanja in izgradijo 
ustrezna prepričanja o razvoju in poučevanju učencev iz manj spodbudnega 
okolja. Na prepričanja lahko delujemo na različnih ravneh, z vplivom na znanje 
učiteljev o vplivih revščine na razvoj otrok in mladostnikov, z možnostjo 
usposabljanja učiteljev za delo z učenci, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine, v okviru študija ali možnosti za nadaljnje usposabljanje s tega 
področja, s širšo razpoložljivostjo različnih virov informacij o vplivih revščine na 
razvoj otrok (npr. strokovna literatura, organizacije, internetni viri …) ter preko 
boljše ozaveščenosti o potrebah teh učencev med pedagoškimi delavci in v širšem 
okolju (Pulec Lah, 2013). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Dejavniki tveganja zaradi revščine na razvoj posameznika lahko vplivajo 
negativno, kot to izpostavljajo Lawson, Hook, Hackman in Farah (2015). 
Kavklerjeva in Košak Babudrova (2016) ugotavljata, da so prav osebe, ki izhajajo 
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, v času šolanja učno neuspešne, kar 
potrjujejo ugotovitve evalvacije osnovnošolskega izobraževanja za odrasle (prav 
tam). 

Kljub vsemu lahko z izbiro ustrezne podpore in pomoči učencem iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine vplivamo na učno uspešnost teh učencev. 
Košak Babudrova (2012) npr. ugotavlja, da lahko pri učencih iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine izboljšamo dosežke na področju bralnega razumevanja in 
branja z uporabo ustreznih strategij. Prav zaradi pomembne vloge učitelja in šole 
pri zmanjševanju negativnih vplivov revščine na učence so ugotovitve nekaterih 
avtorjev zaskrbljujoče. Kiswardayeva (2012) je v svoji raziskavi, kjer je sodelovalo 
429 pedagoških delavcev, ugotovila, da se vprašani med skupinami učencev z 
različnimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami počutijo najmanj 
usposobljene prav za delo z učenci, ki izhajajo iz družin z nizkim socialno-
ekonomskim statusom. Med anketiranimi se za delo z omenjenimi učenci bolj 
kompetentne počutijo srednješolski učitelji, medtem ko osnovnošolski učitelji ter 
specialni pedagogi svojo usposobljenost ocenjujejo nižje (Kiswarday, 2012). Do 
podobnih ugotovitev so prišle avtorice Magajna idr. (2008) na vzorcu 1139 
strokovnih delavcev šol. Ugotovile so, da so šole po mnenju strokovnih delavcev 
bolj uspešne pri premagovanju težav zaradi specifičnih primanjkljajev na 
posameznih področjih učenja, medtem ko strokovni delavci uspešnost pri 
premagovanju težav zaradi vplivov manj spodbudnega okolja ocenjujejo nižje 
(Magajna idr., 2008). 

Po dostopnih podatkih v slovenskem prostoru še ni bilo objavljene 
raziskave, ki bi se posebej usmerila na učiteljeva znanja in prepričanja o razvoju in 
poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Glede na nižjo 
oceno učiteljev o usposobljenosti za delo s temi učenci pa je iz nabora mnogih 
strategij za pomoč in podporo učencem (npr. Košak Babuder, 2011a) treba izbrati 
tiste, ki jih učitelji redno uspešno uporabljajo pri svojem delu. Hkrati je treba 
ozavestiti tudi ovire pri poučevanju teh učencev. 

Z načrtovano raziskavo smo želeli pridobiti bolj podroben vpogled v 
učiteljevo poznavanje vpliva revščine na razvoj učencev in v njegova prepričanja o 
razvoju in poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine. Prav tako smo želeli ugotoviti, katere oblike pomoči, podpore in 
prilagoditve učitelji ocenjujejo kot učinkovite in kje vidijo ovire pri vključevanju in 
poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 
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6 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so naslednji: 

• Raziskati učiteljevo poznavanje vplivov revščine na razvoj in učenje učencev.  

• Raziskati prepričanja učiteljev  o razvoju in poučevanju učencev, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

• Ugotoviti, katere oblike pomoči, podpore in prilagoditve učitelji ocenjujejo kot 
učinkovite pri poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine. 

• Ugotoviti, kje učitelji vidijo ovire pri vključevanju in poučevanju učencev, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi zastavljenih ciljev smo zasnovali naslednja raziskovalna 
vprašanja: 

1. Kakšno je učiteljevo poznavanje vpliva revščine na razvoj in učenje 
učencev? 

2. Kakšna so učiteljeva prepričanja o razvoju in poučevanju učencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine? 

3. Kakšne so razlike med učitelji v znanjih in prepričanjih o učencih iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine glede na nekatere prediktorske 
spremenljivke (delovno mesto, delovna doba, dosedanje usposabljanje, 
pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine)? 

4. Katere so po mnenju in izkušnjah učiteljev najbolj učinkovite oblike pomoči, 
podpore in prilagoditve pri poučevanju in vključevanju učencev, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine? 

5. Katere ovire se po mnenju učiteljev pojavljajo pri vključevanju in poučevanju 
učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine? 
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8 METODE DELA 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno-kvalitativen pristop.  V kvantitativni 
raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo, v 
kvalitativni raziskavi pa je bila uporabljena metoda vsebinske analize odgovorov 
na odprta (nestrukturirana) vprašanja.  

8.1 UDELEŽENCI 

V vzorcu so bili skupaj vključeni 103 učitelji iz osnovnih šol štajerske regije. 
100 udeležencev je ustrezno izpolnilo vprašalnik. Vzorec je bil priložnostni. 

8.1.1 Spol in trenutno delovno mesto 

Tabela 1: Spol udeležencev 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Ženski 91 91,0 
Moški 9 9,0 
Skupaj 100 100 

 

 

Graf 1: Spol udeležencev 

 
Od skupno 100 učiteljev je bilo 91 učiteljic (91,0 %) ženskega spola in 9 

(9,0 %) učiteljev moškega spola. Večina sodelujočih je ženskega spola, kar smo 
tudi pričakovali. Podatki bodo zaradi premajhnega vzorca za analizo po spolu v 
nadaljevanju analizirani skupaj. 

Tabela 2: Trenutno delovno mesto 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Učitelj/ica na razredni stopnji 41 41,0 

Učitelj/ica v podaljšanem bivanju 7 7,0 
Učitelj/ica na predmetni stopnji 45 45,0 

Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči 19 19,0 
Šolska svetovalna delavka 3 3,0 

Učitelj/ica v srednji šoli 1 1,0 

Ženski

Moški
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Graf 2: Trenutno delovno mesto 

 

Med udeleženci je bilo 41 učiteljev na razredni stopnji ali 41,0 %, 7 
udeležencev (7,0 %) je učiteljev v podaljšanem bivanju, 45 udeležencev (45,0 %) 
je učiteljev na predmetni stopnji in 19 (19,0 %) učiteljev dodatne strokovne pomoči 
(v nadaljevanju DSP). 3 učitelji so dodali še delo šolskega svetovalnega delavca 
(3,0 %), eden pa je označil še zaposlitev v srednji šoli (1,0 %). V nadaljevanju 
bomo za potrebe te naloge učitelje razvrstili v 4 skupine: učitelje na razredni 
stopnji, učitelje na predmetni stopnji, učitelje v podaljšanem bivanju ter učitelje 
dodatne strokovne pomoči. 

Od tega dva učitelja (2,0 %) opravljata delo kot učitelja na razredni stopnji in 
predmetni stopnji, prav tako dva učitelja (2,0 %) opravljata delo v podaljšanem 
bivanju, kot predmetna učitelja in učitelja DSP. Po enkrat pa se pojavijo naslednje 
kombinacije: učitelj razrednega pouka, učitelj v podaljšanem bivanju in učitelj DSP; 
učitelj v podaljšanem bivanju in učitelj predmetnega pouka; učitelj predmetnega 
pouka in učitelj DSP; učitelj predmetnega pouka, učitelj DSP in dodatno 
poučevanje še v srednji šoli; učitelj razrednega in predmetnega pouka, učitelj DSP 
in delo v svetovalni službi ter učitelj predmetnega pouka in delo v šolski svetovalni 
službi (skupaj 6 učiteljev, oziroma 6,0 %). 

8.1.2 Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževa nju 

Tabela 3: Leta delovnih izkušenj (skupaj) 

Leta delovnih 
izkušenj 

Frekvenca Odstotek (%) 

do 5 14 14,0 
od 5 do 15 32 32,0 
od 15 do 25 21 21,0 

nad 25 33 33,0 
Skupaj 100 100,0 

 
Do 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ima 14 učiteljev 

(14,0 %), od 5 do 15 let delovnih izkušenj ima 32 učiteljev (32,0 %), od 15 do 25 
let delovnih izkušenj ima 21 učiteljev (21,0 %) in 33 učiteljev (33,0 %) ima nad 25 
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.  

Učitelj/ica na razredni 
stopnji

Učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju

Učitelj/ica na predmetni 
stopnji

Učitelj/ica dodatne 
strokovne pomoči

Šolska svetovalna delavka

Učitelj/ica v srednji šoli
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Kot je razvidno iz grafa in tabele, ima največ učiteljev nad 25 let delovne 
dobe, sledijo jim učitelji z med 5 in 15 let delovne dobe ter učitelji z med 15 in 25 
leti delovne dobe. Najmanj učiteljev ima do 15 let delovne dobe. 

 
V naslednji tabeli in grafu je prikazana razporeditev učiteljev glede na 

delovno dobo v vzgoji in izobraževanju ter delovno mesto. 

Tabela 4: Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in delovno mesto 

 

Leta delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju 

Skupaj 
do 5 od 5 do 

15 
od 15 
do 25 

nad 25 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni stopnji 
n 5 11 13 12 41 
% 12,2 % 26,8 % 31,7 % 29,3 % 36,0 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 2 1 4 7 
% 0,0 % 28,6 % 14,3 % 57,1 % 6,1 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 4 15 6 20 45 
% 8,9 % 33,3 % 13,3 % 44,4 % 39,5 % 

učitelj/ica DSP 
n 6 10 2 3 21 
% 28,6 % 47,6 % 9,5 % 14,3 % 18,4 % 

Skupaj 
n 15 38 22 39 114 
% 13,2 % 33,3 % 19,3 % 34,2 % 100 % 

 

 

Graf 3: Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in delovno mesto 

8.2 MERSKI INSTRUMENT 

Za namen raziskave smo oblikovali vprašalnik, namenjen učiteljem, ki 
vsebuje področja splošnih podatkov o sodelujočih pedagoških delavcih, 
poznavanje vplivov revščine na razvoj učencev, prepričanja o razvoju in 
poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, ter 
področje, usmerjeno na ugotavljanje učinkovitih oblik podpore in pomoči ter ovir pri 
poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja. 

Pri oblikovanju splošnih demografskih vprašanj smo za osnovo vzeli Sklop 
A (Splošni podatki, izkušnje z ADHD in potreba po dodatnem usposabljanju) 
baterije merskih pripomočkov Pulec Lahove (Pulec Lah, 2013, str. 311). 
Vprašanja, ki preverjajo poznavanje in prepričanja učiteljev o razvoju in 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

do 5 od 5 do 15 od 15 do 25 nad 25

učitelj/ica DSP

učitelj/ica na predmetni 
stopnji

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju

učitelj/ica na razredni 
stopnji



    

30 

poučevanju učencev, smo oblikovali na podlagi teoretičnih izhodišč, objavljenih 
raziskav in sodobnih spoznanj s področja nevroznanosti (Hanson, Hair, Shen, Shi, 
Gilmore, idr., 2013; Lipina in Posner, 2012; Gianaros in Manuck, 2010; Farah, 
2009; Jensen, 2009). Upoštevali smo kognitivni, socialni in čustveni razvoj, vplive 
okolja (šole) ter družinske dejavnike. Vprašanja so glede strinjanja naravnana 
mešano (v smer strinjanja, kot tudi smer nestrinjanja), prevladujoča pa so 
vprašanja v smeri strinjanja. Del vprašalnika, namenjen oblikam podpore in 
pomoči ter oviram pri poučevanju učencev, je zasnovan z vprašanji odprtega tipa. 

Vsebinsko veljavnost smo zagotovili z uporabo vprašanj in trditev, ki izhajajo 
iz teoretičnih izhodišč in sodobnih spoznanj stroke. Zanesljivost ocenjevalne 
lestvice smo preverjali na osnovi Cronbachovega koeficienta zanesljivosti alfa (α). 
Občutljivost vprašalnika smo preverjali na osnovi koeficientov asimetrije in 
sploščenosti. Objektivnost pa smo dosegli z natančnimi navodili za izpolnjevanje 
vprašalnika in prostovoljno ter anonimno udeležbo.  

8.3 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke so: spol, delovno mesto, delovna doba, dosedanje 
usposabljanje, pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine. 

Odvisne spremenljivke so znanja in prepričanja učiteljev o poučevanju 
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

8.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali v šolskem letu 2015/2016 na šolah v štajerski regiji. Pri 
tem smo upoštevali etične standarde raziskovanja (v Tancig, 2009). Za 
sodelovanje v raziskavi smo zaprosili učitelje šol, na katerih smo predhodno 
obvestili ravnatelje. Učitelji so se za sodelovanje odločili prostovoljno. Izpolnjevali 
so spletno anketo. Izvedena je bila z uporabo aplikacije 1KA, ki omogoča spletno 
anketiranje (1KA, b.d.). 

8.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Z vprašalnikom pridobljene podatke smo obdelali z računalniškima 
programoma SPSS in Excel. 

Za opisne spremenljivke smo uporabili frekvence in strukturne odstotke, za 
numerične spremenljivke pa aritmetično sredino in standardni odklon. Normalnost 
porazdelitve ocen smo preverili s Kolmogorov-Smirnovovim testom. Pomembnost 
razlik med učitelji v znanjih in prepričanjih glede na nekatere prediktorske variable 
(delovno mesto, delovna doba, dosedanje usposabljanje, pogostost srečevanja z 
učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine) smo preverili z 
analizo variance; homogenost varianc smo preverili z Levenovim preizkusom. 
Povezave izbranih prediktorskih spremenljivk  (delovno mesto, delovna doba, 
dosedanje usposabljanje, pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine)  z znanji in prepričanji o razvoju, učenju in 
poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja smo dobili z izračunom eta 
koeficienta (eta kvadrat). Obdelavo kvalitativnih podatkov smo izvedli z induktivno 
analizo. Uporabili smo odprto in osno kodiranje, pri katerem smo najprej razčlenili 
in pregledali podatke ter jih nato združili glede na povezave med njimi. Končne 
kategorije smo dobili s selektivnim kodiranjem (Mesec, 1998). 
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9 ANALIZA REZULTATOV IN UGOTOVITVE 

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve izvedene raziskave, ki smo jih 
zaradi boljše preglednosti razvrstili v posamezne sklope. 

9.1 DOSEDANJE USPOSABLJANJE U ČITELJEV IN NJIHOVE 
IZKUŠNJE 

Na vprašanje, ali so v dodiplomskem izobraževanju učitelji obravnavali 
vsebine o revščini in učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, je večina udeležencev odgovorila, da teh vsebin niso obravnavali (67 
učiteljev ali 67,0 %). 33 učiteljev (33,0 %) pa je odgovorilo, da so v dodiplomskem 
študiju obravnavali te vsebine v manjšem obsegu in osnovna dejstva. Nihče ni 
omenjenih vsebin obravnaval obsežno in intenzivno. 

Tabela 5: Obravnava vsebin v dodiplomskem izobraževanju 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Ne. 67 67,0 

Da, v manjšem obsegu in 
osnovna dejstva. 

33 33,0 

Skupaj 100 100,0 

 

 

Graf 4: Obravnava vsebin v dodiplomskem izobraževanju 

 
Podoben trend velja tudi za izobraževanje po zaposlitvi v šoli. Kar 77,0 % 

učiteljev je označilo, da se niso udeležili nobenega usposabljanja s področja 
revščine in poučevanja učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine. 22,0 % učiteljev se je udeležilo usposabljanja, katerega del je bil 
posvečen tudi tej tematiki, 1 učitelj (1,0 %) pa se je udeležil usposabljanja, posebej 
posvečenega tematiki revščine in poučevanja učencev iz manj spodbudnega 
okolja. 
  

Ne.

Da, v manjšem obsegu in 
osnovna dejstva.
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Tabela 6: Obravnava vsebin na izobraževanjih po zaposlitvi v šoli 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Ne. 77 77,0 

Da, v sklopu usposabljanja (seminarja …) na drugo 
temo tudi del posvečen problematiki revščine v vzgoji 

in izobraževanju. 

22 22,0 

Da, usposabljanja (seminarja ...) posvečenega 
problematiki revščine v vzgoji in izobraževanju. 

1 1,0 

Skupaj 100 100,0 
 

 

Graf 5: Obravnava vsebin na izobraževanjih po zaposlitvi v šoli 

 
Nekoliko več informacij o pojavu revščine pri učencih so učitelji pridobili na 

druge načine. Največ učiteljev (50 %) je odgovorilo, da so pridobili informacije v 
pogovorih s starši učencev iz manj spodbudnega okolja. Pogost vir znanj so tudi 
informacije, pridobljene na spletu (pri 43 % učiteljev), in strokovni članki na to 
tematiko (pri 40 % učiteljev); 31 % učiteljev se je o tematiki revščine že 
posvetovalo z ustreznimi strokovnjaki, 19 % učiteljev je pridobilo informacije v 
knjigah, ki opisujejo tematiko revščine in poučevanja učencev iz manj 
spodbudnega okolja. Dva učitelja (2 %) sta izpostavila še lastne izkušnje in 
vzporedni študij na Fakulteti za socialno delo. 14 % učiteljev je označilo, da do 
sedaj še niso potrebovali dodatnih informacij o tej temi. 

Tabela 7: Drugi viri informacij 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Knjiga, ki opisuje to tematiko 19 19,0 

Informacije na spletu 43 43,0 
Strokovni članki na to temo 40 40,0 

Posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki 31 31,0 
Pogovor s starši otrok, ki živijo v revščini 50 50,0 

Drugo 2 2,0 
Ne, do sedaj še nisem potreboval/a dodatnih 

informacij o tej temi. 
14 14,0 

 

Ne.

Da, v sklopu usposabljanja 
na drugo temo.

Da, usposabljanja, 
posvečenega problematiki 
revščine.
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Graf 6: Drugi viri informacij 

 
Rezultati kažejo, da so vsebine s področja poučevanja učencev iz manj 

spodbudnega okolja zaradi revščine v študijskih programih zastopane le v 
manjšem obsegu, nihče, tudi učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, omenjenih 
vsebin ni obravnaval obsežno. Prav tako so s tega področja znanje poglabljali le 
nekateri učitelji (23,0 %), večina učiteljev se še ni udeležila izobraževanja, kjer bi 
obravnavali tudi vsebine, ki zaobjemajo problematiko revščine in poučevanja. 
Sklepamo lahko, da so znanja, prepričanja, ki so jih pridobili večinoma na 
neformalne načine, z izkušnjami. 

 
Na vprašanje, kako ocenjujejo razpoložljivost informacij o učencih, ki 

izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine v slovenskem prostoru, je 
večina učiteljev odgovorila, da so na voljo osnovne informacije (41 %), 29 % 
učiteljev je odgovorilo, da je na voljo zelo malo informacij, 11 % pa, da je na voljo 
dovolj ustreznih informacij. 19 % učiteljev je podalo mnenje, da tega ne morejo 
oceniti, ker informacij o poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja še niso 
iskali. 

Tabela 8: Ocena razpoložljivosti informacij 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Ne morem oceniti, ker informacij še 

nisem iskal/a. 
19 19,0 

Na voljo je dovolj ustreznih informacij. 11 11,0 
Na voljo so osnovne informacije. 41 41,0 
Na voljo je zelo malo informacij. 29 29,0 

Skupaj 100 100,0 
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Graf 7: Ocena razpoložljivosti informacij 

 
Pri našem raziskovanju nas je zanimalo tudi, kje bi učitelji iskali pomoč, če 

bi jo potrebovali pri delu z učenci iz manj spodbudnega okolja. Pri vprašanju: »Na 
katere strokovne sodelavce bi se najprej obrnili, v kolikor bi potrebovali dodatne 
informacije o revnih učencih ter poučevanju te skupine otrok?« je večina učiteljev 
(44 %) kot vir pomoči označila socialnega delavca na šoli, 34 % učiteljev je izbralo 
kolege vzgojitelje in učitelje, s katerimi delajo, 32 % pedagoga in 29 % socialnega 
pedagoga. 12 % učiteljev bi se obrnilo na psihologa ter 10 % učiteljev na 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 4 učitelji so izbrali odgovor »drugo«. 
Dva sta pri tem posebej izpostavila, da bi se obrnila na nekoga (razrednika ali 
šolsko pedagoginjo), ki pozna razmere pri učencih, en udeleženec raziskave bi se 
obrnil na svetovalnega delavca na šoli in na vodstvo šole, eden pa je odgovoril, da 
težave, ki se pojavijo, rešuje sam. 

Tabela 9: Viri pomoči v šoli 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Kolegi vzgojitelji ali učitelji 34 34,0 

Psiholog 12 12,0 
Pedagog 32 32,0 

Specialni in rehabilitacijski 
pedagog 

10 10,0 

Socialni pedagog 29 29,0 
Socialni delavec 44 44,0 

Drugo 4 4,0 

Ne morem oceniti, ker 
informacij še nisem 
iskal/a.

Na voljo je dovolj 
ustreznih informacij.

Na voljo so osnovne 
informacije.

Na voljo je zelo malo 
informacij.
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Graf 8: Viri pomoči v šoli 

 
Predpostavimo sicer lahko, da so udeleženci raziskave večinoma izbirali 

strokovnjake, ki jih imajo tudi v kolektivih na šoli, v šolski svetovalni službi. Kljub 
vsemu nam odgovori na to vprašanje dajo določen vpogled v to, kdo je po mnenju 
učiteljev usposobljen za svetovanje o delu z učenci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja. Menimo, da morajo biti tudi pedagoški delavci (pedagogi, 
specialni in rehabilitacijski pedagogi in socialni pedagogi, pa tudi učitelji) 
usposobljeni za svetovanje in poučevanje omenjene skupine učencev, predvsem 
zaradi specialnih znanj s področja poučevanja. Omenjeni pedagoški profili tekom 
študija pridobijo tudi znanja s področja poučevanja učencev iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine. Učiteljem v šolah je treba predstaviti smernice dela z 
omenjeno skupino učencev, prav tako pa je treba predstaviti področja, pri katerih 
jim lahko specialni pedagog zagotavlja oporo. 

 
Pri vprašanju: »Kako pogosto se pri poučevanju srečujete z učenci, ki 

izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine?«, je večina odgovorila z 
odgovorom »občasno« (40 %, ali 40 učiteljev). S 23 % je sledil odgovor »pogosto« 
in z 21 % »redno«. Najmanj odgovorov (16 %) je bilo za možnost »redko«. 

