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POVZETEK 

 

Participacija otrok v zanje pomembnih zadevah postaja v sodobnem času vse bolj 

pomemben in zaželen koncept na številnih področjih (npr. v sodnih postopkih, socialnem 

skrbstvu, šolstvu). Različni avtorji (Hart, 1992; Shier, 2001; Kirby in sod., 2003; 

Lansdown, 2010) koncepte in stopnjo otrokove participacije različno opredelijo, a vsem je 

skupno to, da pri oblikovanju opredelitev izhajajo iz 12. člena Konvencije o otrokovih 

pravicah (1989), ki je države podpisnice zavezala k spoštovanju otrokovih pravic do 

zaščite, oskrbe in participacije. Avtorji posamezne stopnje participacije opredelijo od 

stopnje, ko imajo otroci sicer možnost izraziti svoja mnenja o za njih relevantnih procesih, 

a ni nujno, da so ta upoštevana, do stopnje, ko si otroci z odraslimi delijo moč in 

odgovornost za sprejemanje zanje relevantnih odločitev, njihova mnenja pa so tudi 

upoštevana. Vsi avtorji poudarjajo tudi pomen podpore odraslih, kar pomeni, da se otroci 

lahko v tem procesu vedno obrnejo po pomoč odraslih.  

 

Osnovna šola je obvezna za vse in zmožnost participacije je v obstoječi šolski zakonodaji 

eden od pomembnejših ciljev vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Sloveniji (2. člen ZOsn, 

2013). Zato je temeljit premislek o omogočanju in spodbujanju participacije še toliko bolj 

potreben. Prve zametke participacije na področju šolanja lahko sicer zasledimo že na 

začetku in sredi 20. stoletja, ko so nekateri avtorji (npr. Freire, 1993; Neill, 1999; Dewey, 

2012), participacijo učencev vključevali v svoje pedagoško delo. Toda opaznejše 

spremembe, ki so se kazale tako v spremenjenem načinu poučevanja kot v participatorni 

vlogi otroka v celotnem pedagoškem procesu, so se v šolskih sistemih začele pojavljati v 

zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja. Kljub zahtevi po zagotavljanju otrokove 

participacije v procesu odločanja v državah podpisnicah Konvencije o otrokovih pravicah 

(1989), pa so priložnosti za otrokovo aktivno udeležbo velikokrat odvisne od prepričanj in 

dobre volje odraslih, ki otroke vključujejo v sprejemanje zanje pomembnih odločitev. 

Odrasli namreč pogosto ne razumejo, da imajo otroci sposobnosti, s katerimi lahko 

prispevajo k sprejemanju odločitev, torej podcenjujejo otrokove sposobnosti in ne 

spoštujejo njihovega mnenja, ker morda tudi ni izraženo na način, ki ustreza odraslim. Če 

torej želimo, da otrok v šolskem kontekstu participira, so odrasli tisti, ki mu morajo to 

omogočiti, ga spodbujati in voditi. Za uveljavitev koncepta participacije v šolskem 

prostoru bi zato bili relevantni predvsem naslednji pedagoški koncepti: pripoznanje otroka 



kot zmožnega bitja, pedagogika poslušanja, koncept medosebnega prostora, ontološki 

angažma, koncepti inkluzivnosti in koncept pravičnosti 3 R. Ti koncepti namreč v prvi 

vrsti izhajajo iz predpostavke, da so učenci kompetentni sogovorniki in sodelavci odraslih. 

Poleg tega pa opredeljujejo vlogo odraslega (šolskega strokovnega delavca) v odnosu do 

otroka in poudarjajo, kaj morajo odrasli nenehno reflektirati in zagotavljati, da se otrokova 

participacija v vsakdanji šolski praksi lahko zgodi.  

 

V teoretičnem delu so zato najprej natančno predstavljeni in soočeni ključni koncepti 

participacije (Hart, 1992; Shier, 2001; Kirby in sod., 2003; Lansdown, 2010) in ovire pri 

uresničevanju participacije. V nadaljevanju je nemalo pozornosti namenjene razumevanju 

otroštva in podobe o otroku v preteklosti in danes kot pomembnega dejavnika pri 

uresničevanju participacije v praksi. Poleg pripoznanja otroka kot zmožnega bitja, so 

podrobneje predstavljeni še za obravnavano tematiko drugi relevantni koncepti 

(pedagogika poslušanja, koncept medosebnega prostora, ontološki angažma, koncepti 

inkluzivnosti in koncept pravičnosti 3 R). Obsežnejše poglavje pa je namenjeno pojavu 

učnih težav in participaciji učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav.  

 

V empiričnem delu so najprej predstavljeni izsledki teoretične analize slovenskih 

formalnih in strokovnih dokumentov s področja osnovnega šolstva, skozi vidik pojmovanja 

in spodbujanja participacije otrok. V drugem delu raziskave, ki je bil izveden s pomočjo 

anketnih vprašalnikov med šolskimi svetovalnimi delavkami vseh slovenskih osnovnih šol 

(n = 189), je narejen pregled stanja o participaciji učencev nasploh, še posebej pa o 

participaciji učencev z učnimi težavami v procesu reševanja njihovih učnih težav. Ta del 

raziskave je bil nadgrajen še s kvalitativno analizo, katere namen je bil preko študije 

primerov na treh izbranih osnovnih šolah podrobneje raziskati odnos šolskih strokovnih 

delavcev in učencev z učnimi težavami do participacije, kot tudi samo participacijo 

učencev z učnimi težavami pri identifikaciji učnih težav, pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji učne pomoči ter povezavo med šolsko klimo in omogočanjem participacije 

učencev z učnimi težavami.  

 

Ugotovitve kažejo, da je tako v formalnih in strokovnih dokumentih s področja osnovnega 

šolstva kot tudi v odgovorih večine anketiranih svetovalnih delavcev opredelitev koncepta 

participacije precej splošna in neobvezujoča. Zaradi tega je pogosto težko prepoznati in 

ovrednotiti vlogo učenca v tem procesu, kar posledično pomeni tudi odvisnost participacije 



učenca od prepričanj in pripravljenosti posameznega šolskega strokovnega delavca, da jo 

zagotovi.  

 

Rezultati so potrdili povezanost med predstavami šolskih strokovnih delavcev o učencih 

kot kompetentnih sogovornikih in omogočanjem participacije učencev z učnimi težavami. 

Udeleženci raziskave so učence namreč prepoznavali kot kompetentne sodelavce in 

sogovornike v procesu reševanja učnih težav, četudi so njihovo kompetentnost večkrat 

pogojevali z različnimi dejavniki (npr. otrokova starost, zrelost, podpora doma). Prav tako 

se je kot ena glavnih ovir za participacijo na strani šole pojavila nenaklonjenost 

participaciji s strani šolskih strokovnih delavcev. Rezultati kažejo tudi na to, da je 

učinkovitosti učne pomoči v šoli in omogočanje participacije učencev, po poročanju 

strokovnih delavcev, pogojena s pomočjo, ki so jo učenci deležni doma, od staršev. 

 

Glede na rezultate raziskave lahko potrdimo, da obstaja pozitivna povezanost med kulturo 

institucije in stopnjo participacije učencev z učnimi težavami. Rezultati so pokazali tudi, da 

šolski strokovni delavci in učenci z učnimi težavami prepoznavajo participacijo kot tisti 

dejavnik, ki pomembno prispeva k zmanjšanju oz. odpravi učnih težav, večji motivaciji 

učencev za šolsko delo, bolj učinkoviti učni pomoči. Po drugi strani pa odgovori nekaterih 

udeležencev raziskave kažejo, da tako participacija učencev na splošno kot tudi učencev z 

učnimi težavami v procesu reševanja njihovih učnih težav, še vedno ostaja izziv. Poudarja 

se, da je ključnega pomena pri preseganju tega izziva odnos, ki se v tem procesu 

vzpostavlja med šolskim strokovnim delavcem in učencem. Oboji so namreč odnos, ki 

omogoča, da se učenca sliši in upošteva, v katerem učenec pridobi občutek lastne vrednosti 

in izkusi spoštovanje, prepoznavali kot ključen dejavnik za omogočanje participacije in 

posledično bolj učinkovite učne pomoči.  