Za namen ugotavljanja statističnih povezav in razlik med skupinami učiteljev 
smo v nadaljevanju obdelave podatkov razdelali 3 razrede: pogosto in redno 
srečevanje, občasno srečevanje ter redko srečevanje z učenci iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Tabela 10: Pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Pogosto 23 23,0 
Redno 21 21,0 

Občasno 40 40,0 
Redko 16 16,0 
Skupaj 100 100,0 
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Graf 9: Pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

 

23 % udeležencev raziskave se je z revščino srečalo tudi drugače (ne le v 
okviru poučevanja oziroma dela na šoli).  

 

 

Graf 10: Druge izkušnje z revščino 

 
Od zapisov, kako, je bilo največ omemb (10 %), da so se z revščino srečali 

v družini, v otroštvu, torej lastne izkušnje. 6 % se jih je z revščino srečalo v ožjem 
okolju, med prijatelji, znanci. Trije so izpostavili izkušnje iz potovanj, tujine, iz 
večjih mest, eden pa je izpostavili, da je izvajal delavnice za romske otroke, kjer je 
revščina močno prisotna.  
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Tabela 11: Druge izkušnje z revščino 

 Frekvenca Odstotek 
skupno (%) 

Lastne izkušnje 10 10,0 
Izkušnje iz ožjega okolja (prijatelji, 

znanci) 6 6,0 

Izkušnje iz potovanj, tujine 3 3,0 
Druge aktivnosti 1 1,0 
Neopredeljeno 3 3,0 

Skupaj 23 23,0 
 
77 % učiteljev se z revščino ni srečalo drugače kot v šolskem okolju. 

 
Zaradi vse bolj pogostega pojava revščine v našem okolju se nam zdi 

potrebno, da se te vsebine obravnavajo obsežneje. Kar 44 % učiteljev se redno 
srečuje z omenjeno problematiko pri svojem poučevanju. Učitelji tako izgrajujejo 
svoje znanje večinoma na podlagi neformalno pridobljenih znanj, predvsem preko 
pogovorov s starši, informacij na spletu. Te informacije pa so lahko tudi 
pomanjkljive, enostranske in netočne. Zato se nam zdi pomembno, da bi tudi v 
okviru dodiplomskega izobraževanja in pri nadaljnjem usposabljanju učiteljev dajali 
večji poudarek temam, povezanim z razvojem in poučevanjem učencev iz manj 
spodbudnega okolja. 

9.2 UČITELJEVO POZNAVANJE VPLIVA MANJ SPODBUDNEGA 
OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE NA RAZVOJ IN UČENJE UČENCEV 

V tem sklopu vprašanj so učitelji izpolnjevali 5-stopenjsko ocenjevalno 
lestvico, koliko menijo, da manj spodbudno okolje zaradi revščine vpliva na 
izbrana področja: grafomotoriko, pozornost in koncentracijo, razumevanje navodil 
in pojmov, splošno poučenost, branje, pisanje, in računanje, komunikacijske 
veščine, vedenjske težave in impulzivnost, čustveni razvoj in obvladovanje čustev, 
socialni razvoj in vključenost med vrstnike, delovni spomin, zapomnitev informacij 
in njihovo uporabo ter na organizacijo in načrtovanje aktivnosti. Pri tem pomeni 1 
»ne vpliva« ter 5 »popolnoma vpliva«. Lestvico je ustrezno izpolnilo 95 
udeležencev raziskave. 

V povprečju so se udeleženci raziskave najbolj strinjali, da manj spodbudno 
okolje zaradi revščine vpliva na socialni razvoj, vključenost med vrstnike (M=4,00, 
SD=0,76) in splošno poučenost (M=3,99, SD=0,75). Sledila so področja 
komunikacijskih veščin (M=3,74, SD=0,79), čustvenega razvoja in obvladovanja 
čustev (M=3,54, SD=0,84), vedenjskih težav in impulzivnosti (M=3,49, SD=0,82) 
ter razumevanje navodil in pojmov (M=3,39, SD=0,96), branje, pisanje, računanje 
(M=3,28, SD=0,84), pozornost in koncentracija (M=3,26, SD=0,90) ter organizacija 
in načrtovanje aktivnosti (M=3,25, SD=0,86). Najmanj učitelji menijo, da manj 
spodbudno okolje vpliva na področja delovnega spomina, zapomnitve informacij in 
njihovo uporabo (M=2,95, SD=0,83) in na grafomotoriko (M=2,72, SD=1,02)2. 

                                            
2 Natančna razporeditev ocen glede na delovno mesto udeležencev v raziskovanju je 

zbrana v poglavju Priloge. 
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Tabela 12: Učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj in 
učenje učencev 

 N M SD KA KS Min Max 

grafomotorika 95 2,72 1,02 –0,14 –0,88 1 5 
pozornost in koncentracija 95 3,26 0,90 –0,28 –0,44 1 5 

razumevanje navodil in 
pojmov 95 3,39 0,96 –0,42 –0,20 1 5 

splošna poučenost 95 3,99 0,75 –0,29 –0,37 2 5 
branje, pisanje, računanje 94 3,28 0,84 –0,34 –0,52 1 5 
komunikacijske veščine 95 3,74 0,79 –0,16 –0,38 2 5 

vedenjske težave, 
impulzivnost 

95 3,49 0,82 –0,10 –0,49 2 5 

čustveni razvoj, 
obvladovanje čustev 

95 3,54 0,84 –0,29 –0,48 2 5 

socialni razvoj, vključenost 
med vrstnike 

95 4,00 0,76 –0,45 –0,01 2 5 

delovni spomin, zapomnitev 
informacij in njihova 

uporaba 
95 2,95 0,83 0,33 –0,34 1 5 

organizacija in načrtovanje 
aktivnosti 

95 3,25 0,86 0,19 –0,61 2 5 

 

 

Graf 11: Učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj in učenje 
učencev 

 
Ker smo predpostavili, da učitelji izpostavijo tiste težave, posebne potrebe, s 

katerimi se soočajo pri svojem poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja, 
lahko po rezultatih sklepamo, da pri učencih, ki izhajajo iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine najpogosteje opažajo težave oziroma posebne potrebe na 
področju socialnega razvoja in vključevanja med vrstnike. Pričakovali smo, da 
bodo področja, ki zajemajo socialna, čustvena področja, ocenjena višje v 
primerjavi z drugimi področji, kar se je tudi pokazalo. 

Na področja, izpostavljena v lestvici, negativni dejavniki revščine vplivajo 
vsaj v nekem deležu. Zato smo predvidevali, da bo negativnih odgovorov oziroma 
odgovorov »ne vpliva« minimalno število. Pri večini trditev se odgovori (kot je 
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razvidno v tabeli 12)  »ne vpliva« pojavljajo v manjšem odstotku (do 3,2 %). 
Sklepamo lahko, da se večina učiteljev zaveda negativnih vplivov revščine na 
učence, in sicer na različnih področjih razvoja učencev. Zaskrbljujoč pa je podatek, 
da pri oceni vpliva dejavnikov revščine na področje grafomotorike kar 13 učiteljev 
(13,7 %) meni, da vpliva ni. Učitelji, ki menijo, da tovrstne povezave ni, so 
najverjetneje tudi manj pozorni na izbrano področje. Zato si želimo, da bi učitelji 
prepoznali tudi manj izrazite vplive in povezave manj spodbudnega okolja na 
razvoj učencev. Hkrati pa je prav področje grafomotorike eno izmed področij, ki ga 
izpostavlja Kavklerjeva (2004) kot spretnost, kjer se pojavljajo razlike med otroki iz 
bolj spodbudnega okolja in tistimi iz manj spodbudnega okolja že v predšolskem 
obdobju. 

Poudariti želimo tudi, da je razpršenost podatkov relativno visoka (SD je pri 
vseh postavkah visok), kar lahko nakazuje tudi neenotno poznavanje vplivov 
revščine pri učiteljih. Kljub vsemu ugotovljena razporeditev odgovorov nakazuje, 
da se učitelji sicer zavedajo negativnih učinkov manj spodbudnega okolja, vendar 
pa je še zmeraj treba ozaveščati o posebnih potrebah, težavah in ovirah učencev, 
ki so morda manj opazne, izpostavljene, jim posvečamo manj pozornosti (prim. 
grafomotorika, delovni spomin), kot težave, ki so bolj opazne, o katerih se več 
pogovarjamo (npr. socialno področje). 

9.2.1 Učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega okolja zaradi 
revš čine na razvoj in u čenje učencev glede na nekatere prediktorske 
spremenljivke 

Za namen nadaljnje obdelave podatkov smo pri ocenjevalni lestvici združili 
kategoriji nestrinjanja (1 in 2) ter kategoriji strinjanja (4 in 5). Kot prediktorske 
spremenljivke smo uporabili delovno mesto (skupini učiteljev razrednega pouka in 
učiteljev predmetnega pouka), delovno dobo (do 15 let in nad 15 let), dosedanje 
usposabljanje učiteljev (učitelji, ki so se usposabljali na tem področju, in učitelji, ki 
teh vsebin niso obravnavali) in pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine (združili smo odgovore pogosto in redno ter 
odgovore redko ali nikoli, tretja kategorija je bila občasno). 

Pomembni izračuni in tabele so zbrani v Prilogi 1. 
 
Iz vseh spremenljivk (področij) smo izračunali skupno povprečje 

posameznega udeleženca v raziskavi. Povprečna ocena vpliva manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine je bila 3,33 (SD=0,42). Na podlagi koeficientov asimetrije in 
sploščenosti smo ugotovili, da je porazdelitev še normalno porazdeljena (KA=–
0,69, KS=0,74). 

Nadalje smo izračunali analizo variance za ugotavljanje razlik med 
skupinami. Razlike glede na delovno mesto (t=0,89, p=0,38), delovno dobo 
(t=0,04, p=0,97) in dosedanje usposabljanje (t=0,91, p=0,37) niso statistično 
pomembne3. Kljub statistično nepomembnim razlikam med skupinami lahko 
opazimo trend, da so učitelji, ki so tekom svojega izobraževanja obravnavali 
vsebine o poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja, pripisali nekoliko višji 
vpliv dejavnikom revščine, v primerjavi z učitelji, ki teh vsebin niso obravnavali. 
Zaradi nenormalnosti porazdelitve v posameznih skupinah učiteljev glede na 
pogostost srečevanja z učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine nismo 

                                            
3 Izračuni analize variance so zbrani v Prilogi 1 (tabele 53, 54 in 55). 
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računali analize variance. Pomembni podatki, ki smo jih uporabili za izračune, so 
zbrani v tabeli 13. 

Tabela 13: Primerjava učiteljevega poznavanja vpliva manj spodbudnega okolja zaradi revščine na 
razvoj in učenje učencev glede na nekatere prediktorske spremenljivke 

Primerjava glede na 
prediktorsko 

spremenljivko 
 N M SD KA KS 

SKUPNO  94 3,33 0,42 0,69 0,74 

DELOVNO MESTO 
Učitelj/ica 

na razredni 
stopnji 

39 3,34 0,56 –0,59 0,43 

 

Učitelj/ica 
na 

predmetni 
stopnji 

42 3,44 0,51 0,83 1,47 

DELOVNA DOBA Do 15 let 42 3,34 0,49 –0,93 0,82 
 Nad 15 let 52 3,33 0,35 –0,14 –0,51 

DOSEDANJE 
USPOSABLJANJE 

Ne 64 3,31 0,44 –0,64 0,91 

 Da 30 3,39 0,38 –0,75 0,10 

IZKUŠNJE 
Pogosto, 

redno 
43 3,37 0,40 –0,85 1,48 

 Občasno 37 3,29 0,43 –0,15 –0,68 

 
Redko, 
nikoli 14 3,36 0,48 –1,64 4,65 

 
Posebej smo preverili odgovore pri posameznih postavkah s področij 

branja, pisanja in računanja ter izvršilnih funkcij, saj nas je zanimalo, ali obstaja 
statistično pomembna razlika v ocenah vpliva med učitelji razrednega pouka in 
učitelji predmetnega pouka. Te postavke smo izbrali zaradi dokazanih negativnih 
vplivov nizkega socialno ekonomskega statusa na ta področja (npr. v Lawson, 
Hook, Hackman in Farah, 2015, Jensen, 2013).  

Tabela 14: Primerjava učiteljevega poznavanja vpliva manj spodbudnega okolja zaradi revščine na 
izbrana področja glede na delovno mesto učitelja 

DELOVNO MESTO Področje N M SD KA KS 

Učitelj/ica na razredni 
stopnji 

Pozornost in koncentracija 39 3,05 0,94 –0,11 –1,00 
Branje, pisanje, računanje 39 3,28 0,92 –0,61 –0,52 

Vedenjske 
težave,impulzivnost 

39 3,36 0,78 –0,39 –0,64 

Delovni spomin, zapomnitev 
informacij in njihova uporaba 

39 2,97 0,71 0,51 0,65 

Organizacija, načrtovanje 39 3,08 0,71 –0,11 –0,88 

Učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

Pozornost in koncentracija 43 3,51 0,80 –0,04 –0,33 
Branje, pisanje, računanje 42 3,21 0,75 –0,02 –0,49 

Vedenjske 
težave,impulzivnost 

43 3,67 0,89 –0,14 –0,66 

Delovni spomin, zapomnitev 
informacij in njihova uporaba 

43 2,88 0,89 0,24 –0,58 

Organizacija, načrtovanje 43 3,23 0,81 0,10 –0,51 
 
Statistično pomembne razlike med učitelji razrednega in predmetnega 

pouka smo (na podlagi podatkov zbranih v tabeli 14) ugotovili le pri postavki: 
»pozornost in koncentracija« (t=–2,39, p=0,02). Višji vpliv na področje pozornosti 
in koncentracije so pripisali učitelji na predmetni stopnji (M=3,51, SD=0,80), 
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medtem ko so učitelji na razredni stopnji dejavnikom revščine pripisali manjši vpliv 
na pozornost (M=3,05, SD=0,94). Kljub statistično nepomembnim razlikam 
(Izračuni so zbrani v Prilogi 1, tabela 56.) pa opazimo trend, da učitelji na razredni 
stopnji pripisujejo manjši vpliv dejavnikov revščine na pozornost in koncentracijo, 
vedenjske težave ter organizacijo in načrtovanje. 

Tabela 15: Analiza variance – delovno mesto in učiteljevo poznavanje vpliva dejavnikov revščine 
na pozornost in koncentracijo pri učencih 

pozornost in 
koncentracija 

Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 0,893 0,347 -2,391 80 0,019 -0,460 0,193 -0,843 -0,077 
not assumed   -2,371 74,775 0,020 -0,460 0,194 -0,847 -0,074 

 
Rezultat lahko pripišemo temu, da se lahko učitelji na razredni stopnji v 

procesu poučevanja bolj prilagajajo različnim posebnim potrebam učencev, 
uporabljajo raznolike učne metode in poznajo učenčevo delovanje na različnih 
področjih. Učitelji na razredni stopnji so prav tako deležni več pomoči specialnih 
pedagogov v primerjavi z učitelji predmetnega pouka (Peklaj, Pečjak, 2008), zato 
lahko sklepamo, da imajo več možnosti za učinkovito uporabo oblik podpore in 
pomoči, s katerimi lahko omilijo vpliv dejavnikov tveganja zaradi revščine. 

Pri postavkah branje, pisanje in računanje (t=0,37, p=0,72), vedenjske 
težave in impulzivnost (t=–1,70, p=0,09), delovni spomin, zapomnitev informacij in 
njihova uporaba (t=0,517, p=0,61) ter organizacija in načrtovanje aktivnosti  
(t=–0,92, p=0,36) razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji statistično niso bile 
pomembne. 

Izračunali smo tudi eta koeficiente (eta kvadrat), da bi preverili povezavo 
med oceno vpliva manj spodbudnega okolja zaradi revščine na posamezna 
področja in omenjenimi spremenljivkami.  

Tabela 16: Eta2 − povezave prediktorskih spremenljivk z odvisno variablo (poznavanje vpliva manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj in učenje učencev) 

 
Delovno 
mesto 

Delovna 
doba 

Obravnava 
vsebin Izkušnje 

 
Eta2 Eta2 Eta2 Eta2 

Odvisna variabla – skupna ocena  1,00 % 0,00 % 0,90 % 0,80 % 
Odvisna variabla – vpliv dejavnika  

    
grafomotorika 2,60 % 0,20 % 0,20 % 0,00 % 

pozornost in koncentracija 5,60 % 1,90 % 0,10 % 0,40 % 
razumevanje navodil in pojmov 0,30 % 0,00 % 2,40 % 0,80 % 

splošna poučenost 0,30 % 2,60 % 3,30 % 1,10 % 
branje, pisanje, računanje 0,40 % 0,10 % 1,70 % 1,30 % 
komunikacijske veščine 2,50 % 0,60 % 3,20 % 1,80 % 

vedenjske težave, impulzivnost 1,20 % 0,70 % 0,10 % 0,70 % 

čustveni razvoj, obvladovanje čustev 5,00 % 0,80 % 2,90 % 2,90 % 

socialni razvoj, vključenost med vrstnike 0,50 % 3,00 % 0,10 % 0,50 % 
delovni spomin, zapomnitev informacij in 

njihova uporaba 
0,20 % 0,70 % 0,40 % 0,90 % 

organizacija in načrtovanje aktivnosti 0,60 % 0,10 % 0,30 % 0,30 % 
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Povezava je bila povsod majhna, zanemarljiva. Kljub vsemu lahko 
ugotovimo, da delovno mesto pojasni vsaj majhen odstotek variance na področjih 
pozornost in koncentracija, čustveni razvoj, grafomotorika in komunikacijske 
veščine. Sklepamo lahko, da je vzorec učiteljev premajhen. Za bolj točne sklepe bi 
potrebovali večji vzorec učiteljev. 

9.3 PREPRIČANJA UČITELJEV O RAZVOJU IN POU ČEVANJU 
UČENCEV, KI IZHAJAJO IZ MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA 
ZARADI REVŠČINE 

V tem sklopu vprašanj so udeleženci raziskave izpolnjevali ocenjevalno 
lestvico s petimi stopnjami. Od 1 do 5 so morali oceniti, v kolikšni meri se strinjajo 
z zapisano trditvijo, pri tem je veljalo: 

1 – nikakor se ne strinjam 
2 – se ne strinjam 
3 – se delno strinjam 
4 – se strinjam 
5 – se popolnoma strinjam. 
Zaradi bolj pregledne analize smo 20 trditev razdelili glede na vsebino 

trditev na dva področja: Splošne trditve o revščini in dejavnikih manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine ter Trditve, povezane s kognitivnim razvojem učencev, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Pri uporabi trditev v izračunih smo združili stopnji nestrinjanja (1 in 2) ter 
stopnji strinjanja (4 in 5). Trditve smo zaradi lažje preglednosti označili s črkami od 
A do Š, ki smo jih uporabili pri prikazu opisnih statistik v Prilogi 1 (tabela 69). 

9.3.1 Splošne trditve o revš čini in dejavnikih manj spodbudnega okolja 
zaradi revš čine 

Prepričanja učiteljev o dejavnikih manj spodbudnega okolja smo preverjali z 
naslednjimi trditvami: 

1. Revščina vpliva na različna področja razvoja otroka. 
2. Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan vplivajo stresni dejavniki. 
3. Socialno-ekonomski status družine vpliva na učno uspešnost učenca. 
4. Učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, je v šoli lahko uspešen 

kljub negativnim vplivom revščine. 
5. Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, se 

vedejo neprimerno. 
6. Tako imenovani začarani krog revščine je mogoče prekiniti. 
7. Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na uspešnost 

otroka. 
8. Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s šolo. 
9. Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj spodbudnega okolja, 

nudi pozitiven identifikacijski model. 
10. Okolje pomembno vpliva na razvoj otroka. 
11. Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju negativnih učinkov 

revščine črpamo iz okolja. 
12. Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva pomembneje kot negativni 

dejavniki revščine. 
Trditve od 1 do 6 smo združili v podkategorijo Pomen manj spodbudnega 

okolja zaradi revščine za razvoj posameznika, trditve 7, 8 in 9 smo umestili v 
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podkategorijo Starši in učitelji kot varovalni dejavnik ali dejavnik tveganja, trditve 
10, 11 in 12 pa v podkategorijo Vplivi okolja. 

9.3.1.1 Pomen manj spodbudnega okolja zaradi revš čine za razvoj 
posameznika 

a) Revščina vpliva na različna področja razvoja otrokaA.  
Udeleženci raziskave so na to trditev odgovarjali, kot je razvidno iz spodnje 

tabele. 

Tabela 17: Revščina vpliva na različna področja razvoja otroka. 

 

Revščina vpliva na različna področja razvoja 
otroka. 

N 
2 

3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

4 33 27 31 95 

% 
(celota) 

4,2 % 34,7 % 28,4 % 32,6 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 1 17 12 9 39 
% 25,0 % 48,6 % 37,5 % 26,5 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 2 2 2 6 

% 0,0 % 5,7 % 6,2 % 5,9 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 3 14 13 13 43 

% 75,0 % 40,0 % 40,6 % 38,2 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 2 5 10 17 
% 0,0 % 5,7 % 15,6 % 29,4 % 16,2 % 

skupaj 
N 4 35 32 34 105 
% 3,8 % 33,3 % 30,5 % 32,4 % 100 % 

 
Povprečna ocena (razvidna iz tabele 69) pri tej trditvi je bila 3,89 (SD=3,89). 

Največ učiteljev je izbralo odgovora »se delno strinjam« in »se popolnoma 
strinjam«. Nekoliko manj jih je izbralo oceno 4. Nihče ni izbral ocene 1, kar 
pomeni, da se vsi učitelji v vsaj majhni meri strinjajo s trditvijo, kar smo tudi 
pričakovali. Rečemo lahko, da se velika večina, več kot 95 % udeleženih s trditvijo 
strinja. 
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b) Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan vplivajo stresni dejavnikiI. 
Povprečna ocena pri tej trditvi je bila 3,71 (SD=0,85; tabela 69). Tudi pri tej 

splošni trditvi so se učitelji večinoma strinjali. Le 8 učiteljev se ni strinjalo, 
večinoma pa so izbirali ocene, ki kažejo na strinjanje.  
 

Tabela 18: Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan vplivajo stresni dejavniki. 

 

Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan 
vplivajo stresni dejavniki. 

N 
2 

3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

8 28 43 16 95 

% 
(celota) 

8,4 % 29,5 % 45,3 % 16,8 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 4 9 22 4 39 
% 50,0 % 29,0 % 45,8 % 22,2 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 2 3 0 6 

% 12,5 % 6,5 % 6,2 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 3 16 15 9 43 

% 37,5 % 51,6 % 31,2 % 50,0 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 4 8 5 17 
% 0,0 % 12,9 % 16,7 % 27,8 % 16,2 % 

skupaj 
N 8 31 48 18 105 
% 7,6 % 29,5 % 45,7 % 17,1 % 100 % 

 

 
Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da se učitelji zavedajo stresnih 

dejavnikov, ki jih prinese manj spodbudno okolje zaradi revščine, kot izpostavljajo 
že mnogi avtorji (npr. Jensen, 2013). 
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c) Socialno-ekonomski status družine vpliva na učno uspešnost učencaP.  
Iz spodnje tabele je razvidno, da so udeleženci pri trditvi »Socialno-

ekonomski status družine vpliva na učno uspešnost učenca.« največkrat izbrali 
odgovor 3 – »se delno strinjam« (55,8 %). Povprečje pri tej trditvi (tabela 69) je 
bilo tudi sicer zelo blizu ocene 3 (M=2,98, SD=0,84). 21 učiteljev je izbralo 
odgovor  4 ali 5 (se strinjajo), prav toliko jih je izbralo odgovore nestrinjanja. 