 

 

Ključne besede: participacija, učenci z učnimi težavami, pogoji za participacijo, 

pripoznanje učenca kot zmožnega bitja, prepričanja šolskih strokovnih delavcev 



ABSTRACT 

 

The participation of children in important matters is becoming an increasingly important 

and desirable concept in many areas in contemporary times (e.g. in court procedures, social 

care, schools). Various authors (Hart, 1992; Shier, 2001; Kirby et al., 2003; Lansdown, 

2010) differentiate the concepts and levels of child’s participation. But when formulating 

the definitions of this concept they all derive from the Article 12 of the Convention on the 

Rights of the Child (1989), which obliged the signatory states to respect the child's rights 

to protection, provision and participation. The authors individual level of participation 

determine from the degree to which children have the opportunity to express their opinions 

on relevant processes for them, but they do not necessarily have to be taken into account, 

to the extent that children with adults share power and responsibility for taking relevant 

decisions, their opinions are also taken into account. All authors emphasize the importance 

of adult support, which means that children can always turn to adults for help in this 

process. 

 

Primary school is compulsory for all and the ability to participate in existing school 

legislation is one of the most important goals of education in Slovenia (Article 2, ZOsn, 

2013). Therefore, a thorough reflection on enabling and encouraging participation is 

necessary. In the early and mid-20th centuries, some authors (e.g. Freire, 1993; Neill, 

1999; Dewey, 2012) included the participation of pupils in their pedagogical work. But the 

more noticeable changes that were reflected in both the changed teaching method and the 

participatory role of the child throughout the pedagogical process, began to emerge in 

school systems in the last two decades of the last century. Despite the requirement to 

provide children with participation in the decision-making process in the countries that are 

signatories to the Convention on the Rights of the Child (1989), the opportunities for 

child's active participation are often dependent on the beliefs and goodwill of adults that 

involve children in making important decisions for them. Adults often do not understand 

that children have the ability to contribute to decision-making, thus underestimating the 

child's abilities and disregarding their opinion, because they may not be expressed in a way 

that suits adults. So if we want children to participate in the school context, we (adults) 

have to be those who we need to enable it, encourage and lead. In order to apply the 

concept of participation in the school space, the following pedagogical concepts would be 



relevant in particular: the recognition of the child as a capable being, the pedagogy of 

listening, the concept of interpersonal space, ontological engagement, the concepts of 

inclusiveness and the concept of equity 3 R. These concepts originate first of all from the 

assumption, that pupils are competent interlocutors and adult’s co-workers. In addition, 

they define the role of an adult (school professional) in relation to the child and emphasize 

what adults need to constantly reflect on and ensure that child participation in everyday 

school practice can occur. 

 

In the theoretical part, the key concepts of participation (Hart, 1992; Shier, 2001; Kirby et 

al., 2003; Lansdown, 2010) and obstacles to the realization of participation are precisely 

presented. In the following, a lot of attention is devoted to understanding childhood and the 

image of a child in the past and nowadays as an important factor in realizing participation 

in practice. In addition to recognizing the child as a capable being, other relevant concepts 

(pedagogy of listening, concept of interpersonal space, ontological engagement, concepts 

of inclusiveness and the concept of equity 3 R) are also presented in detail for the topic 

discussed. A larger chapter is devoted to the phenomenon of learning difficulties and the 

pupils’ participation in the process of solving their learning difficulties.  

 

In the empirical part, the results of the theoretical analysis of Slovene formal and 

professional documents from the field of primary school are presented first, through the 

perspective of understanding and encouraging the participation of children. In the second 

part of the research, which was carried out with the help of questionnaires among school 

counselors of all Slovenian primary schools (n = 189), an overview of the state of 

participation of pupils in general was made, and in particular the participation of pupils 

with learning difficulties in the process of solving their learning problems. This part of the 

research was further upgraded with a qualitative analysis, which was aimed at researching 

in more detail the relationship between school professionals and pupils with learning 

difficulties to participation, as well as the participation of pupils with learning difficulties 

in identifying learning difficulties, in planning, implementing and evaluating learning help 

through a case study at three selected primary schools as well the link between the school 

climate and the participation of the pupils with learning difficulties. 

 

The findings show that in both formal and professional documents from the field of 

primary school, as well as in the answers of the majority of school counsellors, the 



definition of the concept of participation is rather general and non-binding. For this reason, 

it is often difficult to recognize and evaluate the role of the pupil in this process, which in 

turn implies the dependence of pupil’s participation on the beliefs and readiness of a 

particular school worker to provide it. 

 

The results confirmed the correlation between the performance of school professionals 

about pupils as competent interlocutors and the enabling of participation of pupils with 

learning difficulties. Participants in the research identified pupils as competent 

collaborators and interlocutors in the process of solving learning difficulties, although their 

competence was often conditioned by various factors (e.g. child’s age, maturity, support at 

home). Similarly, one of the main obstacles to participation on the side of the school was 

the reluctance of participation by school professionals. The results also show that the 

effectiveness of learning help at school and the enabling of pupils' participation, according 

to school professionals, are conditioned by the help pupils receive at home from their 

parents.  

 

According to the results of the research, we can confirm that there is a positive correlation 

between the institution's culture and the level of participation of pupils with learning 

difficulties. The results also show that school professionals and pupils with learning 

difficulties recognize participation as the factor that significantly contributes to the 

reduction or decrease of learning difficulties, increase students' motivation for school 

work, and more effective learning help. On the other hand, the answers of some research 

participants show that both the participation of pupils in general as well as the pupils with 

learning difficulties in the process of solving their learning problems remains a challenge. 

It is stressed that the key to overcoming this challenge is the relationship that is being 

established in this process between a school professional and a pupil. They both recognize 

the relationship that enables the pupil to be heard and taken into account, in which a pupil 

acquires a sense of self-worth and experiences respect, as a key factor in facilitating 

participation and, consequently, more effective learning help.  

 

 

Keywords: participation, pupils with learning difficulties, conditions for participation, 

recognition of child as a capable being, beliefs of school professionals 
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I UVOD 

 

Participacija otrok je kompleksen koncept, ki ga je težko enoznačno definirati. Različni 

avtorji (Alderson, 2008; Lansdown, 2010; Sotkasiira, Haikkola in Horelli, 2010) 

opozarjajo, da je participacija nejasen in večpomenski koncept, ki potrebuje dodatno 

pojasnitev. Najprej moramo v političnih in družbenih procesih razlikovati med 

participacijo kot socialno aktivnostjo in participacijo kot vplivanjem ali spreminjanjem, pri 

čemer »vplivati« pomeni med procesom ali med sprejemanjem odločitve doseči neko 

spremembo. Drugič, participacija je normativni koncept. Pri izobraževanju, mladinskem 

delu ali mladinskih projektih participacija vedno vsebuje implicitne ali eksplicitne cilje, ki 

zadevajo individualne ali družbene spremembe. Normativi pa so vedno tesno povezani z 

močjo, ki je prvi pogoj za spremembo. Moč sama po sebi ni ne dobra ne slaba, pomemben 

je način, kako jo uporabimo. Glede na kontekst lahko moč nadzorujemo, lahko 

opolnomočimo nekoga ali pa imamo moč v določeni strukturi, praksi. Participacija v svoji 

idealni obliki povečuje moč mladih, gre torej za opolnomočenje mladih. Participacija 

mladih je uspešna takrat, ko omogoči spremembe v njihovem vsakdanjem življenju 

(Sotkasiira, Haikkola in Horelli, 2010).  