 

Tabela 19: Socialno-ekonomski status družine vpliva na učno uspešnost učenca. 

 

Socialno-ekonomski status družine vpliva na učno 
uspešnost učenca. 

N 
 1 Nikakor 

se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnom
a strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 5 16 53 18 3 95 

% 
(celota) 5,3 % 

16,8 
% 

55,8 % 
18,9 

% 
3,2 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 1 9 21 8 0 39 

% 14,3 % 
52,9 

% 
35,0 % 

44,4 
% 

0,0 % 
37,1 

% 
učitelj/ica v 

podaljšanem 
bivanju 

n 1 0 3 1 1 6 

% 14,3 % 0,0 % 5,0 % 5,6 % 33,3 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 4 6 26 6 1 43 

% 57,1 % 
35,3 

% 
43,3 % 

33,3 
% 

33,3 % 
41,0 

% 

učitelj/ica 
DSP 

n 1 2 10 3 1 17 

% 14,3 % 
11,8 

% 
16,7 % 

16,7 
% 

33,3 % 
16,2 

% 

skupaj 
N 7 17 60 18 3 105 

% 6,7 % 
16,2 

% 
57,1 % 

17,1 
% 

2,9 % 100 % 
 

 

Če pogledamo razvrstitev rezultatov glede na delovno mesto učiteljev v 
tabeli 19, so nekoliko manj prepričani v trditev učitelji, ki učijo na predmetni stopnji. 
Povprečno so ocenili trditev z 2,9, medtem ko je bila povprečna ocena za izbrano 
trditev pri učiteljih razrednega pouka 3,3. 

Sklepamo lahko, da se učitelji sicer zavedajo, da tudi dejavniki, ki jih s sabo 
prinese manj spodbudno okolje zaradi revščine, vplivajo na učno uspešnost 
učenca, vendar pa menijo, da revščina ne pogojuje učne uspešnosti v večji meri, 
da nanjo pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki. 
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č) Učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, je v šoli lahko uspešen kljub 
negativnim vplivom revščineF. 

Nekoliko bolj pozitivno oziroma optimistično so bili učitelji naravnani pri 
trditvi, da je lahko učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, v šoli lahko uspešen 
kljub negativnim vplivom revščine. Povprečna ocena pri tej trditvi je bila 4,23 
(SD=0,71; tabela 69), največ anketiranih pa je izbralo odgovora strinjanja (84,2 %). 
Podobna razmerja po odgovorih se razporejajo tudi glede na delovno mesto. 
 

Tabela 20: Učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, je v šoli lahko uspešen kljub negativnim 
vplivom revščine. 

 

Učenec, ki prihaja iz družine z 
nizkim SES, je v šoli lahko 
uspešen kljub negativnim 

vplivom revščine. N 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

15 43 37 95 

% 
(celota) 

15,8 % 45,3 % 38,9 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 6 17 16 39 
% 40,0 % 36,2 % 37,2 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 2 2 2 6 

% 13,3 % 4,3 % 4,7 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 5 20 18 43 

% 33,3 % 42,6 % 41,9 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 2 8 7 17 
% 13,3 % 17,0 % 16,3 % 16,2 % 

skupaj 
N 15 47 43 105 
% 14,3 % 44,8 % 41,0 % 100 % 

 

 

Iz tabele 20 je razvidno, da je bila najnižja izbrana ocena 3 (»se deloma 
strinjam«). Ti odgovori nakazujejo na to, da učitelji poznajo vplive tudi drugih 
dejavnikov na učno uspešnost, vedo, da uspešnost učenca ni odvisna le od 
družinskega okolja. 
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d) Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, se vedejo 
neprimernoD. 

Pri trditvi: »Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, 
se vedejo neprimerno.« je približno 70 % udeležencev izbralo oceni nestrinjanja. 
Po frekvenci jim je sledil odgovor 3 (s 24,2 %), 6 učiteljev pa je izbralo oceno 4 (se 
strinjajo). Povprečje pri trditvi je bilo 2,06 (SD=0,90), kot je razvidno iz tabele 69. 
 

Tabela 21: Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, se vedejo neprimerno. 

 

Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

okolja zaradi revščine, se vedejo 

neprimerno. N 

1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 

deloma 
strinjam 

4 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

29 37 23 6 95 

% 
(celota) 

30,5 % 38,9 % 24,2 % 6,3 % 100 % 

delovno 

mesto 

učitelj/ica na 

razredni stopnji 

n 13 15 9 2 39 

% 40,6 % 36,6 % 34,6 % 33,3 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 3 2 0 6 

% 3,1 % 7,3 % 7,7 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 12 17 10 4 43 

% 37,5 % 41,5 % 38,5 % 66,7 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 6 6 5 0 17 
% 18,8 % 14,6 % 19,2 % 0,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 32 41 26 6 105 
% 30,5 % 39,0 % 24,8 % 5,7 % 100 % 

 

 
Tak rezultat je bil tudi pričakovan, saj je trditev usmerjena negativno. 

Rezultat kaže na to, da učitelji neprimernega vedenja ne povezujejo neposredno z 
učinki manj spodbudnega okolja zaradi revščine, kar je tudi prav. Sklepamo lahko, 
da imajo učitelji, ki so to trditev ocenili višje (se strinjajo), tudi takšne izkušnje ali 
znanja pri lastnem poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja. Kot smo 
zapisali v teoretičnih izhodiščih, lahko dejavniki tveganja zaradi revščine  vplivajo 
negativno tudi na področje vedenja in odnosov (npr. Pergar Kuščer, 2003). 

Izmed vseh učiteljev, ki so se s trditvijo strinjali, je bila večina predmetnih 
učiteljev (štirje). Predpostavimo lahko, da imajo predmetni učitelji več tovrstnih 
izkušenj, ker se srečujejo s starejšimi učenci, pri katerih se tudi manj primerna 
vedenja pogosteje pojavljajo kot pri mlajših učencih.  
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e) Tako imenovani začarani krog revščine je mogoče prekinitiM. 
Iz tabele 22 je razvidno, da se večina sodelujočih deloma strinja, da je 

mogoče prekiniti začarani krog revščine (42,1 %). Sledila sta mu odgovora 
strinjanja (48,5 %). Le 9 udeležencev se ne strinja s to trditvijo. Povprečje je bilo 
3,60 (SD=0,93). 
 

Tabela 22: Tako imenovani začarani krog revščine je mogoče prekiniti. 

 

Tako imenovani začarani krog revščine je 
mogoče prekiniti. 

N 
2 

3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

9 40 26 20 95 

% 
(celota) 

9,5 % 42,1 % 27,4 % 21,1 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 5 14 11 9 39 
% 45,5 % 34,1 % 40,7 % 34,6 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 2 1 0 3 6 

% 18,2 % 2,4 % 0,0 % 11,5 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 3 20 12 8 43 

% 27,3 % 48,8 % 44,4 % 30,8 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 1 6 4 6 17 
% 9,1 % 14,6 % 14,8 % 23,1 % 16,2 % 

skupaj 
N 11 41 27 26 105 
% 10,5 % 39,0 % 25,7 % 24,8 % 100 % 

 

 
Kljub predpostavkam nekaterih avtorjev (npr. Farah, 2009), ki trdijo, da se 

posamezniki zaradi skupka dejavnikov, ki nanje vplivajo negativno, lahko le stežka 
izkopljejo iz začaranega kroga revščine, so bili odgovori bolj optimistično 
naravnani. To pa je lahko tudi spodbuda, kajti prepričanja učiteljev se kažejo tudi v 
njihovem delu. Sklepamo lahko, da se učitelji, ki verjamejo, da lahko učenci iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine postanejo uspešni v življenju, tudi bolj 
trudijo, jim pripravljajo naloge in aktivnosti, ki bogatijo znanje, izkušnje učencev in 
ugodno vplivajo na razvoj učencev. 
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9.3.1.2 Starši in u čitelji kot varovalni dejavnik ali dejavnik tveganja   

a) Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na uspešnost otrokaS. 
Pri trditvi: »Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na uspešnost 

otroka.« je bilo največ ocen »se delno strinjam« (kar 60 %). S trditvijo se ne strinja 
31,6 % učiteljev, le 8,5 % vprašanih pa se s trditvijo strinja, kot je razvidno iz 
tabele 23. Povprečje pri tej trditvi je bilo 2,74 (SD=0,70). 
 

Tabela 23: Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na uspešnost učenca v šoli. 

 

Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo 
na uspešnost učenca v šoli. 

N 
 

1 
Nikakor 
se ne 

strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

4 26 57 7 1 95 

% 
(celota) 

4,2 % 27,4 % 60,0 % 7,4 % 1,1 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 0 12 25 2 0 39 

% 0,0 % 40,0 % 40,3 % 25,0 % 0,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 1 3 1 0 6 

% 25,0 % 3,3 % 4,8 % 12,5 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 3 10 24 5 1 43 

% 75,0 % 33,3 % 38,7 % 62,5 % 100,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 0 7 10 0 0 17 
% 0,0 % 23,3 % 16,1 % 0,0 % 0,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 4 30 62 8 1 105 
% 3,8 % 28,9 % 59,0 % 7,6 % 1,0 % 100 % 

 

 
Iz odgovorov sodeč lahko sklepamo, da se zaposleni v šolah ne zanašajo 

preveč na starše učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 
Kot vemo, so pogosto ti starši obremenjeni z drugimi obveznostmi (neugoden 
delovnik), imajo lastne težave (zlorabe drog, čustvene in druge težave), pogosto 
pa tudi sami nimajo znanj, s katerimi bi lahko spodbudno delovali na učno 
področje svojih otrok (npr. Jensen, 2009). Sklepamo lahko, da so sodelujoči v 
raziskavi imeli v mislih prav ta vidik. Kljub vsemu menimo, da lahko starši svoje 
otroke spodbujajo pri učnem delu, tudi če živijo v nižjih socialno-ekonomskih 
razmerah, predvsem na področju motivacije, pozitivnega pogleda na šolo in 
učenje. Pri tem pa jim moramo šolski strokovni delavci dajati oporo. 
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b) Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s šoloC. 
Naslednja trditev povzema pripravljenost staršev učencev iz manj 

spodbudnega okolja za sodelovanje s šolo. Tukaj je bilo povprečje, kot opazimo v 
tabeli 69, v primerjavi s prejšnjo trditvijo nekoliko višje (M=3,22, SD=0,80). Še 
zmeraj je bilo največ (50,5 %) odgovorov 3 (se delno strinjam), v primerjavi s 
prejšnjo trditvijo pa je bilo več pozitivnih ocen (33,7 %). 15,8 % učiteljev pa se s 
trditvijo ni strinjalo.  
 

Tabela 24: Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s šolo. 

 

Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s 
šolo. 

N 
 

1 
Nikakor 
se ne 

strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnom
a strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota

) 
1 14 48 27 5 95 

% 
(celota

) 
1,1 % 

14,7 
% 

50,5 % 
28,4 

% 
5,3 % 100 % 

delovn
o 

mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 0 3 21 13 2 39 

% 0,0 % 
20,0 

% 
40,4 % 

43,3 
% 

40,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 2 1 2 0 6 

% 33,3 % 
13,3 

% 
1,9 % 6,7 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 1 7 22 11 2 43 

% 33,3 % 
46,7 

% 42,3 % 
36,7 

% 40,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 1 3 8 4 1 17 

% 33,3 % 
20,0 

% 
15,4 % 

13,3 
% 

20,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 3 15 52 30 5 105 

% 2,9 % 
14,3 

% 
49,5 % 

28,9 
% 

4,8 % 100 % 
 

 
Če združimo obe trditvi o starših, lahko sklepamo, da sicer učitelji staršev (iz 

družin z nizkim SES) ne vidijo kot nekoga, ki lahko močno ugodno vpliva na učno 
uspešnost učenca, vendar pa imajo nekoliko boljše izkušnje oziroma mnenje o 
pripravljenosti staršev za sodelovanje. 
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c) Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj spodbudnega okolja, nudi 
pozitiven identifikacijski modelČ. 

Trditev: »Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj spodbudnega 
okolja, nudi pozitiven identifikacijski model.« ima najvišje povprečje, kot lahko 
vidimo v tabeli 69 (M=4,61, SD=0,57). Kar dobrih 95 % učiteljev se s trditvijo 
strinja, 4,2 % pa se strinja delno. Tukaj smo tudi pričakovali visoko stopnjo 
strinjanja s trditvijo, saj je to ena izmed učiteljevih temeljnih nalog v procesu vzgoje 
in izobraževanja kateregakoli učenca. 
 

Tabela 25: Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj spodbudnega okolja, nudi pozitiven 
identifikacijski model. 

 

Naloga učitelja je, da učencu, ki 
prihaja iz manj spodbudnega 

okolja, nudi pozitiven 
identifikacijski model. N 

3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

4 29 62 95 

% 
(celota) 

4,2 % 30,5 % 65,3 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 3 12 24 39 
% 75,0 % 38,7 % 34,3 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 3 3 6 

% 0,0 % 9,7 % 4,3 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 1 13 29 43 

% 25,0 % 41,9 % 41,4 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 3 14 17 
% 0,0 % 9,7 % 20,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 4 31 70 105 
% 3,8 % 29,5 % 66,7 % 100 % 

 

 
Če primerjamo vse tri trditve v tem sklopu, lahko opazimo, da učitelji vidijo 

manjšo vlogo pri razvijanju učne uspešnosti učencev v starših kot pa v njih samih. 
Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da se na starše z nizkim SES učitelji 
zanašajo v manjši meri, večina jih le delno verjame ali pa ne verjame, da lahko 
svojim otrokom zagotavljajo ustrezne spodbude za učenje. Kljub vsemu pa je 
splošno mnenje učiteljev nekoliko bolj naklonjeno sodelovanju s starši, večina 
učiteljev se delno strinja ali se strinja, da so starši teh učencev pripravljeni 
sodelovati s šolo. Najbrž k temu prispevajo izkušnje učiteljev. Predpostavili smo, 
da so imeli učitelji pri prvi trditvi v mislih prav učne spodbude, ki jih starši lahko 
zagotavljajo svojim otrokom (npr. znanja staršev, učne strategije, pomoč pri 
izdelavi projektnih nalog), medtem ko so imeli pri sodelovanju staršev s šolo v 
mislih pripravljenost staršev, da se oglasijo na pogovornih urah, roditeljskih 
sestankih … 
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9.3.1.3 Vplivi okolja 

a) Okolje pomembno vpliva na razvoj otrokaG. 
Pri trditvi, ki omenja vpliv okolja na razvoj otroka, so se vsi učitelji strinjali, 

da okolje vpliva vsaj v neki meri. Povprečje pri trditvi je znašalo 4,13 (SD=0,75), 
kot je razvidno v tabeli 69. 
 

Tabela 26: Okolje pomembno vpliva na razvoj otroka. 

 

Okolje pomembno vpliva na 
razvoj otroka. 

N 3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

21 41 33 95 

% 
(celota) 

22,1 % 43,2 % 34,7 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 8 18 13 39 
% 36,4 % 40,9 % 33,3 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 3 2 6 

% 4,5 % 6,8 % 5,1 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 11 16 16 43 

% 50,0 % 36,4 % 41,0 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 2 7 8 17 
% 9,1 % 15,9 % 20,5 % 16,2 % 

skupaj 
N 22 44 39 105 
% 21,0 % 41,9 % 37,1 % 100 % 
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b) Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju negativnih učinkov 
revščine črpamo iz okoljaŠ. 

Naslednja trditev, ki smo jo umestili v sklop vplivov okolja, se nanaša na 
črpanje varovalnih dejavnikov iz okolja. Tukaj je bilo povprečje ocen 3,45 
(SD=0,78). 47,9 % učiteljev se s trditvijo strinja deloma, 44,7 % učiteljev se strinja, 
7,5 % učiteljev pa se s trditvijo ne strinja. 

 
 

Tabela 27: Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju negativnih učinkov revščine črpamo 
iz okolja. 

 

Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju 
negativnih učinkov revščine črpamo iz okolja. 

N 
1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

1 6 45 34 8 94 

% 
(celota) 

1,1 % 6,4 % 47,9 % 36,2 % 8,5 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 1 3 15 15 4 38 

% 100,0 % 30,0 % 30,6 % 44,1 % 40,0 % 36,5 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 1 3 1 1 6 

% 0,0 % 10,0 % 6,1 % 2,9 % 10,0 % 5,8 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 0 4 24 14 1 43 

% 0,0 % 40,0 % 49,0 % 41,2 % 10,0 % 41, 3% 

učitelj/ica 
DSP 

n 0 2 7 4 4 17 
% 0,0 % 20,0 % 14,3 % 11,8 % 40,0 % 16,3 % 

skupaj 
N 1 10 49 34 10 104 
% 1,0 % 9,6 % 47,1 % 32,7 % 9,6 % 100 % 

 

 
  



    

54 

c) Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva pomembneje kot negativni 
dejavniki revščineN. 

Večina udeleženih (53,7 %) je pri tej trditvi izbrala odgovor 3 (se delno 
strinja). Le 9,5 % učiteljev se popolnoma strinja, 7,4 % pa se jih ne strinja s 
trditvijo. Povprečna ocena trditve je bila 3,39 (SD=0,82). 
 

Tabela 28: Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva pomembneje kot negativni dejavniki 
revščine. 

 

Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva 
pomembneje kot negativni dejavniki revščine. 

N 
1 Se ne 
strinjam 

2 
3Se 

delno 
strinjam 

4 
5Se 

popolnoma 
strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

2 5 51 28 9 95 

% 
(celota) 

2,1 % 5,3 % 53,7 % 29,5 % 9,5 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 0 3 20 11 5 39 

% 0,0 % 50,0 % 36,4 % 34,4 % 50,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 0 4 2 0 6 

% 0,0 % 0,0 % 7,3 % 6,2 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 1 2 22 14 4 43 

% 50,0 % 33,3 % 40,0 % 43,8 % 40,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 1 1 9 5 1 17 
% 50,0 % 16,7 % 16,4 % 15,6 % 10,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 2 6 55 32 10 105 
% 1,9 % 5,7 % 52,4 % 30,5 % 9,5 % 100 % 

 

 
Če trditve povzamemo skupaj, lahko rečemo, da se učitelji na splošno 

strinjajo, da okolje sicer pomembno vpliva na razvoj otroka. Prav zato so nas 
ocene drugih dveh trditev nekoliko presenetile, saj smo pričakovali višjo stopnjo 
strinjanja. Ker se zavedajo pomena negativnih dejavnikov na razvoj otroka, bi 
sklepali, da to znanje učitelji prenesejo tudi na pomen varovalnih dejavnikov, ki jih 
črpamo iz okolja. Eden pomembnih varovalnih dejavnikov v okolju, kot trdi 
Magajna (2006), je prav šolski prostor, v katerem imajo prav učitelji največjo vlogo. 

Prav tako bi glede na ocene iz prejšnjega sklopa (Starši in učitelji kot 
varovalni dejavnik ali dejavnik tveganja) pričakovali, da bi bilo povprečje teh trditev 
postavljeno nekoliko višje, saj so učitelji v povprečju nizko ocenili spodbude, ki jih 
starši iz družin z nizkim SES lahko zagotavljajo svojim otrokom, hkrati pa se 
zavedajo svojega vpliva in naloge, da so učencem pozitiven model. Tudi avtorji, 
omenjeni v teoretičnih izhodiščih, izpostavljajo, da na razvoj učencev pomembneje 
vplivajo varovalni dejavniki kot pa dejavniki tveganja (npr. Cefai, 2008). Zaradi 
omejenih možnosti, ki jih imajo starši učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, morajo učitelji omogočiti tem učencem pozitivne izkušnje, izkušnje 
uspešnosti, s tem pa vplivati na njihovo motivacijo in na znanja ter učno 
uspešnost. 
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9.3.2 Trditve, povezane s kognitivnim razvojem u čencev, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revš čine 

Prepričanja učiteljev, povezana s kognitivnim razvojem učencev, ki izhajajo 
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, smo preverjali z naslednjimi trditvami: 

1. Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka nimamo več vpliva. 
2. Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od vplivov okolja. 
3. Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in koncentracije, delovnega 

spomina, inhibicije odziva, prožnosti, organizacije) je večinoma 
zaključen, ko otrok vstopi v šolo. 

4. Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu razvoju. 
5. Negativni učinki revščine na razvoj možganov se pokažejo šele ob 

prestopu v šolo. 
6. Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v revščini, imajo 

starši. 
7. Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno vplivajo na strukturo in 

delovanje možganov učenca. 
8. Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne sposobnosti (npr. 

IQ) v povprečju ocenjene nižje kot vrstniki. 
Trditve smo razdelili na dve podkategoriji: Splošne trditve o kognitivnem 

razvoju (trditve od 1 do 3) in Kognitivni razvoj pri učencih iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine (trditve od 4 do 8). 
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9.3.2.1 Splošne trditve o kognitivnem razvoju 

a) Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka nimamo več vplivaK. 
Ta trditev je bila zastavljena negativno, zato smo si želeli več ocen, da se 

ne strinjajo. Povprečna ocena strinjanja, kot je razvidno iz tabele 69, je bila 1,91 
(SD=1,00). Večina učiteljev (74,7 %) je odgovorila, kot smo predpostavili, z 
nestrinjanjem; 16,8 % jih je odgovorilo, da se deloma strinja, 8,5 % pa se jih s 
trditvijo strinja.  

Sklepamo lahko, da se učitelji v splošnem zavedajo, da tudi ob vstopu v 
šolo, kot trdijo drugi avtorji (Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015; Jensen, 
2009), obstaja možnost za razvoj kognitivnih funkcij pri učencih. 
 

Tabela 29: Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka nimamo več vpliva. 

 

Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka 
nimamo več vpliva. 

N 
1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

42 29 16 7 1 95 

% 
(celota) 

44,2 % 30,5 % 16,8 % 7,4 % 1,1 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 13 15 11 0 0 39 

% 27,1 % 45,5 % 68,8 % 0,0 % 0,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 3 1 1 0 6 

% 2,1 % 9,1 % 6,2 % 14,3 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 22 10 4 6 1 43 

% 45,8 % 30,3 % 25,0 % 85,7 % 100,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 12 5 0 0 0 17 
% 25,0 % 15,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 48 33 16 7 1 105 
% 45,7 % 31,4 % 15,2 % 6,7 % 1,0 % 100 % 
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b) Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od vplivov okoljaB. 
Večina udeležencev raziskave (58,9 %) se s trditvijo: »Kognitivni procesi so 

v manjši meri odvisni od vplivov okolja.« deloma strinja; 24,2 % se s trditvijo 
strinja, 16,9 % pa se jih s trditvijo ne strinja. Tudi ko pogledamo razporeditev 
odgovorov glede na delovno mesto, so odgovori dokaj enakomerno porazdeljeni. 
Povprečje pri tej trditvi je 3,12 (SD=0,85). 