 

Številni avtorji (glej npr. Hart, 1992; Shier, 2001; Lansdown, 2010, Čačinovič Vogrinčič, 

2008, 2011; Rutar, 2012a) opredeljujejo participacijo kot proces, ki otroku omogoča, da 

lahko izrazi svoja mnenja, želje, potrebe, interese in pričakovanja, da se jih spoštuje in 

upošteva pri izbiri, oblikovanju in sprejemanju za otroka pomembnih odločitev in ne 

nazadnje tudi pri njihovi evalvaciji.1 Govorimo torej o dveh glavnih področjih: biti 

upoštevan in sprejemati odločitve ter delovati v smeri odločitve in evalvirati. Participacija 

pa pomeni tudi prevzeti odgovornost na določenem področju, za določeno dejavnost. P. 

Alderson (2008) ugotavlja, da otroci prevzemajo odgovornost v številnih aktivnostih in 

odnosih, v parih in skupinah – pri igranju iger, učenju, kuhanju, skrbi za druge ljudi in 

                                                 

 

1 V literaturi se v zvezi z otrokovo participacijo večinoma uporablja besedna zveza »možnost izražanja in 

upoštevanja otrokovih mnenj«. Zato bom v nadaljevanju tudi sama uporabljala to besedno zvezo, pri čemer 

pa bom imela v mislih tudi otrokove želje, potrebe, interese in pričakovanja. Ker je proces participacije zelo 

kompleksen (omogočanje izražanja, izbiranja, oblikovanja predlogov, sprejemanja rešitev/odločitev in 

njihova evalvacija), bom v nadaljevanju namesto navajanja vseh možnosti uporabljala besedno zvezo 

participacija v celotnem procesu odločanja, razen v primeru, ko bom z vsebinskega vidika in zaradi lažjega 

razumevanja vsebine želela eksplicitno poudariti eno ali več možnosti. 
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živali ipd. Upoštevajoč kulturne in družbene spremembe, ki so jim otroci in mladostniki 

priča v današnjem času (npr. spremembe odraščanja in življenjskih potekov), pa vidik 

participacije, ki se veže na prevzemanje odgovornost za določeno dejavnost, lahko 

omogočanje participacije postavi pod vprašaj. M. Ule (2008) ugotavlja, da so vse te 

spremembe lahko osvobajajoče in ogrožajoče obenem. Po eni strani lahko otroci in 

mladostniki svoje življenje namreč aktivno oblikujejo, sledijo svojim željam in skrbijo za 

svoj osebni razvoj, a po drugi strani prav ta večja izbirnost in nove možnosti odgovornost 

za odločitve prelagajo na posameznika. Posledično to pomeni, da je posameznik v celoti 

sam odgovoren tudi za neuspehe v svojem življenju. V kontekstu participacije se 

potemtakem lahko zmotno razume, da mora odgovornost za za otroka pomembne odločitve 

v celoti prevzeti le otrok sam, naloga odraslih je le, da ustvarijo pogoje za participacijo.  

 

Zakaj sem se odločila za uporabo termina participacija in ne denimo sodelovanje, 

udeležba? Prvi razlog je v tem, da gre za koncept, ki je v vzgoji in izobraževanju v 

slovenskem prostoru že precej uporabljen in uveljavljen, o čemer pišejo tudi različni 

avtorji s tega področja (glej npr. Batistič Zorec, 2010; Kroflič, 2010, 2013b; Rutar, 2012a, 

2013). Nekatere slovenske avtorice (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Magajna in sodelavke, 

2008) za participacijo sicer uporabljajo poslovenjeni sopomenki 'soustvarjanje' in 

'soudeleženost'. Tako denimo L. Magajna in sodelavke (2008) v Konceptu dela za učence z 

učnimi težavami pišejo o tem, da je naloga odraslih v šoli učence spodbujati in jim 

omogočati, da soustvarjajo vzgojno-izobraževalni proces in so v njem dejavno soudeleženi 

na svoj lasten, individualen, izviren, zanje smiseln način. Koncept soustvarjanja v odnosu 

učitelj – učenec, ki ga je v šolski prostor vnesla G. Čačinovič Vogrinčič (2008), pa avtorica 

razume kot odnos, v katerem je učitelj spoštljiv in odgovoren zaveznik, učenec pa 

»strokovnjak iz izkušenj«, sogovornik, partner, sodelavec, čigar prispevek je tako v 

procesu pridobivanja novega znanja kot tudi v procesu reševanja učnih težav (v 

nadaljevanju: UT) nujen in zelo pomemben. Avtorica (prav tam) poudari, da učna pomoč 

ni dovolj dobra, če učenec v njej ni udeležen kot soustvarjalec pomoči: tako da jo 

soraziskuje, sodefinira in soodloča. Soustvarjanje torej pomeni, da je učenec aktiven 

udeleženec učnega procesa in procesa pomoči. Kljub poslovenjenima sopomenkama sem 

se zaradi večje prepoznavnosti in uveljavljenosti samega koncepta odločila, da je v 

besedilu bolj smotrno uporabiti izraz participacija. Drugi razlog pa je v tem, da je koncept 
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participacije v strokovni literaturi pojmovan širše kot besedi sodelovanje, udeležba, ki se 

uporabljata kot neizposojeni sopomenki besede participacija (SSKJ, 2000).2 Kljub temu da 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) besedi udeležba, sodelovanje navaja kot 

sopomenki participaciji, to nekoliko težje sprejmem kot sopomenki. Beseda »udeležba« 

namreč pomeni samo dejstvo, da se nekdo nečesa udeleži (prav tam), vprašanje pa je, v 

kolikšni meri lahko izrazi svoje mnenje, je upoštevan, vključen v sprejemanje odločitev 

ipd. (npr. nekdo posluša predavanje, je torej udeležen na predavanju, ni pa nujno, da bo na 

njem lahko tudi izrazil svoje mnenje, da bo njegovo mnenje upoštevano). Podobno je tudi z 

besedo »sodelovati«, ki pomeni biti skupaj z drugimi udeležen pri kakem delu oz. biti 

dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti (prav tam). Ta izraz ponovno spregleda 

vprašanje, kako in v kolikšni meri je nekdo vključen v to dejavnost, kako in v kolikšni meri 

lahko izrazi svoje mnenje, kako in v kolikšni meri se to mnenje upošteva ipd.  

 

Poudarjanje pomena participacije otroka ni izum današnjega časa. O tem je denimo že leta 

1929 v svoji zadnji knjigi z naslovom Otrokova pravica do spoštovanja (angl. The Child’s 

Right to Respect) pisal poljski zdravnik in pedagog Janusz Korczak, ki je bil obenem tudi 

eden izmed podpisnikov Ženevske deklaracije o otrokovih pravicah. Zapisal je, da otroci 

niso ljudje prihodnosti, ampak so ljudje sedanjosti. Imajo pravico, da se jih jemlje resno, da 

so odrasli do njih tenkočutni in da jih spoštujejo (Woodhead, 2010). Korczakova izjava 

lepo poudari to, kar bi morala biti po mojem mnenju izkušnja vsakega otroka – da je slišan, 

upoštevan in spoštovan član družbe. Ali je v vsakdanji praksi res tako? 

 

S. Austin (2010) ugotavlja, da otroci v številnih državah sicer predstavljajo velik del 

populacije, po nekaterih ocenah celo 30 % celotne populacije, a so njihovi glasovi še vedno 

pogosto preslišani. Poleg tega imajo otroci zelo malo vpliva na razvoj zakonodaje, politike 

in programov, ki se tičejo njihovega življenja. Otrokovi interesi so pogosto spregledani s 

strani odraslih, torej tistih, ki imajo določeno moč. Po drugi strani pa nekateri avtorji (npr. 

Loreman, 2009; Lansdown, 2001, 2010; Percy-Smith in Thomas, 2010; S. Rutar, 2012a, 

2013; Kroflič, 2013b, 2015) poudarjajo, da je Konvencija ZN o otrokovih pravicah3 (1989) 

                                                 

 

2 Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) participacijo definira kot udeležbo, sodelovanje pri odločanju. 