Tovrstna razporeditev odgovorov lahko kaže na dvome glede pravilnosti 
razumevanja vprašanja ali pa slabše poznavanje področja udeležencev raziskave. 
Možno je, da so večinoma izbirali srednji odgovor, ker se niso mogli opredeliti za 
eno stran. Prav zaradi pomena okolja in vplivov dejavnikov okolja na kognitivne 
procese bi si želeli, da bi učitelji pogosteje izbrali odgovore nestrinjanja. 
 

Tabela 30: Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od vplivov okolja. 

 

Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od 
vplivov okolja. 

N 
1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

3 13 56 16 7 95 

% 
(celota) 

3,2 % 13,7 % 58,9 % 16,8 % 7,4 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 0 6 23 9 1 39 

% 0,0 % 46,2 % 37,1 % 45,0 % 14,3 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 0 4 2 0 6 

% 0,0 % 0,0 % 6,5 % 10,0 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 3 4 24 7 5 43 

% 100,0 % 30,8 % 38,7 % 35,0 % 71,4 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 0 3 11 2 1 17 
% 0,0 % 23,1 % 17,7 % 10,0 % 14,3 % 16,2 % 

skupaj 
N 3 13 62 20 7 105 
% 2,9 % 12,4 % 59,0 % 19,0 % 6,7 % 100 % 
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c) Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in koncentracije, delovnega spomina, 
inhibicije odziva, prožnosti, organizacije) je večinoma zaključen, ko otrok vstopi v 
šoloR. 

Tudi pri tej trditvi smo pričakovali odgovore nestrinjanja, saj se, kot smo 
zapisali v teoretičnih izhodiščih, tudi po vstopu učenca v šolo, izvršilne funkcije še 
lahko razvijajo (npr. Jensen, 2009). Večina učiteljev se je opredelila po 
pričakovanjih in se s trditvijo ni strinjala – 63,2 %, 23,2 % udeležencev raziskave 
se je delno strinjalo s trditvijo, 13,7 % pa se je s trditvijo, da je razvoj izvršilnih 
funkcij ob vstopu v šolo večinoma zaključen, strinjalo. Povprečna ocena trditve je 
bila 2,31 (SD=1,16). Pri tem je bilo povprečje pri učiteljih na razredni stopnji 
nekoliko višje (2,51), pri učiteljih na predmetni stopnji pa nižje (2,21). 

Kljub vsemu lahko sklepamo, da se večina udeleženih v raziskavi zaveda, 
da imamo tudi po vstopu učenca v šolo še možnosti, da razvijamo področja 
izvršilnih funkcij, pomembnih funkcij, ki vplivajo na učno uspešnost in kasneje tudi 
na uspešnost posameznika v življenju. To se nam zdi spodbudno, saj učitelji 
delujejo v skladu s svojimi znanji in prepričanji. Učitelji, ki se zavedajo, da imajo 
tudi nekoliko starejši učenci možnosti za razvoj izvršilnih funkcij, bodo verjetneje 
načrtovali dejavnosti, ki spodbujajo to področje (Turnšek, 2008). 
 

Tabela 31: Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in koncentracije, delovnega spomina, inhibicije 
odziva, prožnosti, organizacije) je  večinoma zaključen, ko otrok vstopi v šolo. 

 

Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in 
koncentracije, delovnega spomina, inhibicije 
odziva, prožnosti, organizacije) je  večinoma 

zaključen, ko otrok vstopi v šolo. N 

1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

26 34 22 6 7 95 

% 
(celota) 

27,4 % 35,8 % 23,2 % 6,3 % 7,4 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 5 16 14 1 3 39 

% 16,7 % 41,0 % 60,9 % 16,7 % 42,9 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 2 2 1 0 6 

% 3,3 % 5,1 % 8,7 % 16,7 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 15 14 7 4 3 43 

% 50,0 % 35,9 % 30,4 % 66,7 % 42,9 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 9 7 0 0 1 17 
% 30,0 % 17,9 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 16,2 % 

skupaj 
N 30 39 23 6 7 105 
% 28,9 % 37,1 % 21,9 % 5,7 % 6,7 % 100 % 
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9.3.2.2 Kognitivni razvoj pri u čencih iz manj spodbudnega okolja 

a) Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu razvojuE. 
Izračunano povprečje (tabela 69) pri trditvi: »Revni otroci so podvrženi 

slabšemu kognitivnemu razvoju.« se nekoliko nagiba v znak nestrinjanja s trditvijo 
(M=2,69, SD=0,89). Večina učiteljev je odgovorila s srednjim odgovorom – se 
delno strinjam: 35,8 % se s trditvijo ne strinja, preostali (13,7 %) pa se s trditvijo 
strinjajo. 

Tako lahko rečemo, da je večina učiteljev razdeljena – se strinja le deloma. 
Preostali učitelji pa se usmerjajo na eno ali drugo stran, ni opazne večje težnje na 
en pol. Tak rezultat ponovno pripisujemo bodisi nepoznavanju tematike, bodisi 
kompleksnosti področja, ki ga trditev zajema (težko se je enoznačno opredeliti, 
predvsem zaradi različnih izkušenj, ki jih imajo učitelji). Kljub vsemu opazimo, da 
je nekoliko več učiteljev izbralo odgovor nestrinjanja (v primerjavi s številom 
učiteljev, ki so se strinjali s trditvijo). Torej dobra tretjina udeležencev raziskave 
meni, da dejavniki manj spodbudnega okolja ne vplivajo na kognitivni razvoj, kar 
pa je zaskrbljujoč podatek. Avtorji mnogih raziskav, ki so podprte z 
nevroznanstvenimi dokazi, ugotavlja, da lahko prav ti dejavniki vplivajo tudi na 
možganske strukture in na kognitivni razvoj posameznikov (npr. Lawson, Hook, 
Hackman in Farah, 2015). Ključno se nam zdi, da bi učitelji pridobivali nova znanja 
tudi s tega področja, se ozavestili, saj predpostavljamo, da lahko ta znanja 
pomembno pozitivno vplivajo na njihovo nadaljnje poučevanje učencev iz manj 
spodbudnega okolja. 
 

Tabela 32: Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu razvoju. 

 

Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu 
razvoju. 

N 
1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

10 24 48 11 2 95 

% 
(celota) 

10,5 % 25,3 % 50,5 % 11,6 % 2,1 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 5 13 16 5 0 39 

% 50,0 % 52,0 % 29,6 % 35,7 % 0,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 0 5 1 0 6 

% 0,0 % 0,0 % 9,3 % 7,1 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 4 11 21 5 2 43 

% 40,0 % 44,0 % 38,9 % 35,7 % 100,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 1 1 12 3 0 17 
% 10,0 % 4,0 % 22,2 % 21,4 % 0,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 10 25 54 14 2 105 
% 9,5 % 23,8 % 51,4 % 13,3 % 1,9 % 100 % 
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b) Negativni učinki revščine na razvoj možganov se pokažejo šele ob 
prestopu v šoloO. 

Pri tej trditvi se je največ učiteljev opredelilo za odgovore nestrinjanja – 
67,4 %. Povprečje (tabela 69) je bilo 2,19 (SD=0,85). 

Iz razporeditve odgovorov vidimo, da se največ učiteljev (skoraj dve tretjini) 
ne strinja s trditvijo, torej menijo, da se negativni učinki revščine na razvoj 
možganov pokažejo že pred vstopom v šolo, približno četrtina udeležencev 
raziskave pa se strinja deloma. Le majhen delež učiteljev meni, da se negativni 
učinki revščine na razvoj možganov pokažejo šele v času šolanja. Sklepamo 
lahko, da se učitelji večinoma zavedajo, da dejavniki okolja na otroka vplivajo že 
od najzgodnejših mesecev naprej, prav tako pa se določene težave pri otrocih 
opažajo že v predšolski dobi, kot izpostavlja tudi Kavklerjeva (2004). Tako se tudi 
učinki revščine na kognitivnem področju opazijo že pred vstopom v šolo (Jensen, 
2009). Prav je, da se tega zavedamo, da smo pozorni na razlike med otroci in jim 
čim prej ponudimo možnosti za optimalen razvoj. 
 

Tabela 33: Negativni učinki revščine na razvoj možganov se pokažejo šele ob prestopu v šolo. 

 

Negativni učinki revščine na razvoj 
možganov se pokažejo šele ob prestopu v 

šolo. 
N 

1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

20 44 24 7 95 

% 
(celota) 

21,1 % 46,3 % 25,3 % 7,4 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni stopnji 

n 4 24 10 1 39 
% 17,4 % 50,0 % 37,0 % 14,3 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 2 2 1 6 

% 4,3 % 4,2 % 7,4 % 14,3 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 11 16 12 4 43 

% 47,8 % 33,3 % 44,4 % 57,1 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 7 6 3 1 17 
% 30,4 % 12,5 % 11,1 % 14,3 % 16,2 % 

skupaj 
N 23 48 27 7 105 
% 21,9 % 45,7 % 25,7 % 6,7 % 100 % 
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c) Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v revščini, imajo staršiL. 
Tudi pri tej trditvi se je večina udeleženih v raziskavi odločila za srednji 

odgovor: 37,9 % se jih s trditvijo ne strinja, 20 % pa se s trditvijo strinja. 
Aritmetična sredina (tabela 69) je bila 2,86 (SD=0,95). 

Kot smo izpostavili že prej, so tudi tukaj odgovori precej razdeljeni, ni 
opaznega večjega nagibanja v eno ali drugo smer strinjanja, bodisi zaradi 
zastavljenega vprašanja in kompleksnosti tematike, ki jo vprašanje zajema, bodisi 
zaradi nepoznavanja tematike. Vsekakor se je treba zavedati, da imajo starši s 
svojim delovanjem velik vpliv tudi na kognitivni razvoj otrok, vendar so otroci iz 
družin z nizkim SES pogosto prikrajšani za marsikatere pozitivne spodbude. Tako 
so naslednje pomembne osebe, ki otrokom ponudijo priložnosti za razvoj, prav 
učitelji in vzgojitelji, tisti, s katerimi preživijo največ časa v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, kar poudarjajo mnogi tuji avtorji (Jensen, 2009, Farah, 2009). 
 

Tabela 34: Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v revščini, imajo starši. 

 

Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v 
revščini, imajo starši. 

N 
1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

10 16 50 15 4 95 

% 
(celota) 

10,5 % 27,4 % 52,6 % 15,8 % 4,2 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 2 7 23 6 1 39 

% 16,7 % 36,8 % 43,4 % 40,0 % 16,7 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 1 1 2 2 0 6 

% 8,3 % 5,3 % 3,8 % 13,3 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 5 7 20 7 4 43 

% 41,7 % 36,8 % 37,7 % 46,7 % 66,7 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 4 4 8 0 1 17 
% 33,3 % 21,1 % 15,1 % 0,0 % 16,7 % 16,2 % 

skupaj 
N 12 19 53 15 6 105 
% 11,4 % 18,1 % 50,5 % 14,3 % 5,7 % 100 % 
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č) Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno vplivajo na strukturo in 
delovanje možganov učencaJ. 

Povprečje pri naslednji trditvi, ki se usmerja na povezavo dejavnikov manj 
spodbudnega okolja s kognitivnim razvojem, je bilo 2,74 (SD=0,99), kot je razvidno 
iz tabele 69. Tudi tukaj je največ učiteljev izbralo sredinski odgovor (se delno 
strinjam), sledili so odgovori nestrinjanja − 35,8 %, 17,9 % učiteljev pa se je s 
trditvijo strinjalo. 

Vidimo lahko, da se največ učiteljev ni opredelilo posebej za strinjanje ali 
nestrinjanje. Vendar pa se je ponovno nekaj manj učiteljev strinjalo v primerjavi s 
tistimi, ki se niso strinjali s trditvijo. Taka razporeditev odgovorov se nam zdi 
zaskrbljujoča, saj nakazuje na slabše poznavanje področja pri udeleženih v 
raziskavi. Poudariti želimo, da obstaja negativen vpliv dejavnikov tveganja zaradi 
revščine na strukturo in delovanje možganov, kar dokazujejo avtorji v mnogih 
raziskavah (Farah, 2009; Hanson, Hair, Shen, Shi, Gilmore, idr., 2013; Blair, 
Raver in Berry, 2014; Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015).   
 

Tabela 35: Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno vplivajo na strukturo in delovanje 
možganov učenca. 

 

Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno 
vplivajo na strukturo in delovanje možganov 

učenca. 
N 

1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 12 22 44 13 4 95 

% 
(celota) 

12,6 % 23,2 % 46,3 % 13,7 % 4,2 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 2 9 23 5 0 39 

% 16,7 % 37,5 % 46,9 % 33,3 % 0,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 0 1 4 0 1 6 

% 0,0 % 4,2 % 8,2 % 0,0 % 20,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 9 11 13 7 3 43 

% 75,0 % 45,8 % 26,5 % 46,7 % 60,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 1 3 9 3 1 17 
% 8,3 % 12,5 % 18,4 % 20,0 % 20,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 12 24 49 15 5 105 
% 11,4 % 22,9 % 46,7 % 14,3 % 4,8 % 100 % 
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d) Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne sposobnosti (npr. IQ) 
v povprečju ocenjene nižje kot vrstnikiH. 

Relativno nizko povprečje (M=2,32, SD=1,12) smo dobili pri trditvi: »Otroci, 
ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne sposobnosti (npr. IQ) v povprečju 
ocenjene nižje kot vrstniki.« Največkrat zastopan odgovor je bil srednji, v 
primerjavi z drugimi trditvami pa je bil tudi odgovor 1 (nikakor se ne strinjam) 
močno zastopan (s kar 30,9 %). S 23,4 % je sledil odgovor »se ne strinjam«. Le 
13,8 % učiteljev se je s trditvijo strinjalo (tabela 36). 

Tabela 36: Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne sposobnosti (npr. IQ) v povprečju 
ocenjene nižje kot vrstniki. 

 

Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo 
kognitivne sposobnosti (npr. IQ) v povprečju 

ocenjene nižje kot vrstniki. 
N 

1 Se ne 
strinjam 

2 
3 Se 
delno 

strinjam 
4 

5 Se 
popolnoma 

strinjam 

SKUPAJ 

N 
(celota) 

29 22 30 10 3 94 

% 
(celota) 

30,9 % 23,4 % 31,9 % 10,6 % 3,2 % 100 % 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na 
razredni 
stopnji 

n 8 11 16 3 1 39 

% 24,2 % 47,8 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem 

bivanju 

n 3 0 0 2 1 6 

% 9,1 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 25,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni 

stopnji 

n 16 10 11 4 2 43 

% 48,5 % 43,5 % 34,4 % 33,3 % 50,0 % 41,0 % 

učitelj/ica 
DSP 

n 6 2 5 3 0 16 
% 18,2 % 8,7 % 15,6 % 25,0 % 0,0 % 16,2 % 

skupaj 
N 33 23 32 12 4 104 
% 31,7 % 22,1 % 30,8 % 11,5 % 3,8 % 100 % 

 

 
Podobno kot pri prejšnjih trditvah, vendar v nekoliko bolj izraženi obliki lahko 

zasledimo, da učitelji ne povezujejo vpliva manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine na razvoj možganov, na kognitivni razvoj. Sklepamo lahko, da se manjše 
strinjanja s trditvijo pojavi zaradi izbranih terminov (npr. kognitivne sposobnosti, 
IQ). V vzgoji in izobraževanju si tudi prizadevamo za odpravo prenagljenih 
prepričanj, sodb o učencih na prvi vtis, prenizkih pričakovanj ipd. Morda je tak 
rezultat te trditve tudi odraz učiteljevih prepričanj in znanj s tega področja. 

Kljub vsemu pa mnoge ugotovitve raziskav, ki smo jih omenili že pri prejšnji 
trditvi, kažejo na povezanost med dejavniki manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine in kognitivnim razvojem, sposobnostmi. Pomembno je, da se tega 
zavedamo, da se tudi učitelji, ki se dnevno soočajo s poučevanjem omenjene 
skupine učencev, ozavestijo, opremijo z znanji in strategijami, s katerimi lahko 
pozitivno vplivajo in prispevajo svoj delež k razvoju posameznikov, če je le 
mogoče. Zavedati se moramo, da ima skupina učencev iz manj spodbudnega 
okolja oslabljene možnosti za optimalen razvoj. Kot učitelji pa smo dolžni učencem 
ponuditi izkušnje, s katerimi se razvijajo celostno, na vseh področjih. 
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9.3.3 Prepri čanja učiteljev o razvoju in pou čevanju u čencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revš čine glede na nekatere prediktorske 
spremenljivke 

V nadaljevanju smo izračunali povprečno strinjanje udeležencev raziskave 
za 20 prej predstavljenih trditev. Zaradi različno zastavljenih vprašanj (v smer 
strinjanja ali nestrinjanja) smo pri nadaljnjih izračunih uporabili preračunane 
vrednosti trditev 2, 5, 12, 13, 16 in 18 v vprašalniku. Zaradi nizkih frekvenc smo 
združili odgovore 1 in 2 (nestrinjanje) ter 4 in 5 (strinjanje). Prav tako smo učitelje 
zaradi nizkih zastopanih frekvenc združili v dva razreda glede na delovno dobo 
(učitelji z do 15 let delovne dobe in učitelji z nad 15 let delovne dobe) ter učitelje 
glede na izkušnje v tri razrede (pogosto in redno, občasno ter redko ali nikoli). 

Tabela 37: Opisna statistika – prepričanja učiteljev o razvoju in poučevanju učencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine glede na nekatere prediktorske spremenljivke 

Primerjava glede na 
prediktorsko 

spremenljivko 
 N M SD KA KS 

SKUPNO  93 3,31 0,18 0,29 0,31 

DELOVNO MESTO 
Učitelj/ica na razredni 

stopnji 
38 3,07 0,17 0,13 –0,54 

 
Učitelj/ica na predmetni 

stopnji 43 3,08 0,24 0,96 1,24 

DELOVNA DOBA Do 15 let 42 3,37 0,20 0,07 –0,21 
 Nad 15 let 51 3,26 0,15 –0,12 0,52 

DOSEDANJE 
USPOSABLJANJE 

ne 64 3,28 0,19 0,56 0,73 

 da 29 3,38 0,15 0,06 0,16 
IZKUŠNJE Pogosto, redno 42 3,29 0,17 0,40 0,31 

 Občasno 37 3,34 0,19 0,27 0,79 
 Redko, nikoli 14 3,31 0,19 –0,08 –0,31 

 
Kot je razvidno iz tabele 37, je bila povprečna vrednost strinjanja 

udeležencev 3,31 (SD=0,18, KA=0,29, KS=0,31). Na podlagi koeficientov 
asimetrije in sploščenosti smo ugotovili, da je porazdelitev še normalno 
porazdeljena. Pri izračunu povprečne vrednosti trditev je bilo zaželeno višje 
število. 

 
Nadalje smo na podlagi podatkov iz tabele 37 izračunali analizo variance za 

ugotavljanje razlik med skupinami. Razlike glede na delovno mesto (t=–0,40, 
p=0,97), in dosedanje izkušnje (t=0,70, p=0,498) niso statistično pomembne4. 

Razlike v povprečju glede na delovno dobo (tabela 38) so statistično 
pomembne (t=2,91, p=0,005), prav tako razlike glede na dosedanje izobraževanje 
(tabela 39), kjer je t=–2,55, p=0,012. 
  

                                            
4 Izračuni analize variance so zbrani v Prilogi 1 (tabeli 71 in 72) 
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Tabela 38: Analiza variance – delovna doba in učiteljeva prepričanja o razvoju in poučevanju 
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

prepričanja 
Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 4,361 0,040 3,000 91 0,003 0,10868 0,03622 0,03673 0,18063 
not assumed   2,911 72,968 0,005 0,10868 0,03734 0,03426 0,18311 

 

Tabela 39: Analiza variance – dosedanje izobraževanje učiteljev in učiteljeva prepričanja o razvoju 
in poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

prepričanja 
Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 1,421 0,236 −−−−2,552 91 0,012 −0,10057 0,03941 −0,17884 −0,02229 
not assumed   −2,809 68,928 0,006 −0,10057 0,03580 −0,17199 −0,02914 

 
Nekoliko višje povprečje glede na delovno dobo so dosegli učitelji z manj leti 

delovne dobe. Glede na izobraževanje v sklopu pedagoškega usposabljanja pa so 
višje povprečje dosegli učitelji, ki so vsebine s področja poučevanja učencev iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine obravnavali že v času dodiplomskega 
izobraževanja. 

Sklepamo lahko, da so učitelji, ki imajo manj let delovne dobe tudi učitelji, ki 
so kasneje opravljali svoje temeljno pedagoško izobraževanje. Glede na razvoj 
znanosti je veliko spoznanj odkritih in predstavljenih šele v zadnjih letih. 
Marsikatera znanja o poučevanju ranljivih skupin učencev, o nevrokognitivnem 
razvoju ipd. so bila pred časom še zastrta, pogled na poučevanje je bil drugačen, 
o čemer piše Magajna (2006). Verjamemo, da je to eden izmed verjetnih vzrokov 
za razlike med učitelji, hkrati pa je pomembno dejstvo, da ne smemo pozabiti tudi 
na nadaljnje izobraževanje, usposabljanje vseh učiteljev. V naši raziskavi smo 
ugotovili, da se je po zaposlitvi le dobra petina udeležencev udeležila 
usposabljanja, kjer so obravnavali tudi vsebine s področja revščine. Zaradi vedno 
bolj pereče problematike v Sloveniji – stopnja tveganja revščine iz leta 2015 znaša 
14,3 %, med otroci in mladostniki do 17. leta je ta odstotek 14,2 % (Statistični urad 
Republike Slovenije, b.d.) – je vsekakor treba razmisliti o učinkovitem vključevanju 
tudi teh vsebin pri usposabljanju učiteljev za njihovo delo. 

 
V nadaljnji obdelavi podatkov smo izračunali tudi eta koeficiente (eta 

kvadrate), da bi preverili povezavo med prepričanji učiteljev o razvoju in 
poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine in prediktorskimi 
spremenljivkami. 
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Tabela 40: Eta2 – povezave prediktorskih spremenljivk z odvisno variablo (prepričanja učiteljev o 
razvoju in poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine) 

 
Delovno 
mesto Delovna doba 

Obravnava 
vsebin v 

dodiplomskem 
izobraževanju 

Izkušnje 

 
Eta2 Eta2 Eta2 Eta2 

Odvisna variabla – 
skupna vrednost 0,00 % 9,00 % 7,00 % 2,00 % 

Odvisna variabla – 
posamezna trditev  Eta2 Eta2 Eta2 Eta2 

A 0,00 % 0,00 % 2,00 % 1,00 % 
B 0,00 % 1,00 % 1,00 % 4,00 % 
C 2,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 
Č 1,00 % 1,00 % 4,00 % 4,00 % 
D 1,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 % 
E 2,00 % 2,00 % 2,00 % 3,00 % 
F 0,00 % 3,00 % 0,00 % 0,00 % 
G 0,00 % 0,00 % 1,00 % 1,00 % 
H 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 
I 0,00 % 4,00 % 1,00 % 8,00 % 
J 1,00 % 5,00 % 1,00 % 4,00 % 
K 0,00 % 6,00 % 1,00 % 1,00 % 
L 0,00 % 0,00 % 2,00 % 3,00 % 
M 0,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 % 
N 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
O 0,00 % 1,00 % 1,00 % 4,00 % 
P 0,00 % 4,00 % 1,00 % 1,00 % 
R 2,00 % 5,00 % 0,00 % 1,00 % 
S 0,00 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 
Š 2,00 % 0,00 % 13,00 % 3,00 % 

 
Povezava povprečne vrednosti pri trditvah je bila v povezavi s 

spremenljivkama delovne dobe in obravnave vsebin v dodiplomskem 
izobraževanju majhna, pri preostalih spremenljivkah pa je bila povezava 
zanemarljiva. Po podatkih iz tabele 40 lahko opazimo, da je vpliv prediktorskih 
spremenljivk majhen (do 1 %). Le delovna doba v nekoliko višjem odstotku 
pojasnjuje variance ocen nekaterih trditev (do 6 %). Za bolj natančne sklepe bi 
morali v raziskavo vključiti večji vzorec učiteljev. 

Tudi pri pregledu posameznih trditev v povezavi s prediktorskimi 
spremenljivkami je koeficient eta2 majhen in ne moremo govoriti o pomembnih 
zvezah med prepričanji učiteljev o razvoju in poučevanju učencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine in izbranimi spremenljivkami. 
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9.4 OCENA VPLIVA DEJAVNIKOV NA ŠOLSKI USPEH U ČENCEV IZ 
MANJ SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE 

Pri vprašanju »V koliko odstotkih menite, da posamezni dejavnik vpliva na 
šolski uspeh otroka, ki izhaja iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine?« smo 
želeli izvedeti, koliko vpliva pripisujejo učitelji posameznim dejavnikom – dednosti, 
družini in šoli. Udeleženci raziskave so imeli tudi možnost izbire odgovora 
»drugo«. 

Učitelji so k posameznim dejavnikom pripisali odstotek, koliko menijo, da 
posamezni dejavnik vpliva na šolski uspeh učenca iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine, pri tem je moral biti seštevek vseh zapisanih odstotkov 100 %. 

Rezultati so prikazani v tabeli 41 in grafu 125. 

Tabela 41: Vpliv dejavnikov na šolski uspeh učenca iz manj spodbudnega okolja 

Dejavnik  N M SD Min Max 
dednost  Skupaj 93 29,84 16,91 0 80 

 učitelj/ica na razredni stopnji 38 27,84 13,56 5 50 
 učitelj/ica na predmetni stopnji 42 29,57 18,73 0 80 

družina  Skupaj 93 35,68 13,96 10 90 
 učitelj/ica na razredni stopnji 38 34,29 9,17 20 60 
 učitelj/ica na predmetni stopnji 42 37,38 17,64 10 90 

šola  Skupaj 93 29,87 13,37 0 70 
 učitelj/ica na razredni stopnji 38 32,58 12,28 20 60 
 učitelj/ica na predmetni stopnji 42 27,86 14,41 0 70 

drugo  Skupaj 47 12,09 8,17 0 50 
 učitelj/ica na razredni stopnji 15 13,33 6,46 10 30 
 učitelj/ica na predmetni stopnji 28 12,79 9,04 0 50 

 

 

Graf 12: Vpliv dejavnikov na šolski uspeh učenca iz manj spodbudnega okolja 

 
Rezultati (tabela 41) nakazujejo, da učitelji najvišji vpliv na učni uspeh 

učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, pripisujejo prav 
družinskemu okolju. Tukaj je bilo skupno povprečje pripisanih odstotkov 35,68 % 

                                            
5 Kategorija »skupaj« vključuje celoten vzorec udeležencev raziskave. 
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(SD=13,96). Približno enako povprečje ocen je pri dejavnikih dednosti (M=29,84, 
SD=16,91) in šole (M=29,87, SD=13,37). Učitelji so imeli možnost tudi izbire 
»drugo«, kjer je bilo povprečje slabih 13 % (M=12,09, SD=8,17). Pri vseh 
dejavnikih je razmeroma visoka razpršenost rezultatov (vrednosti SD so visoke).  

Po natančni analizi tabele 41 vidimo, da dejavnikom, povezanih z družino, 
nekoliko višjo pomembnost pripisujejo učitelji predmetnega pouka. Podoben 
vzorec se pojavi pri dejavniku dednosti. Učitelji razrednega pouka pa v primerjavi s 
predmetnimi učitelji pripisujejo nekoliko višji vpliv na šolski uspeh dejavnikom, 
povezanim s šolo. Tukaj se pojavi večja razlika tudi v distribuciji podatkov, kjer je 
opazno, da je bil najnižji odstotek pri učiteljih na predmetni stopnji celo 0 %, 
medtem, ko so učitelji na razredni stopnji najmanjši odstotek vpliva šole ocenili z 
20 %. 

Porazdelitev ocen po izračunu Kolmogorov-Smirnovega testa (tabela 74) ni 
normalna, zato smo za preverjanje razlik med razrednimi in predmetnimi učitelji 
uporabili Mann-Whitneyjev U-test. Po analizi tabele 42 ugotovimo, da razlike med 
razrednimi učitelji in predmetnimi učitelji niso statistično pomembne pri nobeni 
skupini dejavnikov (Udednost=776,50, pdednost=0,83; Udružina=777,00, pdružina=0,84; 
Ušola=624,50, pšola=0,09; Udrugo=189,50, pdrugo=0,55). 

 

Tabela 42: Mann-Whitneyev test − ocena vpliva dejavnikov na šolski uspeh učencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine 

Mann-Whitney jev  test (podatki)  

 
delovno 
mesto 

N M (Rang) ∑rangov 

dednost 
razredni 38 39,93 1517,50 

predmetni 42 41,01 1722,50 
Skupaj 80   

družina 
razredni 38 39,95 1518,00 

predmetni 42 41,00 1722,00 
Skupaj 80   

šola 
razredni 38 45,07 1712,50 

predmetni 42 36,37 1527,50 
Skupaj 80   

drugo 
razredni 15 23,37 350,50 

predmetni 28 21,27 595,50 
Skupaj 43   

Mann-Whitney jev  test (statistike)  
 dednost družina šola drugo 

Mann-Whitney U 776,50 777,00 624,50 189,50 
Wilcoxon W 1517,50 1518,00 1527,50 595,50 

Z –0,21 –0,21 –1,71 –0,60 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0,83 0,84 0,09 0,55 

 
Ugotovitve, ki se nanašajo na učiteljevo zaznavo vplivov dejavnikov 

dednosti, družine in šole na učno uspešnost učencev iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine nakazujejo, da je po mnenju učiteljev družinsko okolje tisto, ki 
najbolj vpliva na šolsko uspešnost (vendar zaradi omejitev raziskave tega ne 
moremo posplošiti na populacijo).  

Že v teoretičnih izhodiščih smo zapisali, da je prav pri učencih, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine šolsko okolje tisto, kjer lahko učencem 
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omogočimo pozitivne in bogate izkušnje, ki jih sicer prav omenjena skupina 
učencev težje pridobi.  

Rezultati drugih raziskav kažejo na povezavo med učiteljevo zaznavo lastne 
odgovornosti za učno uspešnost učencev in njihovim poučevanjem, izbiro učnih 
metod, ustreznih za vse učence (npr. Rix idr., 2006, v Macura-Milovanović in 
Peček, 2012). Avtorici navajata ugotovitve raziskav, da so tudi dosežki učencev 
močno povezani z učiteljevo zaznavo osebne odgovornosti za poučevanje.  

Učitelji, udeleženi v naši raziskavi, so pogosto izpostavili tudi pogosto 
prisotnost romske kulture in problematike v šolah. V raziskavi, izvedeni v 
slovenskem in srbskem prostoru (Macura-Milovanović in Peček, 2012), sta avtorici 
ugotovili, da slovenski študentje Pedagoške fakultete pripisujejo najvišje vzroke 
učnemu neuspehu romskih učencev predvsem staršem, učencem samim in 
vrstniškemu izločevanju. Sklepamo lahko, da učitelji pričakujejo podporo staršev 
pri domačih nalogah in učenju doma, saj kot navajata Peček Čuk in Lesar (2005, v 
Macura-Milovanović in Peček, 2012), je šolski kurikulum tako obsežen, da morajo 
učenci za doseganje učnih uspehov tudi doma vlagati veliko v šolsko delo. 
Omenjene ugotovitve lahko prenesemo tudi na našo raziskavo. Iz odgovorov je 
razvidno, da je družinsko okolje tisto, ki mu udeleženci raziskave pripisujejo 
najvišji vpliv na učno uspešnost. Kljub vsemu pa je spodbudno, da je ta razlika 
razmeroma majhna. Že v predhodnih vprašanjih so učitelji izkazali relativno visoko 
stopnjo strinjanja, da je otrok, ki prihaja iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, v šoli lahko uspešen, hkrati pa se učitelji zavedajo mnogih dejavnikov 
tveganja kot posledice nizkega SES. 

Mogoče je, da so učitelji večinoma pripisali odstotke glede na izkušnje, ki jih 
imajo sami z učenci. Te izkušnje pa so temelj prepričanj, ki jih posameznik 
izgrajuje tekom svojega izobraževanja in kasneje v poklicnem življenju. Že v 
teoretičnem delu smo izpostavili pomen učiteljevih prepričanj na razvoj učencev. 
Kot izpostavi Vršnik Perše (2014), so pogledi učiteljev na poučevanje različnih 
skupin učencev pomemben dejavnik učne uspešnosti, Jordan, Schwartz in 
McGhie-Richmond (2009, v Peček in Macura-Milovanović, 2012) pa nadalje trdijo, 
da so učitelji, ki se počutijo odgovorne za ranljive skupine učencev, pogosteje bolj 
uspešni pri poučevanju vseh učencev (ne le ranljivih učencev). Želimo si, da bi 
učitelji v svojih poklicnih poteh pridobili pozitivne izkušnje z lastnim poučevanjem 
različnih skupin učencev v inkluzivnih razredih. Zato jih moramo ozaveščati o 
uporabi ustreznih strategij, da si pridobijo znanja, izkušnje dobre prakse in tudi 
samozaupanje v lastno poučevanje.  

 

9.5 VKLJUČEVANJE IN POUČEVANJE UČENCEV IZ MANJ 
SPODBUDNEGA OKOLJA ZARADI REVŠ ČINE 

Na osnovi vprašalnika smo želeli pridobiti tudi vpogled v najpogostejše 
oblike pomoči, podpore, prilagoditve, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju 
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, prav tako smo želeli 
raziskati, kje še ostajajo ovire pri vključevanju in poučevanju teh učencev. Za ta 
namen smo uporabili vprašanji odprtega tipa, kjer so morali udeleženci raziskave 
odgovoriti s svojimi besedami, našteti tiste stvari, ki jih sami uporabljajo oziroma 
opažajo. 

Podatke smo nadalje obdelali na osnovi induktivnega pristopa. Uporabili 
smo odprto in osno kodiranje ter selektivno kodiranje. Najprej smo pregledali 
odgovore udeležencev in jih razčlenili. Nato smo podatke združili glede na 
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povezave med njimi, oblikovali smo poenotene pojme (pri tem smo se navezovali 
tudi na teoretična izhodišča). Združenim pojmom smo nato določili še končne 
kategorije, ki so predstavljene v spodnjih tabelah. 

9.5.1 Oblike pomo či, podpore in prilagoditve pri pou čevanju in vklju čevanju 
učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zarad i revš čine 

Pri vprašanju: »Prosim vas, da navedete tiste oblike pomoči, podpore in 
prilagoditve, ki so po vašem mnenju in izkušnjah najbolj učinkovite pri učni 
uspešnosti in vključevanju revnih učencev.« so bili odgovori zastopani v sklopih, 
kot so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 43: Oblike pomoči, podpore in prilagoditve pri poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Nudenje dodatne učne pomoči, individualen pristop  50 58,14 

Pozitiven odnos do učenca 36 41,86 
Delo z razredom 30 34,88 

Nudenje materialne podpore 26 30,23 
Delo na socialnem, čustvenem in vedenjskem področju 16 18,60 

Sodelovanje s starši 13 15,12 
Vključenost učenca v podaljšano bivanje 5 5,81 

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 4 4,65 
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo 2 2,33 

Drugo 4 4,65 
 

 

Graf 13: Oblike pomoči, podpore in prilagoditve pri poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine 

 
Na vprašanje je odgovorilo 86 udeležencev raziskave.  
Kot je razvidno iz tabele 43, so učitelji najpogosteje izpostavili kot učinkovito 

obliko podpore prav dodatno pomoč, individualen pristop (odgovori iz te skupine 
so bili omenjeni pri 50 udeležencih raziskave). Iz rezultatov raziskave je razvidno, 
da se učitelji zavedajo, da učenci iz manj spodbudnega okolja potrebujejo podporo 
pri učenju, razvijanju spretnosti, ker doma pogosto teh priložnosti nimajo ali so 
omejene. Tako so kot oblike podpore navajali delo na področjih motivacije, 
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besednem zakladu, na področjih šolskih veščin, pa tudi pri organizaciji ter delovnih 
in učnih navadah. Najpogosteje omenjena oblika podpore je bila vključenost 
učenca v dopolnilni pouk in v oblike individualne ali skupinske pomoči. Sklepamo 
lahko, da so te oblike pomoči v osnovnih šolah redno izvajane in predstavljajo 
učiteljem možnost za dodatno načrtovanje učnih in drugih izkušenj za učence. 

Nadalje so učitelji izpostavili uporabo strategij, ki se usmerjajo na pozitiven 
odnos do učenca, v tem sklopu so izpostavljeni zapisi, ki se nanašajo na delo 
učitelja, ki zajema odnos, pristop, ravnanje učitelja kot osebe. 

V svojih odgovorih je 30 učiteljev izpostavilo strategije, ki se nanašajo na 
delo z razredom (npr. načrtovanje tematskih razrednih ur, spodbujanje 
sodelovalnega učenja). 

Na četrtem mestu po pogostosti se pojavljajo odgovori, ki zajemajo 
materialno pomoč. Odgovori učiteljev v tej kategoriji niso zajemali le splošne 
finančne podpore (npr. nakup šolskih potrebščin), temveč so izpostavili predvsem 
načine, kako učencem omogočiti sodelovanje pri šolskih dnevih dejavnosti, šoli v 
naravi ali drugih obšolskih dejavnostih, ki se jih učenci udeležujejo.  

Večkrat omenjeno je bilo tudi socialno in čustveno področje. V tem sklopu 
so umeščeni načini, ki spodbujajo posameznikov socialni in čustveni razvoj. 

Pomen sodelovanja s starši in načine, kako to uspešno dosegajo je 
izpostavilo 13 učiteljev. 

V manjši meri pa so bili zastopani odgovori  s področja vključenosti učenca 
v OPB (kot ena izmed možnosti, kjer učenec pridobi dodatne izkušnje, se uči, 
naredi domače naloge …), sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki in sodelovanja s 
šolsko svetovalno službo. Štiri odgovore smo umestili pod kategorijo »Drugo«.  

 
V naslednji tabeli  so zbrane oblike pomoči, podpore in prilagoditve, ki so 

bile izpostavljene v posameznih sklopih. 

Tabela 44: Nabor strategij pomoči, podpore in prilagoditev izpostavljenih v odgovorih udeležencev 

Dodatna u čna pomo č, individualen pristop:  spremljanje dela učenca, načrtovanje in evalvacija 
domačega dela skupaj z učencem, pogost individualen pristop, dopolnilni ali dodatni pouk, 
individualna ali skupinska pomoč, DSP, če se izkažejo izraziti primanjkljaji na posameznih 
področjih, spodbujanje motivacije učenca, delo na besednem zakladu, področju branja, motivacija, 
organizacija, razvijanje delovnih in učnih navad, spodbujanje močnih področij učenca, učenec naj 
ima na šoli osebo, ki ji lahko zaupa, veliko ponazoritev, ponovitev, nadzor domačega dela, 
podajanje natančnih in konkretnih navodil, pomoč pri iskanju dodatnih vaj, jasna pravila, pozornost 
namenim tudi njegovim znanjem, učencu ponudimo aktivno preživljanje prostega časa med odmori 
in v OPB. 
Pozitiven odnos do u čenca: izražanje sprejemanja, podpore z besedami, razumevanje težav 
učenca, spodbujanje učenca pri vsakodnevnem šolskem delu, pogovor z učencem, učenca ne 
izpostavljamo po nepotrebnem, empatija, učenca obravnavamo kot drugim enakovrednega, 
spodbujanje pri šolskem delu, pa tudi pri ocenjevanju znanja, pohvala za uspešno delo, pozitivna 
usmerjenost, da verjamemo v njegov uspeh. 
Delo z razredom : ustvarjanje pozitivne razredne klime, varnega okolja, spodbudnega okolja, 
pogovor o razlikah med nami, pogovor o tem, da nimamo vsi enakih možnosti, socialne igre, 
tematske razredne ure, posvečene sodelovanju, prijateljstvu, spodbujanje vrstniške pomoči, 
sodelovalno učenje, načrtovanje dela v skupinah, medvrstniška pomoč, delo v parih, učiteljev 
nadzor pri izbiri učencev v skupine, kar preprečuje pretirano izločevanje, pogovor, razumevanje 
stisk učencev z različnimi težavami, načrtovanje čim več aktivnosti, kjer se vrstniki družijo, 
sodelujejo, vključevanje družabnih iger, gibalnih aktivnosti, sedežni red naj bo tak, da ima učenec 
ob sebi nekoga, ki ga sprejema in mu je hkrati v pomoč. 
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Nudenje materialne podpore , dati možnost , da se enakovredno vklju čuje v dejavnosti : 
zagotoviti šolske potrebščine, izposoja učbenikov, omogočiti vključevanje v vse šolske aktivnosti, 
npr. izleti, ekskurzije, šola v naravi, tečaji, pa tudi izvenšolske dejavnosti, ozaveščanje o 
subvencijah, do katerih ima otrok pravico, omogočiti izposojo pripomočkov, ki jih učenec potrebuje, 
na dom (npr. izposoja šolskega računalnika, tudi izposoja zimske opreme za šolo v naravi), 
prehrana, po potrebi tudi zbiranje oblačil, igrač. 
Delo z otrokom na socialnem in čustvenem podro čju, na vedenjskem podro čju : razvijanje 
samopodobe, občutka uspešnosti, ga ne izpostavljamo posebej, razvijanje socialnih veščin, 
aktivnosti, ki spodbujajo vključevanje v družbeno okolje, opolnomočenje posameznika. 
Sodelovanje s starši : obveščanje staršev o šolskem delu in tudi domačem delu, sodelovanje, tudi 
spodbujanje staršev, svetovanje staršem, naj starši začutijo, da jim želimo pomagati, razložimo, da 
lahko spodbujajo otroka, tudi če sami ne znajo snovi. 
Vklju čenost u čenca v OPB , pomoč pri domačih nalogah. 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami : sodelovanje s centrom za socialno delo, organizacija 
pomoči na domu, prostovoljcev na domu. 
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo : opora učiteljem pri poučevanju 
Drugo : omogočiti obisk računalniške učilnice, če doma nima interneta ali računalnika, dogovor o 
izdelavi projektnih nalog ali plakatov po pouku v šoli, omogočiti dostop do leksikonov, informacij s 
spleta, rabo drugih materialov v šoli, ozaveščati lastne predsodke o revščini, dati možnost, da se 
razvija v koraku s svojimi sošolci. 

 

9.5.2 Ovire pri vklju čevanju in pou čevanju u čencev, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revš čine 

Z naslednjim vprašanjem: »Prosimo vas, da navedete, kje vidite največje 
ovire pri vključevanju in poučevanju revnih učencev.« smo želeli pridobiti vpogled 
v ovire, ki omejujejo vključevanje in poučevanje učencev iz manj spodbudnega 
okolja.  

Na vprašanje je odgovorilo 87 udeležencev raziskave. Odgovore smo 
razvrstili v 11 sklopov, pogostost le-teh je prikazana v naslednji tabeli: 

 

Tabela 45: Ovire pri vključevanju in poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Vrstniško izločevanje, stigmatizacija 30 34,48 

Okrnjeno sodelovanje s starši 21 24,14 
Pomanjkanje finančnih sredstev v družini, se ne 

udeležujejo dodatnih aktivnosti, ki jih organizira šola 
19 21,84 

Ovire na čustvenem in socialnem področju 16 18,39 
Prikrit domači položaj 8 9,20 

Jezikovna in kulturna drugačnost, sopojavljanje težav 7 8,05 
Nižja motivacija, težave na področju pozornosti in 

koncentracije 
7 8,05 

Pomanjkljiva znanja in prepričanja učiteljev 6 6,90 
Navade in znanja, povezana s šolskim delom 3 3,45 

Drugo 5 5,75 
Ne vidim ovir, ki pomembno vplivajo na poučevanje teh 

učencev 
5 5,75 
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Graf 14: Ovire pri vključevanju in poučevanju učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine 

 
Iz tabele 45 je razvidno da kar tretjina udeležencev izpostavlja kot oviro 

vrstniško izločevanje, stigmatizacijo, s katero se ti učenci dnevno srečujejo tako v 
šolskem kot tudi širšem okolju. Slaba četrtina udeležencev pa navaja kot oviro 
okrnjeno sodelovanje s starši. Nekaj manj odstotkov učiteljev dalje izpostavi 
problem finančnega pomanjkanja družine za sodelovanje učenca pri aktivnostih v 
šoli ter ovire na čustvenem in socialnem področju učenca (npr. učenci se 
sramujejo svojega položaja, so manj samozavestni, zadržani, težje se vključijo v 
vrstniško skupino …).  

V manjši meri (pod 10 %) pa so zastopana področja, kot so: prikrit domač 
položaj (nekaj učiteljev je izpostavilo kot oviro nepoznavanje domačega položaja 
učenca in skrite težave, ki jih ne morejo reševati, če jih ne poznajo), nižja 
motivacija in težave na področju pozornosti, pomanjkljiva znanja in prepričanja 
učiteljev ter navade učencev, povezane s šolskim delom. 

Kot smo lahko opazili že pri prejšnjem vprašanju, so tudi tukaj učitelji 
najpogosteje navajali splošne ovire, s katerimi se srečujejo na splošno, pri 
poučevanju vseh učencev. Je pa 6 učiteljev izpostavilo, da vidi kot oviro tudi 
pomanjkljiva znanja in prepričana učiteljev. Sklepamo lahko, da se ti učitelji 
zavedajo posledic napačnih prepričanj. 