Participirati pomeni udeleževati se, sodelovati. V Velikem slovarju tujk (Tavzes, 2002, str. 853) zasledimo, da 

beseda participacija izhaja iz latinske besede »participare« in pomeni deliti s kom oz. imeti delež pri nečem. 
3 V nadaljevanju: Konvencija.  
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države podpisnice posebej zavezala k uresničevanju otrokovih pravic, med katerimi je 

poleg pravice do zaščite (angl. protection) (pred različnimi oblikami izkoriščanja in nasilja, 

pred zlonamernim ravnanjem in delovanjem) in pravice do ustrezne oskrbe (angl. 

provision) (do sprejemanja in dostopa do različnih stvari in storitev, npr. državljanstva, 

zdravstvene oskrbe, izobraževanja, počitka in igre) omenjena tudi pravica do participacije 

(angl. participation) (možnost sodelovanja v odločitvah, ki so v povezavi z njegovim 

življenjem). 

 

Preden nadaljujem, bom na kratko povzela del Konvencije, kjer je izpostavljena otrokova 

pravica do participacije (12.–16. člen) (Konvencija, 1989). 12. člen Konvencije (prav tam) 

poudarja, da imajo vsi otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo pravico svobodno 

izraziti svoje mnenje v vseh zadevah, ki se jih tičejo. V 13. in 14. členu (prav tam) je 

zapisano, da ima otrok pravico do svobode izražanja in da je glede na otrokove razvojne 

zmožnosti treba spoštovati otrokovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. 15. 

člen (prav tam) tema dvema pravicama dodaja še priznavanje otrokove pravice do 

svobodnega združevanja in do svobode mirnega zbiranja. 16. člen (prav tam) pa poudarja, 

da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu in nezakonitemu vmešavanju v 

njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom na 

njegovo čast in ugled. 

 

Nekateri avtorji (npr. Boyden, 1997; Percy-Smith in Thomas, 2010, Woodhead, 2010) 

poudarjajo, da je Konvencija prinesla pomemben preobrat v tem smislu, da se na otroka ne 

gleda več kot samo na nekoga, ki potrebuje nego, skrb in zaščito, ampak je prepoznan tudi 

kot nekdo, ki ima svoje lastne interese, sposobnosti za oblikovanje odločitev, pravico 

izraziti mnenje in biti slišan, ter posledično lahko aktivno sodeluje v procesu oblikovanja 

lastnega življenja, učenja in prihodnosti. Za nekatere so otrokove pravice postale celo 

sinonim za participacijo. 

 

Na tem mestu se mi zato zastavlja vprašanje, od kod potem ta razhajanja, da imajo otroci 

še vedno tako malo možnosti za participacijo v celotnem procesu odločanja, če pa temeljni 

dokument s področja varovanja in zaščite otrok poudarja pomen participacije otroka v zanj 

pomembnih zadevah. S. Rutar (2012b) ugotavlja, da je Konvencija sicer obvezujoč 

dokument, način njenega uresničevanja ter interpretacije pa so sociokulturno zamejeni v 

določenem času in prostoru. Konvencija je sicer nekakšno merilo za spremembe v odnosu 
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odrasli – otrok oz. nekakšen ideal, h kateremu bi morali stremeti v smislu spoštovanja in 

upoštevanja otrok, a je del, ki govori o participaciji otrok, napisan precej neobvezujoče in 

široko. Že sama dikcija v 12. členu Konvencije (1989), »v skladu z otrokovo zrelostjo in 

starostjo«, odpira vrsto vprašanj o tem, kaj pomeni, da je otrok zrel, kdaj lahko rečemo, da 

je dovolj zrel ali star, da lahko vpliva na oblikovanje odločitev, da pri sprejemanju 

odločitev odrasli upoštevajo tudi njegovo mnenje ipd. Odrasli so tisti, ki so dolžni načela iz 

Konvencije spoštovati in uresničevati, a težava nastane, ko ob njihovem uresničevanju 

trčijo na lastne predstave in interpretacije o tem, kaj sta denimo otrokova primerna starost 

in zrelost (glej npr. tudi Lansdown, 2001, 2010; Kroflič, 2010; Rutar, 2012a,b, 2013). 

Pogosto so interpretacije o tem, kaj in kdaj otrok določeno stvar zmore, vezane na 

predstavo in prepričanja odraslih o tem. Ali potemtakem lahko sploh govorimo o otrokovi 

participaciji, če je tehtnost njegovega mnenja prepuščena presoji odraslega? To v praksi 

pomeni, da otrok sicer lahko izrazi svoje mnenje, a v kolikor odrasli presodi, da otrok ni 

dovolj star, da bi to lahko upoštevali, je odrasli tisti, ki na koncu odloči. Na to opozarja 

tudi Woodhead (2010), in sicer, da je sprejemanje vrednot, kot so biti osredotočen na 

otroka, spodbujati otroka, opolnomočiti otroka, ena stvar, a prenesti to v prakso je povsem 

nekaj drugega. Pravica do participacije velja za vse otroke, vseh starosti in sposobnosti, 

toda udejanjanje tega univerzalnega načela v praksi na način, da to tudi dejansko 

upoštevamo za vse otroke, je precej manj enostavno. Kajti slišati in upoštevati 6-

mesečnega otroka je nekaj povsem drugega kot slišati in upoštevati 6-letnika ali 16-letnika. 

A avtor je jasen – to, da 6-mesečni otrok še ne more komunicirati na način, da bi ga 

razumeli, še ne pomeni, da ne more sporočiti svojih občutkov in želja. To je tisto, kar 

morajo odrasli vzeti resno, spoštovati in upoštevati.  

 

Poleg tega je dokument, ki govori ravno o tem, kako pomembno je spoštovati in upoštevati 

otroke, napisan brez ključnih akterjev, ki se jih dokument dotika, torej otrok. S tem ne 

zmanjšujem pomena vsebine Konvencije, saj je jasno, da so v njej zapisana pomembna 

načela, ki otroke ščitijo in varujejo, a v njej vseeno pogrešam glas tistih, ki jim je 

dokument prvenstveno namenjen.  

 

Tako kot so ugotavljali že številni avtorji (npr. Sinclar, 2000 v Mannion, 2010; Lansdown, 

2001, 2010; Percy-Smith in Thomas, 2010; Percy-Smith in Nigel, 2010; Kroflič, 2010; 

Rutar, 2012a,b, 2013), je problem participacije predvsem v tem, da se ta sicer pojavlja kot 

nujna v najpomembnejšem mednarodnem dokumentu s področja otrokovih pravic, a je v 
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njem precej široko in ohlapno definirana ter posledično v veliki meri prepuščena presoji 

odraslega. Bolj kot z nekimi dejstvi, kaj otrokova participacija je, je pogojena z 

interpretacijami odraslih o otrokovi zrelosti, starosti, razvojnih zmožnostih za participacijo. 

Strinjam se s Krofličem (2010), ki pravi, da so otroci s Konvencijo sicer pridobili formalno 

pravico, da se pri sprejemanju odločitev v zvezi z njihovimi življenjskimi izbirami 

upošteva tudi njihovo mnenje, a hkrati ta formalni kriterij še ne zagotavlja resničnega 

uveljavljanja otrokove pravice do odločanja o lastnem življenju v ustrezni meri. Socialne 

reprezentacije otroka kot egoističnega, kognitivno nezmožnega, amoralnega ali celo 

moralno izprijenega bitja namreč onemogočajo uresničitev zahteve po participaciji, saj mu 

odrekajo status bitja, ki je zmožno sprejemanja zase in za druge ustreznih odločitev.  