Pet učiteljev je zapisalo, da ne vidijo ovir, ki bi pomembno vplivale na 
poučevanje učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Tabela 46: Nabor ovir pri vključevanju in poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja 

Vrstniško izlo čevanje, stigmatizacija : vrstniki odklanjajo druženje, pomoč sošolcem, 
stigmatizacija družine se prenaša na otroka, izločevanje se pojavlja v širšem okolju, ne samo 
šolskem. 
Okrnjeno sodelovanje s starši : pogosto ti starši ne sodelujejo s šolo, niso dovolj dobro vključeni v 
učni proces, prav tako ne zmorejo zagotoviti zadostne podpore svojim otrokom, se tudi sami ne 
znajdejo. 
Pomanjkanje finan čnih sredstev  v družini (ne udeleži se kulturnih prireditev, ostane doma ob 
dnevu dejavnosti, odrekanje nadstandardni ponudbi šole, npr. šoli v naravi, tečaji, plačljive 
dejavnosti, telefoni, oblačila, pogosto tudi ne vedo, kje lahko poiščejo pomoč, kaj lahko ponudi 
šola, imajo manj izkušenj zato, ker se teh stvari ne udeležujejo. 
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Ovire na čustvenem in socialnem podro čju : odklanjanje pomoči, občutki sramu, obremenjenost 
učenca s svojim ozadjem, zanikanje, učenci niso samozavestni, zadržanost, težko se vključijo v 
skupino, prisotno je primerjanje otrok med sabo, introvertiranost, slabo počutje. 
Prikrit doma či položaj , pogosto kot učitelji ne poznamo njihovega ozadja, ne vemo, kdaj so zares 
v stiskah. 
Jezikovna in kulturna druga čnost, sopojavljanje težav , drugačne navade doma (npr. 
praznovanja), težke družinske situacije. 
Motivacija : nižja motivacija učenca, dojemanje smiselnosti šolskega dela, težave na področju 
pozornosti , počasnejše usvajanje znanja, postavljajo si nižje cilje. 
Pomanjkljiva znanja in prepri čanja u čiteljev : predsodki šolskih delavcev in neaktivnost 
strokovnjakov – na te učence pogosto pozabimo, nesenzibilnost strokovnjakov za zaznavanje 
takšnih problemov, nepoznavanje možnosti za pomoč, neustrezni pristopi in oblike pomoči, manj 
izpostavljeno področje – premajhen poudarek na znanjih učiteljev iz tega področja, napačna 
prepričanja učiteljev, pripisovanje lastnosti učencem, ki jih nimajo. 
Navade in znanja učencev povezana s šolski m delom : pogosto imajo skromen besedni zaklad, 
nimajo utrjenih delovnih navad, so manj razgledani v primerjavi z vrstniki, ne prinašajo domačih 
nalog. 
Drugo : slabše delovanje učenca pri delu v skupinah (imajo premalo izkušenj, ne zmorejo slediti 
vrstnikom), problematika mestnega okolja, kjer je pojavnost revščine višja, učitelji navajajo kot oviro 
tudi število učencev v razredih, izgubo stika med razredom in učiteljem zaradi nudenja individualne 
pomoči zunaj razreda ter problematika »upravičeno« revnih – nekateri samo izkoriščajo položaj, da 
si pridobijo ugodnosti, tako je slika pri nas nekoliko nerealna. 

 
Če povzamemo odgovore v sklopu teh vprašanj, lahko vidimo, da se učitelji 

v večji meri zavedajo pomena dodatne pomoči in možnosti za razvoj učenčevih 
znanj in spretnosti, pomembnih za njegovo učno uspešnost. Prav tako uporabljajo 
strategije, ki spodbujajo razvoj socialnega in čustvenega področja, se usmerjajo 
tudi na delo z razredom. To so področja, ki jih razvijajo pri vseh učencih. Pri 
učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine je pomembno uporabiti tudi 
materialne vire pomoči, ki omogočajo učencem, da se udeležijo dejavnosti, ki so 
sicer tudi finančen zalogaj, zato smo tudi pričakovali, da bodo učitelji izpostavili 
tudi omenjeno področje. Žal je le dobrih 15 % učiteljev, ki so odgovorili na 
vprašanje, izpostavilo oblike sodelovanja s starši, še manj učiteljev pa je 
izpostavilo sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Dopuščamo možnost, da je taka 
struktura odgovorov posledica različne interpretacije vprašanja med učitelji 
(nekateri  so izpostavili le strategije, prilagoditve, ki jih uporabljajo prav pri 
poučevanju, drugi pa so razmišljali še širše).  

Ko vzporedno pogledamo še ugotovitve vprašanja, ki zajema ovire pri 
poučevanju, vidimo, da najvišja mesta po pogostosti zasedajo področja 
vrstniškega izločevanja, sodelovanja s starši in finančnega pomanjkanja. 
Spodbudno se nam zdi, da največ učiteljev navaja oblike podpore, ki nekako 
znižujejo ovire, čeprav so lahko strategije najpogosteje zastopane prav zaradi 
težnje, da najprej poskusimo premagati najbolj pereče ovire, težave. 

Povzamemo lahko, da učitelji z uporabo svojih metod poučevanja uspešno 
premagujejo marsikatero oviro, ki nastane kot posledica manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine, se usmerjajo na različna področja, še zmeraj pa ostajajo nekatera 
področja, za katera opažamo, da jim moramo posvetiti še več pozornosti. Eno 
izmed teh je prav sodelovanje s starši. Na tem mestu bi izpostavili, da je 
sodelovanje s starši pomembno tudi (in prav) pri delu z učenci iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine. Kot smo pisali že v teoretičnih izhodiščih 
(npr. Jensen, 2009), so starši, pa čeprav nimajo znanj za nudenje učne pomoči, 
lahko pomemben varovalni dejavnik, s svojim ravnanjem lahko spodbudno vplivajo 
na odnos učencev do šole, do znanja in učenja in posledično tudi do uspešnosti 
posameznika v življenju.  
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Po rezultatih drugih raziskav učitelji pogosto navajajo potrebe po dodatnih 
izobraževanjih s področja učinkovitih oblik pomoči in učinkovitih oblik poučevanja 
različnih skupin učencev z učnimi težavami (Čačinovič Vogrinčič in Bregar 
Golobič, 2008). Hkrati pa v odgovorih navajajo marsikatero učinkovito strategijo 
dela. Menimo, da obstaja pri učiteljih določena mera samokritičnosti, zaradi katere 
se počutijo slabše opremljene. Prav zato je treba, kot izpostavljata Macura-
Milovanović in Peček (2012), učiteljem omogočiti pozitivne izkušnje pri poučevanju 
in učinkovite povratne informacije o njihovem poučevanju. S tem lahko pomembno 
vplivamo na njihovo samozaupanje in pogostejšo uporabo učinkovitih strategij 
poučevanja, ki končno koristijo vsem učencem, ne le učencem, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine. 

 

9.6 POTREBA PO DODATNEM ZNANJU 

Na vprašanje: »Ali menite, da za uspešno poučevanje učencev iz manj 
spodbudnega okolja potrebujete dodatna znanja in spretnosti?« je slabih 58 % 
odgovorilo pritrdilno, preostali menijo, da imajo znanj dovolj.  

Tabela 47: Potreba po dodatnih znanjih 

 frekvenca Odstotek (%) 
Da, rad/a bi izvedela več o poučevanju 
učencev iz manj spodbudnega okolja. 

52 57,8 % 

Ne, znanj imam dovolj. 38 42,2 % 
Skupaj 90 100,0 % 

 

 

Graf 15: Potreba po dodatnih znanjih pri učiteljih 

 
Med odgovori, ki so posebej izpostavili področja, o katerih si želijo izvedeti 

še več, sta bila največkrat zastopana področja poučevanja učencev iz manj 
spodbudnega okolja, načini, kako najbolj učinkovito pomagati, pa tudi, kakšne so 
možnosti materialne/ finančne podpore, ter socialno področje (socialno 
vključevanje, samopodoba). Obe področji sta bili v odgovorih zastopani osemkrat. 
Štirje učitelji so izpostavili, da želijo izvedeti več s področja kognitivnega razvoja, 
trije so posebej izpostavili področje motivacije učencev iz manj spodbudnega 

Da, rad/a bi izvedel/a več.

Ne, znanj imam dovolj.
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okolja zaradi revščine, po enkrat pa so se pojavili odgovori: celostni razvoj, 
razvijanje jezikovnega področja in komunikacijskih spretnosti ter kako se rešiti 
začaranega kroga revščine. 

Tabela 48: Potreba po dodatnih znanjih pri učiteljih 

 Frekvenca Odstotek (%) 
Poučevanje učencev iz manj spodbudnega okolja, 

učinkovite strategije poučevanja, možnosti 
finančne/materialne podpore 

8 8,89 

Znanja s socialnega področja (socialno vključevanje, 
samopodoba učencev) 

8 8,89 

Znanja s področja kognitivnega razvoja učencev iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

4 4,44 

Motivacija učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine 

3 3,33 

Celostni razvoj učencev 1 1,11 
Razvijanje jezikovnega področja in komunikacijskih 

spretnosti pri učencih 
1 1,11 

Kako se rešiti »začaranega kroga revščine« 1 1,11 
 
Odgovori naše raziskave so primerljivi z že izvedeno raziskavo iz leta 2008 

v okviru projekta Učne težave (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008), kjer 
so šolski strokovni delavci podobno v približno polovici odgovorov izrazili željo po 
dodatnem strokovnem usposabljanju na področju nudenja pomoči socialno 
ogroženim učencem. V omenjeni raziskavi je približno tretjina udeležencev menila, 
da si dodatnega usposabljanja ne želijo, ker to ni njihovo področje. Kljub vsemu je 
učenec del šolskega sistema. Zaradi spoznanj s področja revščine in njenega 
vpliva na posameznikov razvoj se tukaj odpira vprašanje, ali je dovolj delo 
zunanjih ustanov (npr. centrov za socialno delo) ali pa smo kot pedagoški 
strokovni delavci dolžni odzivati na posebne vzgojno-izobraževalne potrebe vseh 
učencev, tudi učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Z 
vidika teorije rezilientnosti (Magajna, 2006) je prav šolsko okolje tisto, ki mora 
učencu nuditi oporo in lahko pri posamezniku vpliva ugodno na zmanjševanje 
negativnih vplivov revščine. Zato moramo izpostaviti, da je naloga vsakega 
pedagoškega delavca, da pri lastnem poučevanju upošteva posebne potrebe 
posameznika, se izobražuje in nadgrajuje svoje poučevanje. 
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10 RAZPRAVA 

Ob pregledu teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da so učenci, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine, v šoli pogosto učno neuspešni zaradi 
različnih dejavnikov, ki vplivajo nanje (npr. Kavkler in Košak Babuder, 2016; 
Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015). Hkrati pa mnoge raziskave potrjujejo 
domneve, da je prav šolsko okolje tisto, kjer lahko na razvoj učencev iz manj 
spodbudnega okolja vplivamo pozitivno, v smeri večjega napredka in učne 
uspešnosti (Košak Babuder, 2012; Jensen, 2013; Bhat in Reed, 2014). 

Po drugi strani pa učitelji v raziskavah svoje kompetence pri poučevanju 
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine ocenjujejo nizko (npr. 
Kiswarday, 2012; Magajna, idr. 2008). 

Našo raziskavo smo načrtovali tako, da smo zajeli pregled učiteljevega 
poznavanja vpliva revščine na razvoj učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine, ter učiteljeva prepričanja o razvoju in poučevanju omenjene 
skupine učencev. Na osnovi odprtih vprašanj pa smo pridobili tudi po mnenju 
udeležencev raziskave najpogostejše in najbolj učinkovite oblike pomoči, podpore 
in prilagoditve pri poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja ter nabor 
najpogostejših ovir pri vključevanju in poučevanju teh učencev. 

10.1 PREGLED ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

a) Kakšno je u čiteljevo poznavanje vpliva revš čine na razvoj in u čenje 
učencev? 

Udeleženci raziskave se v približno 84 % vsaj občasno srečujejo z učenci, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Hkrati pa so vsebine o 
poučevanju teh učencev pri izobraževanju učiteljev (tako na dodiplomski ravni kot 
tudi kasneje tekom profesionalnega razvoja učiteljev) relativno slabo zastopane 
(približno tretjina udeležencev raziskave se je izobraževala tudi na tem področju). 
Trdimo lahko, da je pridobivanje in nadgradnja učiteljevih znanj s področja 
revščine in njenih vplivov na učence odvisno od posameznikovih interesov, 
lastnega raziskovanja literature in informacij drugih oseb (staršev ali drugih 
strokovnjakov). 

Z uporabo ocenjevalne lestvice v vprašalniku smo ugotovili, da učitelji 
pripisujejo največji vpliv dejavnikom revščine na področjih socialnega razvoja, 
vključenosti med vrstnike in splošne poučenosti. Nekoliko manjši vpliv pripisujejo 
na  področjih komunikacijskih veščin, čustvenega razvoja, vedenjskim težavam in 
impulzivnosti, razumevanja navodil in pojmov, branja, pisanja, računanja, 
pozornosti in koncentracije ter organizacije in načrtovanja aktivnosti. Najmanjši 
vpliv dejavnikov tveganja pa v povprečju pripisujejo na področji delovnega 
spomina in grafomotorike.  

Poudariti moramo, da negativni dejavniki revščine po podatkih, dostopnih v 
teoretičnih izhodiščih (npr. Košak Babuder, 2012; Jensen, 2013; Lawson, Hook, 
Hackman in Farah, 2015) na vsa izpostavljena področja vplivajo vsaj v določeni 
meri, zato smo pričakovali čim manj odgovorov, usmerjenih v negativno smer (»ne 
vpliva«). Pri večini trditev smo lahko opazili, da so odgovori »ne vpliva« res 
zastopani le v nizkem odstotku (do 3,2 %). 

Na prvo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da se večina 
udeležencev raziskave zaveda negativnih vplivov revščine na različna področja 
razvoja posameznika. Kljub vsemu si želimo, da bi bila ozaveščenost učiteljev na 
tem področju nekoliko višja. V to prepričanje nas vodi podatek, da kar dobrih 13 % 
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učiteljev meni, da dejavniki revščine ne vplivajo na področje grafomotorike. Kot 
smo izpostavili že v teoretičnih izhodiščih, so znanja in prepričanja pomemben 
dejavnik našega poučevanja (Vršnik Perše, 2014), zato je potrebno, da učitelj 
prepozna (pozna) tudi manj izrazite vplive in povezave manj spodbudnega okolja 
na razvoj posameznikov. Sklenemo lahko, da učitelji v povprečju hitreje opazijo in 
povežejo posebne potrebe posameznikov na področjih, kjer učenci bolj izstopajo 
ali se o njih več izobražujemo (vedenjske težave, socialni razvoj, vključenost med 
vrstnike), posebne potrebe na področjih, ki jim morda posvečamo manj pozornosti 
(grafomotorika, delovni spomin in druge izvršilne funkcije), pa ostanejo prikrite, 
neizpostavljene in zato tudi pogosto učenci niso deležni ustrezne podpore na vseh 
področjih. 

Zaradi pogostega pojava revščine v našem okolju in ugotovljenih rezultatov 
se nam zdi pomembno, da bi učitelji tako v procesu pridobivanja pedagoške 
izobrazbe kot tudi kasneje v nadaljnjem usposabljanju bili pogosteje in v večjem 
obsegu deležni tudi vsebin s področja poučevanja učencev iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine. 

b) Kakšna so u čiteljeva prepri čanja o razvoju in pou čevanju u čencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revš čine? 

Na osnovi ocenjevalne lestvice smo raziskali prepričanja učiteljev o razvoju 
in poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 

Udeleženci raziskave se večinoma strinjajo s trditvami, povezanimi s 
splošnim vplivom dejavnikov tveganja zaradi revščine na razvoj otroka, kar smo 
tudi pričakovali. Nekoliko manjšo stopnjo strinjanja so izkazali pri trditvah, ki se 
nanašajo na povezavo med manj spodbudnim okoljem in učno uspešnostjo. Po 
eni strani se učitelji zavedajo, da ti dejavniki lahko vplivajo tudi na učno uspešnost, 
vendar glede na odgovore sklepamo, da je ta vpliv v primerjavi z drugimi dejavniki 
manjši. Po drugi strani pa odgovori kažejo optimistično naravnanost učiteljev, da je 
učenec kljub manj spodbudnemu okolju lahko učno uspešen. Presenetil nas je 
relativno visok rezultat pri trditvi, da je začarani krog revščine mogoče prekiniti. 
Zaradi pogostih medijskih zgodb pa tudi zaradi ugotovitev nekaterih avtorjev 
(Farah, 2009) smo pričakovali, da se bodo učitelji tukaj opredelili v smer manjšega 
strinjanja. Kljub vsemu se nam zdi spodbudno, da so učitelji optimistično 
naravnani, kajti tak pogled na stanje lahko vodi k višjemu vlaganju truda v 
poučevanje teh učencev, v iskanje novih možnosti in poti za razvoj in uspešnost 
učencev iz manj spodbudnega okolja. 

Po pregledu trditev, ki se nanašajo na starše in učitelje kot varovalni 
dejavnik ali dejavnik tveganja, lahko zaključimo, da se učitelji na starše učencev, ki 
živijo v revščini, zanašajo le v manjši meri. Učitelji staršev ne vidijo kot osebe, ki 
lahko ugodno vplivajo na učno uspešnost teh učencev, vendar pa imajo nekoliko 
boljše mnenje o pripravljenosti staršev za sodelovanje s šolo. Kot izpostavlja 
Jensen (2009, 2013), so starši teh učencev res pogosto obremenjeni z drugimi 
obveznostmi, se sami soočajo z mnogimi težavami, pogosto so tudi imeli sami 
težave v procesu šolanja in nimajo znanj, s katerimi bi lahko delovali spodbudno 
na učno področje lastnih otrok. Menimo pa, da lahko gradimo prav na bolj pozitivni 
oceni pripravljenosti staršev za sodelovanje. Poznavanje težav staršev nas mora 
voditi v delu z njimi – učiteljeva naloga je, da staršem predstavi možnosti, kako 
lahko sami ugodno vplivajo na učno uspešnost njihovih otrok s tem, ko ugodno 
vplivajo na motivacijo, na stališča do šole in učenja ter jim pokažejo zanimanje za 
njihovo izobraževalno pot. Spodbudno je, da učitelji z visokim strinjanjem 
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izkazujejo prepoznano lastno vlogo pri delu z učenci (kot pozitiven model). Če obe 
področji povežemo med sabo, lahko uspešno načrtujemo delo s posameznimi 
učenci. Pri tem učitelji prevzamejo učne spodbude, strategije poučevanja, načine 
pomoči in podpore, ki jih učenec iz manj spodbudnega okolja potrebuje, hkrati pa 
delajo skupaj s starši, družino (kot to izpostavlja Čačinovič Vogrinčič, 2016), ki je 
pogosto lahko vir pomoči. Učiteljeva naloga v procesu soustvarjanja pomoči pa je 
tudi opora staršem. 

Ko pogledamo še trditve, ki se še bolj splošno nanašajo na vplive okolja, 
ugotovimo, da se na tem področju pojavljajo neskladja. Sicer se učitelji večinoma 
strinjajo, da okolje na razvoj otroka vpliva vsaj v neki meri, hkrati pa je strinjanje s 
trditvama povezanima z varovalnimi dejavniki iz okolja v povprečju nekoliko nižje. 
Tak rezultat je lahko posledica subjektivnega razumevanja trditve (kaj vse učitelji 
dojemajo kot vplive okolja), kajti nismo jih posebej usmerili na poddejavnike. 
Možno je tudi, da so se učitelji pri omenjenih trditvah usmerili bolj na dejavnike 
tveganja iz okolja kot pa na varovalne dejavnike. Vsekakor želimo opozoriti, da so 
prav varovalni dejavniki tisti, ki lahko izničijo oziroma omilijo vpliv dejavnikov 
tveganja (Magajna, 2006). Pomembno je, da ima učitelj pri svojem poučevanju v 
mislih tudi svojo vlogo, vlogo šolskega prostora kot enega izmed temeljnih 
varovalnih dejavnikov za učence iz manj spodbudnega okolja. 

 
Če se usmerimo še na usmerjene trditve, povezane s kognitivnim razvojem 

učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, opazimo, da se 
udeleženi v raziskavi v povprečju odločajo bolj za sredinske ocene, se večinoma v 
manjši meri strinjajo ali ne strinjajo s trditvami. 

Ko pogledamo trditev, ki povezuje vplive okolja na kognitivne procese, 
ugotovimo, da so učitelji izbirali večinoma sredinske odgovore (delno). Glede na 
poznavanje splošnih vplivov okolja pa tudi mnogih raziskav, ki potrjujejo to 
povezavo (npr. Jensen, 2013; Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015), bi 
sklepali, da bodo tudi tukaj učitelji prepoznali vplive. Morda temu botruje slabše 
poznavanje področja (kar lahko povežemo tudi s tem, da se je s tematiko revščine 
pri poučevanju tekom svojega izobraževanja srečala le približno tretjina 
udeležencev). Mnoge raziskave, ki potrjujejo vplive manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine na kognitivni razvoj, so bile izvedene v zadnjih letih, pogosto pa so 
dostopne le v tujem jeziku in v strokovni literaturi. Zato je treba opozoriti tudi na 
prvi pogled manj opazne vplive revščine na učence. 

Spodbudno se nam zdi, da so učitelji prepoznali možnosti vpliva na 
kognitivni razvoj učencev in na razvoj izvršilnih funkcij tudi po vstopu v šolo. Res 
je, da se vsa področja oblikujejo že v predšolskem obdobju, vendar se razvijajo 
tudi kasneje (Jensen, 2009). Učitelj je, kot smo že prej izpostavili, prav pri učencih, 
katerih domače okolje jim ne more zagotoviti dovolj opore, pomembna oseba, ki 
lahko pozitivno vpliva na njihov nadaljnji razvoj. In če se učitelj tega zaveda, je 
zanj verjetneje, da bo tudi načrtoval dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj področij, 
ki jih prepozna kot šibka (npr. Turnšek, 2008). 

Posebej bi izpostavili še področje vpliva manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine na kognitivni razvoj in sposobnosti. Udeleženci raziskave so se pri 
trditvah s tega sklopa bolj ali manj izrazito opredelili v smeri nestrinjanja (torej 
menijo, da dejavniki revščine ne vplivajo ali v manjši meri vplivajo na kognitivni 
razvoj učencev).  Tak rezultat ponovno pripisujemo bodisi nepoznavanju tematike 
bodisi kompleksnosti področja, ki ga trditev zajema (težko se je enoznačno 
opredeliti, predvsem zaradi različnih izkušenj, ki jih imajo učitelji). 



    

80 

Povzamemo lahko, da se učitelji bolj odločno (v smeri strinjanja) 
opredeljujejo pri splošnih trditvah, ki veljajo za vse učence, o tematikah, ki se v 
strokovnih krogih pogosteje izpostavljajo (npr. vplivi okolja, sodelovanje s starši), 
medtem ko so na področju, ki zajema vplive manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine na kognitivni razvoj bolj neodločeni ali se celo opredeljujejo nasprotno, 
kot bi pričakovali na podlagi teoretičnih izhodišč in nevroznanstvenih raziskav (npr. 
Farah, 2009; Hanson, Hair, Shen, Shi, Gilmore, idr., 2013; Blair, Raver in Berry, 
2014; Lawson, Hook, Hackman in Farah, 2015).  

Če povežemo podatke, pridobljene o izobraževanju učiteljev s tega 
področja, lahko sklepamo, da je prav izpostavljena tematika manj prepoznana in 
odmevna v slovenskem šolskem prostoru. Problematika revščine na splošno v 
šolah se vsakih nekaj mesecev (ali pogosteje) omenja v medijih, vendar pa 
diskusija večinoma ostane na ravni splošnih, zunanjih pokazateljev, materialni 
podpori. Le redko lahko v širših krogih zasledimo omembe manj spodbudnega 
okolja v povezavi s kognitivnim razvojem otrok. Za učiteljevo delo v praksi je 
pomembno, da se izobražuje tudi bolj usmerjeno, v povezavi z lastnim 
poučevanjem, se opremi z znanji in strategijami, s katerimi lahko pozitivno vpliva 
na razvoj posameznih učencev iz manj spodbudnega okolja, če je to le mogoče. 

c) Kakšne so razlike med u čitelji v znanjih in prepri čanjih o u čencih iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revš čine glede na nekatere prediktorske 
spremenljivke (delovno mesto, delovna doba, dosedan je usposabljanje, 
pogostost sre čevanja z u čenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revš čine)? 

V sklopu raziskave smo preverili tudi razlike med učitelji v znanjih in 
prepričanjih o učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine glede na 
nekatere prediktorske spremenljivke (delovno mesto, delovna doba, dosedanje 
usposabljanje in pogostost srečevanja z učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine). 

V sklopu znanj o vplivu manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj 
in učenje smo ugotovili, da razlike med učitelji glede na izbrane spremenljivke niso 
statistično pomembne (zaradi nenormalnosti porazdelitve nismo računali razlik 
glede na pogostost srečevanja s temi učenci). Posebej so nas zanimale razlike v 
znanjih učiteljev pri izbranih postavkah s področij branja, pisanja in računanja ter 
izvršilnih funkcij, saj so prav na ta področja vplivi revščine izpostavljeni v mnogih 
prej omenjenih raziskavah. Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne 
razlike med predmetnimi in razrednimi učitelji le pri postavki »pozornost in 
koncentracija«, kjer so večji vpliv dejavnikov revščine na izbrano področje pripisali 
predmetni učitelji. Možna razlaga dobljenih rezultatov je ta, da učitelji na razredni 
stopnji pogosteje uporabljajo bolj raznolike metode dela, učence dobro poznajo in 
se lahko lažje prilagajajo posebnim potrebam učencev. Pekljajeva in Pečjakova 
(2008) ugotavljata, da so prav razredni učitelji tudi deležni več pomoči specialnih 
pedagogov (v primerjavi s predmetnimi učitelji), kar bi lahko še dodatno 
pripomoglo k dobljenim rezultatom. 

V sklopu učiteljevih prepričanj o razvoju in poučevanju učencev iz manj 
spodbudnega okolja smo ugotovili statistično pomembne razlike (pri povprečni 
vrednosti vseh trditev) med učitelji glede na delovno dobo in na dosedanje 
izobraževanje. Višje povprečje glede na delovno dobo smo izračunali pri učiteljih z 
manj leti delovne dobe, glede na dosedanje izobraževanje pa smo višje povprečje 
izračunali pri učiteljih, ki so vsebine o poučevanju omenjene skupine učencev 
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obravnavali pri svojem izobraževanju. Tak rezultat pripisujemo možnosti, da so 
učitelji z manj leti delovne dobe tudi kasneje opravljali svoje dodiplomsko 
izobraževanje. Možno je, da so jim bila predstavljena nekatera novejša spoznanja 
s tega področja, ki so bila pred leti še neodkrita. Tukaj se nam poraja vprašanje: 
Kaj pa učitelji, ki teh znanj v svojem temeljnem izobraževanju niso bili deležni? 
Treba se nam zdi razmisliti o pogostejšem vključevanju vsebin s področja razvoja 
in poučevanja učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine tako v 
programe dodiplomskega izobraževanja učiteljev kot tudi v nadaljnje profesionalno 
usposabljanje učiteljev. 

č) Katere so po mnenju in izkušnjah u čiteljev najbolj u činkovite oblike 
pomo či, podpore in prilagoditve pri pou čevanju in vklju čevanju u čencev, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revš čine? 

Po mnenju učiteljev so najbolj učinkovite oblike pomoči, podpore in 
prilagoditve pri poučevanju in vključevanju učencev iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine s področja nudenja dodatne pomoči, individualnega pristopa, 
pogosto pa so zpostavljeni tudi pozitiven odnos do učenca, delo z razredom, 
materialna podpora, podpora na socialnem, čustvenem in vedenjskem področju, 
sodelovanje s starši. Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da učitelji opažajo 
oziroma občutijo razlike med učenci in kljub morda slabšemu teoretičnemu znanju 
lahko uspešno zagotavljajo pomoč in podporo tem učencem. Oblike pomoči, ki so 
jih učitelji navajali, so zajemale širok spekter področij posebnih potreb, ki jih tudi 
sicer opažamo pri učencih iz manj spodbudnega okolja.  

d) Katere so ovire po mnenju u čiteljev  pri vklju čevanju in pou čevanju 
učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zarad i revš čine? 

Po mnenju učiteljev so najpogostejše ovire pri vključevanju in poučevanju 
učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine vrstniško izločevanje, 
okrnjeno sodelovanje s starši, pomanjkanje finančnih sredstev v družini in 
neudeležba učencev pri dodatnih aktivnostih v šoli, ovire na socialnem in 
čustvenem področju učenca, pogosta jezikovna in kulturna drugačnost, nizka 
motivacija učenca, težave na področju pozornosti in koncentracije, pomanjkljiva 
znanja učiteljev in slabše učne navade. 

Na podlagi odgovorov iz prejšnjega vprašanja lahko opazimo, da so učitelji 
za ovire, ki so jih izpostavljali pogosto vzporedno navajali učinkovite oblike pomoči 
in podpore, kar kaže na to, da so ovire prepoznane, hkrati pa jih učitelji že rešujejo 
s svojimi strategijami. V slovenskem prostoru obstaja določena mera 
samokritičnosti, učitelji pogosto izpostavljajo težnjo po dodatnih znanjih s področja 
poučevanja različnih skupin učencev (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 
2008), tudi po naših ugotovitvah si dobra polovica učiteljev želi več znanj, 
informacij, hkrati pa navajajo mnoge učinkovite strategije, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo. Zato je smiselno, da gradimo na teh izkušnjah in znanjih učiteljev, jim 
predstavimo novejša spoznanja in jim hkrati damo povratno informacijo o njihovem 
uspešnem delu (Macura-Milovanović in Peček, 2012). Treba bi bilo vzpostaviti 
učinkovitejši sistem, ki bi v procesu pridobivanja novih znanj pri učiteljih vključeval 
tudi vsebine s področja poučevanja učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine. 
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10.2 OMEJITVE RAZISKAVE 

Rezultati raziskave so nam dali obsežen vpogled v stanje s področja 
poučevanja učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine – 
ugotovili smo, kako pogosto se učitelji pri svojem delu srečujejo z izpostavljeno 
problematiko, koliko so se in se izobražujejo na tem področju, kakšna so njihova 
znanja in prepričanja, katere so učinkovite oblike podpore in pomoči ter katere 
ovire so najbolj pereče pri poučevanju teh učencev. 

Kljub vsemu pa rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo, kajti 
vzorec udeleženih v raziskavi je bil premajhen, ne dovolj reprezentativen. 
Ugotovitve veljajo za ta vzorec. Možna omejitev raziskave je tudi v uporabljenem 
vprašalniku, ki je bil zasnovan za namen te raziskave – vprašalnik je bil relativno 
dolg, zajemal je tako vprašanja izbirnega tipa kot odprta vprašanja. Uporabljen je 
bil način spletnega anketiranja. Sklepamo lahko, da so vprašalnik popolnoma 
izpolnili učitelji, ki so bili bolj motivirani za to nalogo, mnoga mnenja drugih 
učiteljev pa so ostala skrita. 

Verjamemo pa, da so ugotovitve pomembne za prakso, dajejo nam 
smernice, kje so večje potrebe po znanjih in dodatnem izobraževanju, kaj 
potrebujejo učitelji za uspešnejše in bolj samozavestno delo z učenci, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine. 
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IV. ZAKLJU ČEK 

Pojav revščine v osnovnih šolah v Sloveniji je vse pogostejši, učenci so 
vedno pogosteje deležni vrstniškega izpostavljanja predvsem zaradi pomanjkanja 
materialnih dobrin v primerjavi z bolje preskrbljenimi sošolci, dogaja se celo, da 
starši svojim otrokom ne zmorejo plačati obroka v šoli in ti učenci so lačni. Skupek 
vseh drugih neugodnih dejavnikov, ki vplivajo nanje, se pri učencih, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine, nakopiči in se pogosto kaže, kot 
dokazujejo številne tuje raziskave, na različnih področjih, med drugim na področju 
izvršilnih funkcij, pri branju, pisanju (Hanson, Hair, Shen, Shi, Gilmore, idr., 2013; 
Raver, Blair in Willoughby, 2013; Ottero idr., 2003, v Lawson, Hook, Hackman in 
Farah, 2015; Stevens, idr., 2009; D’Anguilli idr., 2008, v Lawson, Hook, Hackman 
in Farah, 2015). Košak Babudrova (2012) izpostavlja, da ti učenci prav zaradi 
svojih primanjkljajev potrebujejo specifične strategije pomoči in podpore, s katerimi 
lahko izboljšajo svoje spretnosti na različnih področjih in s tem tudi svoje nadaljnje 
izobraževalne in zaposlitvene možnosti.  

V magistrskem delu smo predstavili in povezali ugotovitve tujih in slovenskih 
avtorjev o učinkih manj spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj otrok. V 
empiričnem delu smo na vzorcu 100 učiteljev iz osnovnih šol štajerske regije 
raziskali, kako učitelji v teoretičnem delu izpostavljene vplive poznajo ter kakšna 
so njihova prepričanja o poučevanju in razvoju učencev iz manj spodbudnega 
okolja. Razmislili smo tudi o učinkovitih oblikah podpore in pomoči ter najbolj 
perečih ovirah, s katerimi se učitelji srečujejo pri poučevanju teh učencev. 

Zaključimo lahko, da se učitelji zavedajo vedno bolj perečega problema 
manj spodbudnega okolja, vendar pa na prvi pogled manj opazni ali manj 
izpostavljeni primanjkljaji niso toliko prepoznani. Vseeno učitelji opažajo 
marsikatere ovire na področju poučevanja učencev iz manj spodbudnega okolja, 
vendar pa se hkrati s svojimi znanji, metodami in načini dela v razredu bolj ali manj 
uspešno soočajo z izpostavljeno problematiko. Deloma lahko trdimo, da 
potrebujejo prikaz novih spoznanj s tega področja, deloma pa potrebujejo potrditev 
njihovega uspešnega dela. Smiselno je, da te izkušnje in mnenja učiteljev 
izkoristimo, na njih gradimo in načrtujemo nadaljnje izobraževanje s področja 
poučevanja in razvoja učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine. Na osnovi teoretičnih znanj, podpore učitelju in potrditve njegovega 
uspešnega dela lahko vplivamo na kakovost poučevanja učiteljev. 
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VI. PRILOGE 

PRILOGA 1: STATISTI ČNI IZRAČUNI 

Tabela 49: Zanesljivost ocenjevalne lestvice – Učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine na razvoj in učenje učencev 

 N % 
Veljavni 94 94,0 % 

Neveljavni 6 6,0 % 
skupaj 100 100,0 % 

 
Cronbachov koeficient 
zanesljivosti alfa (α) 

N  
(postavk) 

0,84 11 

 

Tabela 50: Zanesljivost ocenjevalne lestvice – prepričanja in znanja o učencih iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine 

 N % 
Veljavni 93 93,0 % 

Neveljavni 7 7,0 % 
skupaj 100 100,0 % 

 
Cronbachov koeficient 
zanesljivosti alfa (α) 

N  
(postavk) 

0,58 20 

 

Tabela 51: Opisna statistika ocenjevalne lestvice  – Učiteljevo poznavanje vpliva manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine na razvoj in učenje učencev 

 N M SD KA KS Min Max 
grafomotorika 95 2,72 1,02 –0,14 –0,88 1 5 

pozornost in koncentracija 95 3,26 0,90 –0,28 –0,44 1 5 
razumevanje navodil in 

pojmov 
95 3,39 0,96 –0,42 –0,20 1 5 

splošna poučenost 95 3,99 0,75 –0,29 –0,37 2 5 
branje, pisanje, računanje 94 3,28 0,84 –0,34 –0,52 1 5 
komunikacijske veščine 95 3,74 0,79 –0,16 –0,38 2 5 

vedenjske težave, 
impulzivnost 

95 3,49 0,82 –0,10 –0,49 2 5 

čustveni razvoj, 
obvladovanje čustev 

95 3,54 0,84 –0,29 –0,48 2 5 

socialni razvoj, vključenost 
med vrstnike 

95 4,00 0,76 –0,45 –0,01 2 5 

delovni spomin, zapomnitev 
informacij in njihova 

uporaba 
95 2,95 0,83 0,33 –0,34 1 5 

organizacija in načrtovanje 
aktivnosti 

95 3,25 0,86 0,19 –0,61 2 5 
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Tabela 52: Kolmogorov Smirnov test - Učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine na razvoj in učenje učencev 

 N Normal Parametersa,b Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) M SD 

grafomotorika 95 2,72 1,02 1,944 0,001 
pozornost in koncentracija 95 3,26 0,90 2,292 0,000 

razumevanje navodil in pojmov 95 3,39 0,96 2,368 0,000 
splošna poučenost 95 3,99 0,75 2,568 0,000 

branje, pisanje, računanje 94 3,28 0,84 2,460 0,000 
komunikacijske veščine 95 3,74 0,79 2,557 0,000 

vedenjske težave, impulzivnost 95 3,49 0,82 2,398 0,000 
čustveni razvoj, obvladovanje 

čustev 
95 3,54 0,84 2,717 0,000 

socialni razvoj, vključenost med 
vrstnike 

95 4,00 0,76 2,719 0,000 

delovni spomin, zapomnitev 
informacij in njihova uporaba 

95 2,95 0,83 2,267 0,000 

organizacija in načrtovanje 
aktivnosti 

95 3,25 0,86 2,303 0,000 

 

Tabela 53: Analiza variance – obravnava vsebin in učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine na razvoj in učenje učencev 

dejavniki_skupaj 
Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 0,571 0,452 −−−−0,888 79 0,377 −0,10589 0,11922 −0,34319 0,13140 
not assumed   −0,885 76,642 0,379 −−−−0,10589 0,11967 −0,34421 0,13242 

 

Tabela 54: Analiza variance – delovna doba in učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine na razvoj in učenje učencev 

dejavniki_skupaj 
Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 1,333 0,251 0,038 92 0,970 0,00333 0,08742 −0,17030 0,17696 
not assumed   0,037 72,265 0,971 0,00333 0,09047 −0,17701 0,18367 
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Tabela 55: Analiza variance – obravnava vsebin in učiteljevo poznavanje vpliva manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine na razvoj in učenje učencev 

dejavniki_skupaj 
Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 0,310 0,579 −0,906 92 0,367 −0,08409 0,09283 −0,26845 0,10027 
not assumed   −0,949 63,994 0,346 −0,08409 0,08859 −0,26106 0,09288 

 

Tabela 56: Analiza variance – delovno mesto in posamezne postavke (poznavanje vpliva manj 
spodbudnega okolja na razvoj in učenje učencev) 

 Equal 
variances 

Levenov test 
homogenosti 

varianc 

t-test 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
pozornost in 
koncentracija 

assumed 0,893 0,347 −2,391 80 0,019 −0,460 0,193 −0,843 −0,077 
not assumed   −2,371 74,775 0,020 −0,460 0,194 −0,847 −0,074 

branje, pisanje, 
računanje 

assumed 3,359 0,071 0,365 79 0,716 0,068 0,185 −0,301 0,437 
not assumed   0,363 73,601 0,718 0,068 0,187 −0,305 0,440 

vedenjske 
težave, 

impulzivnost 

assumed 0,637 0,427 −1,699 80 0,093 −0,315 0,186 −0,685 0,054 

not assumed   −1,710 79,881 0,091 −0,315 0,184 −0,683 0,052 

delovni 
spomin, 

zapomnitev 
informacij in 

njihova 
uporaba 

assumed 4,775 0,032 0,511 80 0,610 0,091 0,177 −0,262 0,443 

not assumed 

  

0,517 78,910 0,607 0,091 0,175 −0,258 0,440 

organizacija in 
načrtovanje 
aktivnosti 

assumed 1,991 0,162 −0,924 80 0,358 −0,156 0,168 −0,491 0,180 

not assumed   −0,930 79,838 0,355 −0,156 0,167 −0,489 0,177 
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Tabela 57: Eta in Eta2 – povezave prediktorskih spremenljivk z odvisno variablo (poznavanje vpliva 
manj spodbudnega okolja na razvoj in učenje učencev) 

  Delovno mesto  Delovna doba  Obravnava 
vsebin v 

dodiplomskem 
izobraževanju 

Izkušnje  

 Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 
Odvisna variabla – 

skupna ocena 
0,099 1,00 % 0,004 0,00 % 0,094 0,90 % 0,09 0,80 % 

Odvisna variabla – 
vpliv dejavnika 

Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 

grafomotorika 0,161 2,60 % 0,047 0,20 % 0,049 0,20 % 0,013 0,00 % 
pozornost in 
koncentracija 

0,237 5,60 % 0,138 1,90 % 0,028 0,10 % 0,062 0,40 % 

razumevanje navodil 
in pojmov 

0,051 0,30 % 0 0,00 % 0,155 2,40 % 0,092 0,80 % 

splošna poučenost 0,052 0,30 % 0,16 2,60 % 0,182 3,30 % 0,104 1,10 % 
branje, pisanje, 

računanje 
0,06 0,40 % 0,036 0,10 % 0,131 1,70 % 0,116 1,30 % 

komunikacijske 
veščine 

0,159 2,50 % 0,075 0,60 % 0,178 3,20 % 0,134 1,80 % 

vedenjske težave, 
impulzivnost 

0,111 1,20 % 0,086 0,70 % 0,033 0,10 % 0,084 0,70 % 

čustveni razvoj, 
obvladovanje čustev 

0,224 5,00 % 0,09 0,80 % 0,169 2,90 % 0,169 2,90 % 

socialni razvoj, 
vključenost med 

vrstnike 

0,072 0,50 % 0,174 3,00 % 0,026 0,10 % 0,07 0,50 % 

delovni spomin, 
zapomnitev informacij 

in njihova uporaba 

0,045 0,20 % 0,081 0,70 % 0,067 0,40 % 0,096 0,90 % 

organizacija in 
načrtovanje aktivnosti 

0,077 0,60 % 0,037 0,10 % 0,05 0,30 % 0,05 0,30 % 

 

Tabela 58: Razporeditev ocen glede na delovno mesto - grafomotorika 

 grafomotorika 
N 1 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 3 11 12 13 0 39 
% 7,7 % 28,2 % 30,8 % 33,3 % 0,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 1 0 2 3 0 6 
% 16,7 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 9 10 17 6 1 43 
% 20,9 % 23,3 % 39,5 % 14,0 % 2,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 1 5 5 6 0 17 
% 5,9 % 29,4 % 29,4 % 35,3 % 0,0 % 16,2 % 

Skupaj 
N 14 26 36 28 1 105 
% 13,3 % 24,8 % 34,3 % 26,7 % 1,0 % 100 % 
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Tabela 59: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – pozornost in koncentracija 

 pozornost in koncentracija 
N 1 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 1 12 11 14 1 39 
% 2,6 % 30,8 % 28,2 % 35,9 % 2,6 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 0 3 3 0 6 
% 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 0 4 17 18 4 43 
% 0,0 % 9,3 % 39,5 % 41,9 % 9,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 1 2 6 8 0 17 
% 5,9 % 11,8 % 35,3 % 47,1 % 0,0 % 16,2 % 

Skupaj 
N 2 18 37 43 5 105 
% 1,9 % 17,1 % 35,2 % 41,0 % 4,8 % 100 % 

Tabela 60: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – razumevanje navodil in pojmov 

 razumevanje navodil in pojmov 
N 1 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni stopnji 
n 2 6 10 16 5 39 
% 5,1 % 15,4 % 25,6 % 41,0 % 12,8 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 0 2 4 0 6 
% 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 1 6 18 17 1 43 
% 2,3 % 14,0 % 41,9 % 39,5 % 2,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 3 4 7 3 17 
% 0,0 % 17,6 % 23,5 % 41,2 % 17,6 % 16,2 % 

Skupaj 
N 3 15 34 44 9 105 
% 2,9 % 14,3 % 32,4 % 41,9 % 8,6 % 100 % 

Tabela 61: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – splošna poučenost 

 splošna poučenost 
N 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 2 8 23 6 39 
% 5,1 % 20,5 % 59,0 % 15,4 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 1 3 2 6 
% 0,0 % 16,7 % 50,0 % 33,3 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 0 11 22 10 43 
% 0,0 % 25,6 % 51,2 % 23,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 1 7 9 17 
% 0,0 % 5,9 % 41,2 % 52,9 % 16,2 % 

Skupaj 
N 2 21 55 27 105 
% 1,9 % 20,0 % 52,4 % 25,7 % 100 % 

Tabela 62: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – branje, pisanje, računanje 

 branje, pisanje, računanje 
N 1 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 1 8 10 19 1 39 
% 2,6 % 20,5 % 25,6 % 48,7 % 2,6 % 37,5 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 1 4 1 0 6 
% 0,0 % 16,7 % 66,7 % 16,7 % 0,0 % 5,8 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 0 7 20 14 1 42 
% 0,0 % 16,7 % 47,6 % 33,3 % 2,4 % 40,4 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 1 7 8 1 17 
% 0,0 % 5,9 % 41,2 % 47,1 % 5,9 % 16,3 % 

Skupaj 
N 1 17 41 42 3 104 
% 1,0 % 16,3 % 39,4 % 40,4 % 2,9 % 100 % 
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Tabela 63: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – komunikacijske veščine 

 komunikacijske veščine 
N 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 4 15 16 4 39 
% 10,3 % 38,5 % 41,0 % 10,3 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 2 3 1 6 
% 0,0 % 33,3 % 50,0 % 16,7 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 1 15 23 4 43 
% 2,3 % 34,9 % 53,5 % 9,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 2 8 7 17 
% 0,0 % 11,8 % 47,1 % 41,2 % 16,2 % 

Skupaj 
N 5 34 50 16 105 
% 4,8 % 32,4 % 47,6 % 15,2 % 100 % 

Tabela 64: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – vedenjske težave, impulzivnost 

 vedenjske težave, impulzivnost 
N 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 6 14 18 1 39 
% 15,4 % 35,9 % 46,2 % 2,6 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 1 3 2 6 
% 0,0 % 16,7 % 50,0 % 33,3 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 4 14 17 8 43 
% 9,3 % 32,6 % 39,5 % 18,6 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 2 7 7 1 17 
% 11,8 % 41,2 % 41,2 % 5,9 % 16,2 % 

Skupaj 
N 12 36 45 12 105 
% 11,4 % 34,3 % 42,9 % 11,4 % 100 % 

Tabela 65: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – čustveni razvoj 

 čustveni razvoj, obvladovanje čustev 
N 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 7 14 15 3 39 
% 17,9 % 35,9 % 38,5 % 7,7 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 3 1 2 6 
% 0,0 % 50,0 % 16,7 % 33,3 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 4 9 23 7 43 
% 9,3 % 20,9 % 53,5 % 16,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 2 6 8 1 17 
% 11,8 % 35,3 % 47,1 % 5,9 % 16,2 % 

Skupaj 
N 13 32 47 13 105 
% 12,4 % 30,5 % 44,8 % 12,4 % 100 % 

Tabela 66: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – socialni razvoj 

 socialni razvoj, vključenost med vrstnike 
N 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 3 6 21 9 39 
% 7,7 % 15,4 % 53,8 % 23,1 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 0 1 1 4 6 
% 0,0 % 16,7 % 16,7 % 66,7 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 0 10 20 13 43 
% 0,0 % 23,3 % 46,5 % 30,2 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 2 11 4 17 
% 0,0 % 11,8 % 64,7 % 23,5 % 16,2 % 

Skupaj 
N 3 19 53 30 105 
% 2,9 % 18,1 % 50,5 % 28,9 % 100 % 
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Tabela 67: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – delovni spomin 

 delovni spomin, zapomnitev informacij in njihova 
uporaba 

N 1 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 0 9 23 6 1 39 
% 0,0 % 23,1 % 59,0 % 15,4 % 2,6 % 37,1 % 

učitelj/ica v 
podaljšanem bivanju 

n 0 2 3 1 0 6 
% 0,0 % 33,3 % 50,0 % 16,7 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na 
predmetni stopnji 

n 1 15 16 10 1 43 
% 2,3 % 34,9 % 37,2 % 23,3 % 2,3 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 0 4 8 4 1 17 
% 0,0 % 23,5 % 47,1 % 23,5 % 5,9 % 16,2 % 

Skupaj 
N 1 30 50 21 3 105 
% 1,0 % 28,9 % 47,6 % 20,0 % 2,9 % 100 % 

Tabela 68: Razporeditev ocen glede na delovno mesto – organizacija in načrtovanje aktivnosti 

 organizacija in načrtovanje aktivnosti 
N 2 3 4 5 

delovno 
mesto 

učitelj/ica na razredni 
stopnji 

n 8 20 11 0 39 
% 20,5 % 51,3 % 28,2 % 0,0 % 37,1 % 

učitelj/ica v podaljšanem 
bivanju 

n 2 3 1 0 6 
% 33,3 % 50,0 % 16,7 % 0,0 % 5,7 % 

učitelj/ica na predmetni 
stopnji 

n 8 19 14 2 43 
% 18,6 % 44,2 % 32,6 % 4,7 % 41,0 % 

učitelj/ica DSP 
n 1 5 6 5 17 
% 5,9 % 29,4 % 35,3 % 29,4 % 16,2 % 

Skupaj 
N 19 47 32 7 105 
% 18,1 % 44,8 % 30,5 % 6,7%  100 % 
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Tabela 69: Opisna statistika ocenjevalne lestvice – prepričanja o razvoju in poučevanju učencev iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

  N M SD KA KS Min Max 

A 
Revščina vpliva na različna področja razvoja otroka. 95 3,89 0,92 0,13 -

1,19 
2 5 

B Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od vplivov 
okolja. 