 

Poleg tega je omogočanje otrokove participacije lahko precej kontradiktorno v primerih, ko 

je treba otroka zaščiti in/ali ga oskrbeti. Za ponazoritev si bom sposodila primer 

oblikovanja vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. Namen oblikovanja vzgojnega načrta šole 

je oblikovati neki nabor vrednot, načel, pravil ipd., po katerih bo šola delovala in na ta 

način ščitila koristi vseh udeleženih, še posebej učencev. Zato bi v tem primeru upravičeno 

pričakovali, da bodo pomembno vlogo pri oblikovanju vzgojnih načrtov odigrali prav 

učenci, saj je ne nazadnje to področje, ki se njih najbolj tiče. Kroflič (2015) v svojem 

članku s pomenljivim naslovom Kje se v partnerstvu med vrtcem/šolo in družino znajde 

otrok/mladostnik? opozarja, da so vzgojne načrte pripravljale imenovane strokovne 

skupine pedagoških delavcev, pri čemer so vsaj v fazo oblikovanja vrednotne osnove 

vzgojnega delovanja vključevale tudi mnenja staršev, učenci pa so bili praviloma po tem, 

ko je vzgojni načrt potrdil svet šole, z njim samo seznanjeni. Avtor (prav tam) sicer navaja 

ugotovitve analize udejanjanja vzgojnih načrtov v OŠ Zavoda RS za šolstvo, ki kažejo, da 

so skoraj vse šole ob oblikovanju vzgojnih načrtov vključevale tudi učence (s pomočjo 

delavnic, pogovorov, skupnosti učencev, vprašalnikov in razrednih ur). Pri tem pa se zaradi 

(ne)odziva na predlog, da bi šole vzgojni načrt oblikovale dvostopenjsko: temeljne 

družbene norme, ki so določene z zakoni, naj bi šola vgradila v vzgojni načrt kot trajne, 

konvencionalna pravila o obnašanju v šoli pa vedno znova sooblikovala v dogovorih z 

učenci in starši, sprašuje, ali ni bila participacija učencev pri pripravi vzgojnih načrtov bolj 

ko ne »farsa« oz. »dekorativne narave«. 

 

Široke in nejasne definicije participacije otrok v Konvenciji, pogosto prepuščene presojam 

odraslih, predstavljajo izziv za uresničevanje otrokove participacije v tistih sistemih, v 
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katerih so otroci neposredno vključeni in so namenjeni njihovemu varstvu, vzgoji in 

izobraževanju, zaščiti in skrbi (npr. šolstvo, socialno varstvo, zdravstvo). Vprašanje 

otrokove participacije je še posebej pomembno na področju osnovnega šolanja, ker je 

glede na Zakon o osnovni šoli (2013) osnovna šola obvezna za vse otroke. V Beli knjigi 

(2011) je sicer zapisano, da bi morali šolski strokovni delavci,4 ne le v procesu poučevanja 

in učenja, marveč tudi v vsakodnevnem dogajanju na šoli, zagotavljati participacijo 

učencev, saj je eden izmed ciljev šolanja pripraviti učence, da bodo kot odrasli sposobni 

participirati v vsakdanjem družbenem življenju. Strinjam se, da je eden izmed poglavitnih 

ciljev šolanja priprava učencev na odraslo življenje, v katerem bodo participirali 

produktivno, aktivno in konstruktivno, a vprašanje, ki ostaja, je, kako to aktivno 

državljanstvo v šoli doseči. Hart (1992) poudarja, da je nesprejemljivo in neučinkovito 

pričakovati popolno demokracijo, če bomo zelo natančno učili principe demokracije v 

razredih, ki pa so sami po sebi model avtokracije. P. Cooper (1996) pa posebej omenja, da 

otroci za aktivno participacijo v odraslem življenju ne potrebujejo le ustreznega znanja in 

veščin, pač pa tudi resnično izkušnjo participacije (podobno tudi Neill, 1999, Dewey, 

2012). Če želimo, da šola kot družbena institucija spodbuja krepitev posameznikovih 

zmožnosti za aktivno in odgovorno državljanstvo, moramo upoštevati Deweyjeve 

ugotovitve o šoli kot formi družbenega življenja (Kroflič, 2013a). Deweyjeve ugotovitve 

nas s pomočjo politične filozofije H. Arendt (prav tam) svarijo, da na pozitivno vzgojno 

izkušnjo gledamo kot na prototip političnega dejanja ali v obrambo temeljne človekove 

pravice ali v zahtevo po odpravi nepravičnega družbenega pravila (prav tam, str. 30). Če 

izhajam iz teh ugotovitev, lahko zapišem, da bo imel na otroka veliko večji vpliv sam 

proces dela v razredu kot pa to, kar mu odrasli o participaciji v razredu govorijo.  

 

V šoli, kot vzgojno-izobraževalni instituciji, sta v zvezi s participacijo otrok pomembna 

predvsem dva vidika. Eden je izobraževanje oz. pridobivanje znanja, drugi pa vzgoja oz. 

osebnostni vidik, torej to, kako akterji v procesu šolanja (učenci, šolski strokovni delavci, 

starši) vplivajo na celovit razvoj otrok (da npr. lahko otroci razvijejo socialne veščine, da 

se jim omogoči varen prostor, kjer lahko izrazijo svoja doživljanja, podelijo svoje strahove 

                                                 

 

4 V doktorski disertaciji bom zaradi pogoste uporabe nekaterih pojmov (šolski strokovni delavec/šolska 

strokovna delavka, učitelj/učiteljica, svetovalni delavec/svetovalna delavka, ravnatelj/ravnateljica, 

učenec/učenka) uporabljala samo moško obliko samostalnikov, pri čemer bodo vedno mišljeni predstavniki 

obeh spolov.  
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ipd.). Vprašanje otrokove participacije znotraj teh dveh vidikov so odpirali že Freire, 

Dewey in Neill. Medtem ko se je Freire (1993) v zvezi z otrokovo participacijo osredotočal 

predvsem na vidik učenja (na dobre poučevalne prakse, dialoškost) in to, kako v odnosu 

učitelj – učenec omogočati participacijo, je bil Neillov poudarek bolj na omogočanju 

priložnosti za otrokovo odločanje in svobodno izbiro aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (Neill, 1999). Dewey (2012) pa je poudarjal izkustveno učenje in je učenje 

razumel kot oblikovanje znanja skozi participacijo otrok v določenih aktivnostih. 

Zagovarjal je tezo, da morajo otroci v šoli sodelovati pri oblikovanju svojega sveta, saj je 

to najboljši način priprave na demokracijo v vsakdanjem življenju.  

 

Vprašanje učenčeve participacije postane še toliko bolj aktualno, ko govorimo o učencih, 

ki so v šoli učno manj uspešni, oz. z izrazom, ki se je uveljavil v slovenskem šolskem 

prostoru, učenci z učnimi težavami. Preden nadaljujem, naj na tem mestu samo na kratko 

pojasnim, kdo sploh so učenci z učnimi težavami (v nadaljevanju: UUT), saj se v zvezi s 

tem pogosto pojavlja kar precej nejasnosti. Na splošno lahko rečemo, da so UT nekaj, s 

čimer se v svojem življenju sreča skorajda vsak učenec, in so v številnih primerih zgolj 

prehodnega značaja. Predvsem v laičnih (včasih tudi v strokovnih) krogih pa se v zvezi z 

opredelitvijo tistih učencev, ki se srečajo s težko premostljivimi UT, velikokrat pojavlja 

precej nejasnosti oz. se jih pogosto umešča kar med učence s posebnimi potrebami. V 

trenutno veljavni zakonodaji (Ur. list RŠ št. 58/2011) so UUT opredeljeni kot tisti učenci, 

ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja in za 

katere bi morala šola najprej sama iskati rešitve (npr. dopolnilni pouk, prilagoditi metode 

in oblike dela pri pouku, organizirati individualne in skupinske oblike pomoči, vrstniško 

pomoč, delo po petstopenjskem modelu pomoči). V kolikor se izkaže, da to ni dovolj, pa 

učenca predlagati v postopek usmerjanja, v katerem lahko pridobi status učenca s 

posebnimi potrebami s pripadajočimi pravicami (prilagoditev programa, načina preverjanja 

in ocenjevanja, napredovanja, ure dodatne strokovne pomoči, individualiziran program 

ipd.). In če ob tem razmišljanju spomnim, da je Slovenija že leta 1994 s podpisom 

Salamanške izjave (1994) zavezala k spodbujanju inkluzivno naravnanih šol, je vprašanje 

participacije učencev v procesu reševanja njihovih UT še toliko bolj relevantno (Lesar, 

2007).  

 

Vprašanje, ki se mi na tem mestu poraja, torej je, ali je v procesu podpore in pomoči UUT 

pripoznan kot pomemben sodelavec odraslega in skupaj z njim raziskuje možne želene 
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izide. K. Martin in A. Franklin (2010) sicer pišeta na splošno o učencih s posebnimi 

potrebami, a lahko njuna razmišljanja prenesemo tudi na področje participacije UUT. 

Avtorici (prav tam) v zvezi s tem poudarjata, da je eden izmed ciljev leta 2003 v Angliji 

sprejetega zakona Every Child Matters izboljšati položaj otrok, zaradi česar je potrebno že 

v sedanjosti »vlagati« v otroke, kar posledično pomeni njihov boljši položaj v prihodnosti 

in manjšo socialno izključenost. Nekatere avtorice (Lesar, 2007, 2015; Jereb, 2011) 

ugotavljajo, da je zgodnji osip povezan z visokim tveganjem brezposelnosti in socialno 

izključenostjo na rob družbe, za državo pa predstavlja visoke socialne in ekonomske 

stroške. Zato bi bilo vsekakor treba razmisliti o tem, kako podpreti učence, ki so v šoli 

manj učno uspešni, da bi se lahko v prihodnosti izognili tem posledicam. A prav ta fokus 

na prihodnost otrok, na to, kdo bo v prihodnosti in kako bo (ekonomsko in kulturno 

odgovorno) prispeval k družbi, lahko pomeni onemogočanje participacije otrok v 

sedanjosti, v času, ko so še otroci. Fokus na to, kaj bo otrok v prihodnosti, odraslega 

pogosto odvrne od tega, da bi se zares osredotočil na kakovost otrokovega življenja in 

njegove pravice kot otroka v sedanjosti. Moss in Petrie (2005) gresta še korak dlje, saj 

poudarjata, da odrasli želijo ustvariti prihodnost po svoji podobi in posledično ne želijo 

upoštevati učenčevega vidika. Fokus na otroka kot na nekoga, ki bo nekaj postal, in ne na 

bitje sedanjosti lahko pri UUT povzroči, da jih odrasli zato še toliko bolj vidijo kot 

nekompetentne in pasivne člane družbe, kar posledično pod vprašaj postavlja njihovo 

participacijo. Odrasli tako z dobrimi nameni pomagati učencem, da bodo lahko v 

prihodnosti nekaj postali in prispevali k družbi, odločajo zanje in namesto njih. 

 

Preden na kratko povzamem strukturo doktorske disertacije, še o razlogih za izbrano temo 

disertacije. Prvi razlog je bil vsekakor ta, da so mi izkušnje sodelovanja v različnih 

projektih, v katerih smo proučevali sodelovanje z UUT in izvajali pogovore s strokovnimi 

delavci šole in učenci, pogosto potrjevale tezo, da so odrasli tisti, ki odločajo za učence oz. 

namesto njih. Spraševala sem se, kje so ovire, da učenci niso pripoznani kot kompetentni 

sodelavci odraslih. Ker izhajam iz prepričanja, da je učenec strokovnjak za svoje življenje 

in da lahko pomembno prispeva pri izbiri, oblikovanju in sprejemanju zase pomembnih 

odločitev, sem želela raziskati participacijo učencev v procesu reševanja njihovih učnih 

težav.  

 

Drugi razlog je v tem, da so različne doslej izvedene tuje raziskave o participaciji učencev 

pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči praviloma zajemale učence s posebnimi 
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potrebami in ne posebej UUT (Francis, 1993 v Davie, 1996; Wade in Moore, 1993; 

Gersch, 1996; Goepel, 2009). Ključna ugotovitev teh raziskav je, da sta bila pomoč učencu 

in sodelovanje vseh udeleženih v procesu reševanja UT uspešnejša, če so imeli v teh 

procesih možnost participacije tudi učenci. V slovenskem prostoru sta bili izvedeni dve 

raziskavi, ki se osredotočata izključno na UUT. Nekoliko starejša raziskava (Magajna idr., 

2008) omogoča vpogled v doživljanje UT učencev samih, sodobnejša raziskava (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2011) pa sicer vključuje tudi učence, a je bil fokus raziskave na 

preizkušanju in razvoju modela delovnega odnosa soustvarjanja pomoči UUT in ne na 

raziskovanju participacije UUT v procesu reševanja učnih težav. Tako pri nas kot po svetu 

pa še ni bilo raziskano, kako in v kolikšni meri UUT lahko participirajo v celotnem 

procesu reševanja UT (identifikacija UT, načrtovanje, izvedba in evalvacija učne pomoči) 

ter kakšen je odnos učencev in strokovnih delavcev šole do participacije UUT pri 

reševanju UT.  

 

Poleg tega me je zanimalo tudi, kako se participacija učencev uresničuje v vsakdanji šolski 

praksi, glede na to, da je v slovenski in tuji strokovni in znanstveni literaturi kot tudi v 

številnih slovenskih formalnih in strokovnih dokumentih s področja osnovnega šolstva zelo 

veliko zapisanega o tem, kaj naj bi participacija učencev pomenila. 

 

V teoretičnem delu doktorske disertacije so najprej predstavljeni koncept otrokove 

participacije in ovire pri uresničevanju tega koncepta v praksi. Koncept otrokove 

participacije sem predstavila s pomočjo opredelitev različnih avtorjev (npr. Hart, Shier, 

Lansdown, Kirby, Rutar), pri čemer sem dodajala še svoj pogled in lastno razmišljanje o 

obravnavani temi. Predstavitvi koncepta otrokove participacije sledi še teoretična 

predstavitev pojmovanja otroštva in podobe o otroku v preteklosti in danes kot dveh 

pomembnih dejavnikov pri uresničevanju participacije. V nadaljevanju se osredotočim na 

participacijo otrok v procesu šolanja in pogoje zanjo ter znotraj tega predstavim različne 

koncepte in teoretične vsebine, pomembne za razumevanje obravnavane teme, npr. 

pedagogiko poslušanja, koncept inkluzivnosti, koncept medosebnega prostora, ontološki 

angažma, koncept pravičnosti. Teoretični del končujem s predstavitvijo participacije 

učencev v procesu reševanja UT. Zaradi boljše preglednosti ključne teoretične ugotovitve 

ponekod na koncu posameznih razdelkov kratko povzamem in jih zapišem v poševnem 

tisku.  
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Teoretične koncepte sem nadgradila z obsežno tridelno raziskavo, ki jo predstavljam v 

empiričnem delu doktorske disertacije. Z raziskavo sem želela:  

‒ ugotoviti, katere oblike participacije so predvidene v slovenskih formalnih in 

strokovnih dokumentih s področja osnovnega šolstva, 

‒ narediti pregled stanja o participaciji učencev nasploh, še posebej pa o participaciji 

UUT v procesu reševanja UT, z vidika šolskih svetovalnih delavcev,  

‒ podrobneje raziskati odnos šolskih strokovnih delavcev in UUT do participacije 

UUT, participacijo UUT pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči ter povezavo 

med šolsko klimo in spodbujanjem in omogočanjem participacije UUT.  

 

Predstavljeni teoretični koncepti in ključne ugotovitve empiričnega dela doktorske 

disertacije omogočajo boljši vpogled v razumevanje učenčeve participacije in v 

udejanjanje tega koncepta v vsakdanji šolski praksi tako z vidika šolskih strokovnih 

delavcev, kot tudi UUT. Obenem kažejo tudi, kaj in kako bi bilo treba v šolskem prostoru 

spremeniti, spodbujati ipd., da bi participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih 

težav lahko zaživela v polni meri.  
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II PARTICIPACIJA OTROK 

 

V sodobnem času je participacija razširjen in zaželen koncept na številnih področjih (npr. 

politika, ekonomija, pravo, pomagajoči poklici) in ne le na tistih, ki so neposredno 

namenjeni otrokom (npr. šolstvo). Predvideva se, da bo sodelovanje uspešnejše in da bomo 

pri delu dosegali boljše rezultate, če bodo vsi udeleženi participirali v celotnem procesu 

odločanja. 