95 3,12 0,85 0,20 0,80 1 5 

C Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s šolo. 95 3,22 0,80 0,08 0,08 1 5 
Č Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj 

spodbudnega okolja, nudi pozitiven identifikacijski model. 
95 4,61 0,57 

-
1,15 

0,37 3 5 

D Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, se vedejo neprimerno. 

95 2,06 0,90 0,42 -
0,66 1 4 

E 
Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu razvoju. 95 2,69 0,89 

-
0,10 0,13 1 5 

F Učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, je v šoli lahko 
uspešen kljub negativnim vplivom revščine. 

95 4,23 0,71 
-

0,36 
-

0,93 3 5 

G 
Okolje pomembno vpliva na razvoj otroka. 95 4,13 0,75 

-
0,21 

-
1,17 

3 5 

H Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne 
sposobnosti (npr. IQ) v povprečju ocenjene nižje kot 

vrstniki. 
94 2,32 1,12 0,37 -

0,69 1 5 

I Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan vplivajo stresni 
dejavniki. 

95 3,71 0,85 
-

0,24 
-

0,48 2 5 

J Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno vplivajo na 
strukturo in delovanje možganov učenca. 

95 2,74 0,99 0,02 -
0,12 1 5 

K Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka nimamo več 
vpliva. 

95 1,91 
1,00 

 
0,91 0,04 1 5 

L Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v revščini, 
imajo starši. 

95 2,86 0,95 
-

0,17 0,18 1 5 

M Tako imenovani začarani krog revščine je mogoče 
prekiniti. 

95 3,60 0,93 0,15 -
0,92 2 5 

N Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva pomembneje, 
kot negativni dejavniki revščine. 

95 3,39 0,82 0,01 0,72 1 5 

O Negativni učinki revščine na razvoj možganov se pokažejo 
šele ob prestopu v šolo. 

95 2,19 0,85 0,36 -
0,42 1 4 

P Socialno ekonomski status družine vpliva na učno 
uspešnost učenca. 

95 2,98 0,84 
-

0,18 0,61 1 5 

R Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in koncentracije, 
delovnega spomina*, inhibicije odziva*, prožnosti*, 

organizacije*) je  večinoma zaključen, ko otrok vstopi v 
šolo. 

95 2,31 1,16 0,80 0,05 1 5 

S Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na 
uspešnost učenca v šoli. 95 2,74 0,70 

-
0,15 1,01 1 5 

Š Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju 
negativnih učinkov revščine črpamo iz okolja. 94 3,45 0,78 

-
0,03 0,34 1 5 
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Tabela 70: Kolmogorov Smirnov test - prepričanja o razvoju in poučevanju učencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine 

 N  Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

M SD 
Revščina vpliva na različna področja razvoja otroka. 95 3,89 0,92 2,193 0,000 
Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od vplivov 

okolja. 
95 3,12 0,85 3,042 0,000 

Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s 
šolo. 

95 3,22 0,80 2,649 0,000 

Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj 
spodbudnega okolja, nudi pozitiven identifikacijski 

model. 
95 4,61 0,57 3,950 0,000 

Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine, se vedejo neprimerno. 

95 2,06 0,90 2,172 0,000 

Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu 
razvoju. 

95 2,69 0,89 2,696 0,000 

Učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, je v šoli 
lahko uspešen kljub negativnim vplivom revščine. 

95 4,23 0,71 2,448 0,000 

Okolje pomembno vpliva na razvoj otroka. 95 4,13 0,75 2,205 0,000 
Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne 
sposobnosti (npr. IQ) v povprečju ocenjene nižje kot 

vrstniki. 
94 2,32 1,12 1,835 0,002 

Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan vplivajo 
stresni dejavniki. 

95 3,71 0,85 2,503 0,000 

Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno vplivajo 
na strukturo in delovanje možganov učenca. 

95 2,74 0,99 2,405 0,000 

Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka nimamo 
več vpliva. 

95 1,91 1,00 2,527 0,000 

Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v 
revščini, imajo starši. 

95 2,86 0,95 2,763 0,000 

Tako imenovani začarani krog revščine je mogoče 
prekiniti. 

95 3,60 0,93 2,505 0,000 

Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva 
pomembneje, kot negativni dejavniki revščine. 

95 3,39 0,82 2,865 0,000 

Negativni učinki revščine na razvoj možganov se 
pokažejo šele ob prestopu v šolo. 

95 2,19 0,85 2,548 0,000 

Socialno ekonomski status družine vpliva na učno 
uspešnost učenca. 

95 2,98 0,84 2,817 0,000 

Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in koncentracije, 
delovnega spomina*, inhibicije odziva*, prožnosti*, 

organizacije*) je  večinoma zaključen, ko otrok vstopi 
v šolo. 

95 2,31 1,16 2,295 0,000 

Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na 
uspešnost učenca v šoli. 

95 2,74 0,70 3,218 0,000 

Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju 
negativnih učinkov revščine črpamo iz okolja. 

94 3,45 0,78 2,605 0,000 
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Tabela 71: Analiza variance – delovno mesto in prepričanja o razvoju in poučevanju učencev iz 
manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

prepričanja 
Levenov test 
homogenosti 

varianc 
t-test 

Equal variances F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

assumed 3,075 0,083 −0,040 79 0,968 −0,00190 0,04723 −0,09591 0,09212 

not assumed   −0,041 75,741 0,967 −0,00190 0,04628 −0,09408 0,09028 

 

Tabela 72: Analiza variance – dosedanje izkušnje in prepričanja o razvoju in poučevanju učencev 
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig.  

,159 2 90 ,853  
ANOVA 

prepričanja 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups 

0,046 2 0,023 0,702 0,498 

Within Groups 2,976 90 0,033   
Total 3,022 92    
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Tabela 73: Eta in Eta2 – povezave prediktorskih spremenljivk z odvisno variablo (prepričanja o 
razvoju in poučevanju učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine) 

   Delovno mesto  Delovna doba  Obravnava 
vsebin v 

dodiplomskem 
izobraževanju 

Izkušnje  

  Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 
Odvisna variabla 

– skupna 
vrednost 

0,01 0,00 % 0,3 9,00 % 0,26 7,00 % 0,12 2,00 % 

Odvisna variabla 
– posamezna 

trditev 

Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 Eta Eta2 

A 0,05 0,00 % 0,02 0,00 % 0,16 2,00 % 0,08 1,00 % 
B 0,02 0,00 % 0,07 1,00 % 0,11 1,00 % 0,2 4,00 % 
C 0,14 2,00 % 0,12 1,00 % 0,01 0,00 % 0,07 0,00 % 
Č 0,1 1,00 % 0,09 1,00 % 0,2 4,00 % 0,19 4,00 % 
D 0,08 1,00 % 0,1 1,00 % 0,08 1,00 % 0,13 2,00 % 
E 0,13 2,00 % 0,14 2,00 % 0,12 2,00 % 0,17 3,00 % 
F 0,03 0,00 % 0,16 3,00 % 0,02 0,00 % 0,07 0,00 % 
G 0,01 0,00 % 0,03 0,00 % 0,09 1,00 % 0,08 1,00 % 

H 0,1 1,00 % 0,09 1,00 % 0,11 1,00 % 0,07 0,00 % 
I 0,02 0,00 % 0,19 4,00 % 0,1 1,00 % 0,28 8,00 % 

J 0,08 1,00 % 0,23 5,00 % 0,08 1,00 % 0,2 4,00 % 

K 0,01 0,00 % 0,25 6,00 % 0,11 1,00 % 0,11 1,00 % 

L 0,02 0,00 % 0,07 0,00 % 0,13 2,00 % 0,17 3,00 % 

M 0,02 0,00 % 0,11 1,00 % 0,08 1,00 % 0,15 2,00 % 

N 0,03 0,00 % 0,02 0,00 % 0,06 0,00 % 0,06 0,00 % 

O 0 0,00 % 0,08 1,00 % 0,11 1,00 % 0,19 4,00 % 

P 0,04 0,00 % 0,19 4,00 % 0,1 1,00 % 0,09 1,00 % 

R 0,13 2,00 % 0,23 5,00 % 0,03 0,00 % 0,1 1,00 % 

S 0,03 0,00 % 0 0,00 % 0,11 1,00 % 0,03 0,00 % 

Š 0,13 2,00 % 0,07 0,00 % 0,36 13,00 % 0,18 3,00 % 

 

Tabela 74: Kolmogorov Smirnov test - ocena vpliva dejavnikov na šolski uspeh učencev iz manj 
spodbudnega okolja zaradi revščine 

 N  Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

M SD 

dednost 95 29,95 16,89 1,783 0,003 
družina 95 35,56 13,91 2,114 0,000 

šola 95 29,66 13,30 1,621 0,010 
Drugo:  49 12,20 8,08 2,538 0,000 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 
 
Sem Maja Tašner, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. V okviru 
magistrskega študijskega programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Prepričanja, 
znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine.  
 
V slovenskem prostoru je to področje slabo raziskano, zato nam bodo vaši odgovori dali 
pomembne informacije iz prakse, na osnovi katerih bomo dobili uvid v poučevanje 
učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, z vidika učitelja.  
Na osnovi vaših odgovorov in teoretičnih izhodišč bomo nato pripravili priporočila za 
poučevanje teh učencev. Na vašo željo vas bomo tudi obvestili o ugotovitvah raziskave. 
 
V raziskavi bo sodelovalo približno 100 učiteljev razrednega in predmetnega pouka. 
Izpolnjevanje vprašalnika je anonimno, zagotovljena bo tudi zaupnost podatkov. 
Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Vprašanja so večinoma izbirnega tipa ali 
ocenjevalne lestvice, nekaj pa je takih, kjer morate odgovor napisati sami. Odgovarjanje 
na vprašanja vam bo vzelo približno 20 minut.  
 
Zastavljenih ciljev ne morem doseči brez vaše pomoči, zato vas vljudno prosim, da si za 
izpolnjevanje vzamete nekaj časa in z mano podelite svoje izkušnje, znanja, predloge, 
ideje in potrebe, povezane s poučevanjem revnih učencev. Prosim vas, da na vprašanja 
odgovarjate iskreno in korektno. S svojim sodelovanjem boste tako doprinesli k 
oblikovanju priporočil za poučevanje učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja. 
 
Za vsa dodatna vprašanja ali morebitne težave pri izpolnjevanju vprašalnika se lahko 
obrnete na e-naslov: maja.smovnik@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
Kdo so u čenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi  revščine? 
Revni so posamezniki, družine in skupine posameznikov, katerih materialni, kulturni in 
socialni viri so toliko omejeni, da onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v 
kateri živijo (definicija revščine po Svetu Evrope, 1984). 
Zanje je značilno, da so dohodki v družini nizki, pogosto so starši brezposelni, imajo 
slabše življenjske pogoje (stanovanjski standard, prehrana, materialne dobrine), njihovo 
zdravstveno stanje je lahko slabše v primerjavi z zdravjem vrstnikov. Pogosto so ti učenci 
socialno izključeni. 
V literaturi se pojavijo še poimenovanja učencev kot revnih učencev ali učencev z nizkim 
socialno-ekonomskim statusom (v nadaljevanju SES).  
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SPLOŠNI PODATKI 
 
Pri naslednjih vprašanjih prosim  označite ustrezen odgovor. Če ni drugače navedeno, 
izberite le en odgovor. Pri vprašanjih, ki zahtevajo specifične informacije, pa odgovor 
napišite sami. 
 
1. Spol 

 
� ženski 
� moški 

2. Trenutno delovno mesto 
(možnih je več  
odgovorov): 

� učitelj/ica na razredni stopnji 
� učitelj/ica v podaljšanjem bivanju 
� učitelj/ica na predmetni stopnji 
� učitelj/ica dodatne učne pomoči 
� drugo:__________________________ 

3. Leta delovnih izkušenj v 
vzgoji in izobraževanju 

� do 5 
� od 5 do 15 
� od 15 do 25 
� nad 25 

DOSEDANJE USPOSABLJANJE  
4. Ali ste v dodiplomskem 

izobraževanju obravnavali 
vsebine o revščini in 
učencih, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi 
revščine? 

� Ne. 
� Da, v manjšem obsegu in osnovna dejstva. 
� Da, obsežno in intenzivno. 
� Drugo:_________________________ 

5. Ali ste se po zaposlitvi v 
šoli udeležili kakšnega 
usposabljanja za delo z 
učenci, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi 
revščine? 

�  Ne. 
� Da, v sklopu usposabljanja (seminarja …) 

na drugo temo, tudi del posvečen 
problematiki revščine v vzgoji in 
izobraževanju. 

� Da, usposabljanja (seminarja …) posvečenega 
problematiki revščine v vzgoji in izobraževanju. 

� Drugo:_______________________________ 
6. Ali ste iskali in pridobili 

informacije o pojavu 
revščine pri učencih še na 
kakšen drug način? V 
katerih virih ste pridobili 
dodatne informacije? 
(Lahko izberete več  
odgovorov.) 

� knjiga, ki opisuje to tematiko 
� informacije na spletu 
� strokovni članki na to temo 
� posvetovanje z ustreznimi strokovnjaki 
� pogovor s starši otrok, ki živijo v revščini 
� drugo: ____________________________ 
� Ne, do sedaj še nisem potreboval/a dodatnih 

informacij o tej temi. 
7. Kako ocenjujete 

razpoložljivost informacij o 
učencih, ki izhajajo iz manj 
spodbudnega okolja zaradi 
revščine v slovenskem 
prostoru? 

� Ne morem oceniti, ker informacij še nisem 
iskal/a. 

� Na voljo je dovolj ustreznih informacij. 
� Na voljo so osnovne informacije. 
� Na voljo je zelo malo informacij. 
� Drugo: _______________________________ 
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8. Na katere strokovne 
sodelavce bi se najprej 
obrnili, v kolikor bi 
potrebovali dodatne 
informacije o revnih 
učencih ter poučevanju 
te skupine otrok?  
(Lahko izberete dva  
odgovora.) 

� Kolege vzgojitelje ali učitelje 
� Psihologa 
� Pedagoga 
� Specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
� Socialnega pedagoga 
� Socialnega delavca 
� Drugo:_________________________________ 

IZKUŠNJE 
9. Kako pogosto se pri 

poučevanju srečujete z 
učenci, ki izhajajo iz 
manj spodbudnega 
okolja zaradi revščine? 

� Pogosto 
� Redno 
� Občasno 
� Redko 
� Nikoli 

10. Ali ste se z revščino 
srečali tudi kako 
drugače? 

� Da, kako: _____________________________ 
� Ne 

 

 
 
 

REVŠČINA IN ŠOLA 

 

Prosim, označite na lestvici od 1 do 5, koliko menite, da manj spodbudno okolje zaradi 
revščine vpliva na naslednja podro čja (pri tem pomeni 1 »ne vpliva« ter 5 »popolnoma 
vpliva«): 

  

 

  N
e 

vp
liv

a 

    P
op

ol
no

m
a 

vp
liv

a  

1. grafomotorika 1      2      3      4      5 

2. pozornost in koncentracija 1      2      3      4      5 

3. razumevanje pojmov in navodil 1      2      3      4      5 

4. splošna poučenost 1      2      3      4      5 

5. branje, pisanje, računanje 1      2      3      4      5 

6. komunikacijske veščine 1      2      3      4      5 

7. vedenjske težave, impulzivnost 1      2      3      4      5 

8. čustveni razvoj, obvladovanje čustev 1      2      3      4      5 

9. socialni razvoj, vključenost med vrstnike 1      2      3      4      5 

10. delovni spomin, zapomnitev informacij in 
njihova uporaba 

1      2      3      4      5 

11. organizacija in načrtovanje aktivnosti 1      2      3      4      5 
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Pri naslednjih trditvah z ocenami od 1 do 5 ozna čite , koliko se z vsako strinjate. Ocena 1 
pomeni »nikakor se ne strinjam«, ocena 5 »se popolnoma strinjam«. Pri vsaki trditvi 
izberite le eno oceno.  
  

 
 

N
ik

ak
or

 s
e 

ne
 s

tr
in

ja
m

 

 S
e 

de
ln

o 
st

rin
ja

m
 

 P
op

ol
no

m
a 

se
 

st
rin

ja
m

 

1. Revščina vpliva na različna področja razvoja otroka. 1       2       3       4       5 

2. 
Kognitivni procesi so v manjši meri odvisni od vplivov 
okolja. 

1       2       3       4       5 

3. Starši revnih učencev so pripravljeni sodelovati s šolo. 1       2       3       4       5 

4. 
Naloga učitelja je, da učencu, ki prihaja iz manj 
spodbudnega okolja, nudi pozitiven identifikacijski 
model. 

1       2       3       4       5 

5. 
Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi 
revščine se vedejo neprimerno. 

1       2       3       4       5 

6. 
Revni otroci so podvrženi slabšemu kognitivnemu 
razvoju. 

1       2       3       4       5 

7. 
Učenec, ki prihaja iz družine z nizkim SES, je v šoli 
lahko uspešen kljub negativnim vplivom revščine. 

1       2       3       4       5 

8. Okolje pomembno vpliva na razvoj otroka. 1       2       3       4       5 

9. 
Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, imajo kognitivne 
sposobnosti (npr. IQ) v povprečju ocenjene nižje kot 
vrstniki. 

1       2       3       4       5 

10. 
Na učence, ki živijo v revščini, vsak dan vplivajo stresni 
dejavniki. 

1       2       3       4       5 

11. 
Dejavniki tveganja zaradi revščine negativno vplivajo na 
strukturo in delovanje možganov učenca. 

1       2       3       4       5 

12. 
Ob vstopu v šolo na razvoj možganov otroka nimamo 
več vpliva. 

1       2       3       4       5 

13. 
Največji vpliv na kognitivni razvoj otroka, ki živi v 
revščini imajo starši. 

1       2       3       4       5 

14. 
Tako imenovani začarani krog revščine je mogoče 
prekiniti. 

1       2       3       4       5 

15. 
Ugoden vpliv šole na razvoj učenca vpliva pomembneje 
kot negativni dejavniki revščine. 

1       2       3       4       5 

16. 
Negativni učinki revščine na razvoj možganov se 
pokažejo šele ob prestopu v šolo. 

1       2       3       4       5 

17. 
Socialno-ekonomski status družine vpliva na učno 
uspešnost učenca. 

1       2       3       4       5 

18. 

Razvoj izvršilnih funkcij (pozornosti in koncentracije, 
delovnega spomina6, inhibicije odziva7, prožnosti8, 
organizacije9) je večinoma zaključen, ko otrok vstopi v 
šolo.  

1       2       3       4       5 

19. 
Starši iz družin z nizkim SES spodbudno delujejo na 
uspešnost otroka. 

1       2       3       4       5 

20. 
Pomembne varovalne dejavnike pri zmanjševanju 
negativnih učinkov revščine črpamo iz okolja. 

1       2       3       4       5 

                                            
6 ohranjanje informacije v spominu med reševanjem sestavljenih nalog 
7 sposobnost odložitve odziva 
8 sposobnost prilagajanja glede na pogoje 
9 sposobnost urejanja stvari v nek sistem 
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V koliko odstotkih menite, da posamezni dejavnik vpliva na šolski uspeh otroka, ki izhaja 
iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine? Seštevek naj bo 100 %. 

Dejavnik Odstotki 
(%) 

dednost  

družina  

šola  

drugo:_______________________   

Skupaj: 100 % 
 

VKLJUČEVANJE IN POUČEVANJE REVNIH UČENCEV 
 
Prosim vas, da navedete tiste oblike pomoči, podpore in prilagoditve, ki so po vašem 
mnenju in izkušnjah najbolj učinkovite pri učni uspešnosti in vključevanju revnih učencev. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Prosimo vas, da navedete, kje vidite največje ovire pri vključevanju in poučevanju revnih 
učencev. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Za konec vas še prosim, da odgovorite na zadnje vprašanje: 
 

1
. 

Ali menite, da za uspešno 
poučevanje revnih 
učencev potrebujete 
dodatna znanja in 
spretnosti? 

� Ne, znanj imam dovolj. 
� Da, rada bi izvedela več o poučevanju revnih 

učencev z naslednjih področij: 
________________________________________
________________________________________
_____________________________________ 

 
V kolikor bi mi še želeli kaj sporočiti … 
  

 
Izpolnili ste celoten vprašalnik. Najlepša hvala za sodelovanje! 