 

Kljub temu o participaciji ne moremo govoriti kot o novem konceptu oz. kot o izumu 

sodobnega časa. Že v poznih šestdesetih in na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja 

se je v številnih delih sveta začela pojavljati zahteva po vključevanju državljanov v 

sprejemanje odločitev, ki se tičejo njihovih življenj. Državljani so tako dobili priložnost, da 

so se v skupnosti vključili v različne svete (npr. svet staršev v šolah, svet stanovalcev), s 

čimer naj bi se povečalo razumevanje njihovih potreb, želja in pričakovanj ter se jim 

omogočilo, da se bo slišal tudi njihov glas. Ves ta čas pa je »participacija v skupnosti« 

ostala ločena od politične participacije, ki se običajno povezuje z glasovanjem na volitvah, 

s članstvom v političnih strankah in različnih lobijih ipd. (Cornwall in Gaventa, 2000) 

Avtorja z orisom začetkov participacije nakažeta tudi položaj koncepta participacije v 

razmerju do koncepta demokracije. Koncept participacije ločita od politične participacije, 

ki je navadno razumljena kot oblika demokracije. Ko govorimo o demokraciji, govorimo o 

politični ureditvi z vladavino večine, ki bolj ali manj varuje osebne in politične pravice 

vseh državljanov. Na neki način je demokracija participacija na makroravni, ko gre za 

odločanje o javnih zadevah, a glavna razlika med tema dvema konceptoma je v tem, da je 

pri demokraciji pogosto vprašanje, ali so posamezniki zares slišani in upoštevani, saj na 

koncu praviloma prevlada mnenje večine. Pri participaciji pa ni pomembno mnenje večine, 

ampak je poudarek na tem, da se poskuša sprejeti takšno odločitev, ki upošteva želje, 

pričakovanja in potrebe vsakega udeleženega. Da pa so odrasli lahko vključeni v te procese 

na makroravni, je pomembno, da to že prej zgradijo na mikroravni, saj je potem večja 

verjetnost, da bodo otroci to držo tudi ohranili v življenju (npr. če so otroci že v razredu 

navajeni, da pri oblikovanju pravil razreda participirajo vsi, je večja verjetnost, da bodo 

tudi kasneje pri oblikovanju odločitev delovali na način, da imajo vsi možnost 

participacije). Na to opozori tudi Kroflič (2002, str. 101), ki pravi, da vzgoje ne moremo 

razumeti zgolj kot navajanje otrok in mladostnikov na uveljavljene vzorce vedenja 
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(poslušnost), ampak kot pripravljenost na odgovorno in dogovorno iskanje odgovorov na 

moralne dileme in sprejemanje odločitev, ki so primerne za večino članov skupnosti. 

 

Številni avtorji (Hart, 1992; Cooper, 1996; Kroflič, 2002; Kriby in sod., 2003; Smith, 

2010) poudarjajo, da mora vsak otrok dobiti izkušnjo participacije v zanj pomembnih 

zadevah, saj bo le tako lahko spoznal samega sebe in se identificiral kot pomemben član 

družbe. Hart (1992, str. 5), pionir na področju definiranja koncepta otrokove participacije, 

posebej omenja, da je participacija osnovna državljanska pravica. Otroci morajo biti 

vključeni v smiselne projekte skupaj z odraslimi. Nerealistično je namreč pričakovati, da 

bodo otroci nenadoma pri šestnajstih, osemnajstih ali enaindvajsetih letih postali 

odgovorni, participativni odrasli državljani, brez da bi bili predhodno izpostavljeni 

veščinam in odgovornostim v zvezi s participacijo. Razumevanje demokratične 

participacije in zaupanje v kompetentnost za participacijo je mogoče pridobiti skozi prakso 

in ne more biti poučevano kot abstraktni model.  

 

Na področju otrokovih pravic in otrokovega razvoja postaja participacija otrok vse bolj 

popularen koncept, predvsem od sprejetja Konvencije leta 1989. Obdobje zadnjih dvajsetih 

let je predvsem obdobje, v katerem se poskuša koncept participacije pospešiti in uzakoniti 

ter raziskati strategije, kako ga prenesti v prakso. Otroke so začeli vse pogosteje 

vključevati v raziskave, opazovanja, različna posvetovanja ipd. V številnih državah so se 

oblikovali razni klubi mladih, otroški parlamenti, otroci so se začeli pojavljati v vlogi 

vrstniških svetovalcev, promotorjev zdravja, mladih novinarjev, v nekaterih primerih so 

lahko vplivali na sprejemanje javnih odločitev (Boyden, 1997). Kljub temu pa večina otrok 

še vedno ne participira v celotnem procesu odločanja. Theis (2010, str. 343) denimo 

opozarja, da šole in sam sistem izobraževanja lahko le redko označimo za participatorne, 

vladne odločitve se sprejemajo brez otrok, mediji še naprej prikazujejo otroke kot nemočne 

žrtve, adolescente kot povzročitelje težav raje kot tiste, ki lahko pomembno in aktivno 

prispevajo k razvoju družbe. Temu pritrjuje tudi G. Lansdown (2010, str. 14–15), ki pravi, 

da so priložnosti za otrokovo aktivno udeležbo velikokrat odvisne od dobre volje 

posameznih odraslih, ki otroke vključujejo v sprejemanje odločitev, ki se jih tičejo, npr. v 

šoli, pri zdravniku. Odraslim namreč pogosto manjka razumevanje, da imajo otroci 

sposobnosti, s katerimi lahko prispevajo k sprejemanju odločitev, zato so otroci pri 

sprejemanju odločitev velikokrat preslišani. Odrasli vse prepogosto podcenjujejo otrokove 

sposobnosti oz. ne spoštujejo njihovega mnenja, njihove perspektive, ker ni izražena na 
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način, ki ustreza odraslim. Otrokova participacija se v vsakdanjem življenju velikokrat ne 

uresničuje tudi zaradi dejstva, da v Konvenciji zapisani otrokovi pravici do skrbi in zaščite 

odraslih uživata veliko večjo podporo kot otrokova pravica do participacije. Ta je 

velikokrat predmet številnih polemik odraslih, pa čeprav se vse tri pravice med seboj 

prekrivajo in dopolnjujejo (Alderson, 2008, str. 78).  

 

G. Lansdown (2010, str. 14–15) opozarja, da je otrokovo participacijo še posebej težko 

doseči v tistih kulturah, v katerih se od otrok, še posebej deklic, pričakuje, da so v 

prisotnosti odraslih tiho, da ne izražajo svojega mnenja doma in v šoli, da ne sprašujejo in 

polemizirajo z odraslimi ipd. Projekti in programi, ki spodbujajo ustvarjanje prostora za 

aktivno udeležbo otrok, so ena izmed priložnosti, kako doseči udejanjanje otrokove 

participacije, a še zdaleč niso dovolj. To je treba zastaviti na »višji ravni« – s sprejetjem 

ustrezne zakonodaje, politike in prakse, ki bo podpirala otrokovo pravico, da je slišan in da 

se ga jemlje resno pri odločitvah, ki se ga tičejo. Ideja o pravici otroka do participacije v za 

njega relevantnih zadevah, da je aktivno udeležen pri sprejemanju odločitev, je za številne 

odrasle še vedno precej nova. Nekateri odrasli se obenem bojijo tudi posledic, ki jih ta 

pravica s seboj prinaša (npr. da bi otroci imeli večjo moč). V zvezi s tem Johnson (1996, 

str. 34 v Boyden, 1997) na preprost način pokaže, zakaj je participacija otrok čisto logična 

zadeva, okoli katere se ne bi smelo vrteti toliko različnih polemik: »Če so otroci dovolj 

stari za to, da nosijo orožje, da skrbijo za svoje mlajše sestre in brate in delajo težka dela, 

so prav zagotovo dovolj stari tudi za to, da se odrasli z njimi posvetujejo glede 

sprejemanja odločitev, ki so zanje pomembne.« V določenih družbah ali situacijah se 

seveda lahko zgodi, da imajo otroci zelo veliko vlogo in posledično tudi (pre)veliko 

odgovornost (npr. otroci delajo, da bi lahko preživeli družino, otroci skrbijo za svoje 

mlajše družinske člane). Kljub temu pa je tako sklepanje, zakaj je otrok sposoben 

participacije, nekoliko pretirano, saj izpostavlja prezgodnjo prelaganje odgovornosti na 

otroke. Obenem ta utemeljitev ne zdrži v družbah, kjer otroci ne nosijo orožja, kjer otroci 

ne opravljajo težkih del ipd. Ponekod ustaljene prakse številnih družb, da na otroke 

prelagajo npr. skrb za sorojence, da zahtevajo opravljanje službe zaradi finančne pomoči 

družini ipd., jasno kažejo, česa vse so otroci v izjemnih situacijah sposobni. Iz tega je 

mogoče izpeljati sklep, da so zmožnosti otrok močno pogojene s prepričanji odraslih o 

otrokovih zmožnostih. Otroci namreč razvijajo svoje zmožnosti v odnosih z odraslimi, kar 

je ključni vidik vzgoje (Peček Čuk in Lesar, 2009). 
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G. Lansdown (2010, str. 14) udejanjanje otrokove participacije razume kot prehod od 

otroka kot pasivnega sprejemnika k spoštovanju otroka kot aktivnega udeleženca, ki ima 

moč, da lahko vpliva na svoje življenje. Za boljšo predstavo o tem, kaj naj bi izraz 

otrokova participacija v povezavi z otrokovimi pravicami pomenil, si lahko pomagamo z 

12. členom Konvencije, v katerem je zapisano, da države pogodbenice otroku, ki je 

sposoben izoblikovati lastna mnenja, jamčijo pravico do njihovega svobodnega izražanja v 

vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo 

starostjo in zrelostjo. Natančnejšo analizo tega člena v nadaljevanju povzemam po G. 

Lansdown (2010, str. 12–13): 

‒ 12. člen Konvencije se nanaša na vsakega otroka, ki je sposoben oblikovati svoje 

mnenje. Otroci lahko že zelo zgodaj oblikujejo svoje mnenje, tudi če ga ne znajo še 

verbalno izraziti. V povezavi s pravico do participacije ne bi smeli govoriti o 

najnižji starostni meji, prav tako je ne bi smeli pogojevati s tem, da otrok izraža 

svoje mnenje v jeziku odraslih. Implementacija 12. člena zahteva priznanje in 

spoštovanje neverbalnih oblik komunikacije, kot so igra, telesna govorica, obrazna 

mimika, risanje in slikanje, skratka vse oblike, s pomočjo katerih zelo majhni otroci 

oblikujejo izbire, izražajo zanimanje in pokažejo razumevanje svojega okolja. 

‒ Otroci imajo pravico, da svobodno izrazijo svoje mnenje. Otroci, še posebej 

deklice, mlajši otroci in otroci s posebnimi potrebami, pa velikokrat nimajo 

priložnosti, da bi lahko svobodno izražali svoja mnenja, saj odrasli velikokrat 

spregovorijo namesto njih. Otrokovo svobodno izražanje mnenj zahteva kulturno 

spremembo, da bodo odrasli prepoznali pomen poslušati otroke in jih spoštovati. 

Otroci potrebujejo dostop do ustreznih informacij in varnega prostora, v katerem 

bodo imeli dovolj časa, spodbude in podpore, da bodo lahko razvili in ubesedili 

svoja mnenja. To pa obenem ne pomeni, da bi otroci morali izražati svoje mnenje, 

če si tega ne želijo. 

‒ Otroci imajo pravico izraziti svoje mnenje o vseh zadevah, ki se jih tičejo. Večina 

teh zadev ima neposredni ali posredni vpliv na otroka, in jih zato lahko definiramo 

kot legitimne zadeve, o katerih otroci lahko odločajo, npr. šolanje, prevozi, poraba 

denarja, zmanjševanje revščine ali socialna varnost.  

‒ O tehtnosti otrokovih izraženih mnenj se presoja v skladu z otrokovo starostjo in 

zrelostjo. Ni dovolj samo poslušati otroke, temveč je pomembno, da otrokova 

mnenja pri sprejemanju odločitev vzamemo resno. Otrokova starost sama po sebi 

ne more omejevati pomena otrokovega mnenja. Otrokova stopnja razumevanja 
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določenih stvari namreč ni povezana le z njegovo starostjo, pač pa tudi z 

otrokovimi izkušnjami, znanjem, podporo, ki je je otrok deležen v svojem okolju, 

otrokovim socialnim in kulturnim okoljem. Prav zato moramo toliko več pozornosti 

posvetiti predvsem otrokovi zrelosti. Teža, ki jo pripišemo mnenju otrok, mora 

odsevati tudi stopnjo razumevanja problema, o katerem otrok izraža stališča, 

poglede. To seveda ne pomeni, da bomo mlajšim otrokom v vsakem primeru 

pripisali manjšo težo, saj obstajajo mnogi problemi, o katerih so že tudi majhni 

otroci zmožni oblikovati svoje mnenje, če imajo le dovolj spodbude za to. 

‒ 12. člen Konvencije pa poudarja, da otrokova pravica ni le, da ima otrok pravico 

izraziti svoje mnenje, pač pa tudi, da imajo odrasli resen odnos do tega, kar otrok 

izraža. To pa ne pomeni, da se morajo strinjati z vsem, kar otrok reče, morajo pa 

njegove poglede spoštovati, skupaj z njim pretehtati in v čim večji možni meri 

upoštevati. 

 

Konvencija spodbuja participacijo otroka, a oceno relevantnosti izraženih mnenj otrok 

prepušča odraslim. Tu se seveda postavi vprašanje, kako opredeliti ključne zmožnosti 

otroka, kakšna je primerna starost otroka ipd. Po drugi strani pa participacija 

predpostavlja ne le razvitih sposobnosti in zmožnosti otrok, marveč tudi otrokovo 

prevzemanje odgovornosti. Tu se potem pojavi nevarnost (prezgodnjega) prelaganja 

prevelike odgovornosti na otroke. Odrasli se namreč lahko umakne iz procesa 

participacije in vso odgovornost za otroka pomembne odločitve naloži le otroku samemu. 

Zato sta, ko govorimo o otrokovi participaciji, potrebna osredotočenost na sam proces 

participacije in stalno preverjanje (naših interpretacij) otrokovih zmožnosti (npr. glede 

možnosti izražanja mnenj, upoštevanja otrokovih okoliščin in okoliščin pomembnih drugih, 

otrokovega predvidevanja in presojanja, udejanjanja dogovorov, evalvacije). V prvi vrsti 

pa je pomembno, da z otrokom najprej vzpostavimo zelo dober odnos, saj bomo le na ta 

način lahko skupaj z njim preverjali, kaj zmore sam in kje potrebuje našo podporo, brez da 

bi se ujeli v lastne predpostavke in interpretacije. 
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II 1. RAZLIČNE OPREDELITVE PARTICIPACIJE 

 

Koncepte in stopnjo otrokove participacije različni avtorji različno opredelijo. Ob 

prebiranju opredelitev participacije, ki so jih oblikovali Hart (1992), Shier (2001) in G. 

Lansdown (2001, 2010), se mi je ves čas porajalo vprašanje, ali so omenjeni avtorji 

koncept participacije oblikovali na podlagi teorije ali je šlo za induktivno oblikovanje, torej 

za prevajanje iz prakse v teorijo. Izkazalo se je, da so avtorji te opredelitve večinoma 

oblikovali induktivno. Shier (2001) se je denimo naslonil na izkušnje iz prakse udejanjanja 

Article 31 Children’s Consultancy Scheme. Tu gre za projekt, ki omogoča in podpira 

otroke stare od 8 do 12 let, da kot posebni svetovalci organizatorjem umetniških, kulturnih 

in prostočasnih dejavnosti svetujejo, kako izboljšati kakovost storitev za otroke. G. 

Lansdown (2001, 2010) je svojo opredelitev participacije oblikovala na podlagi pregleda 

različnih praktičnih primerov participacije otrok po celem svetu (npr. graditev otroške 

bolnišnice Derby v Veliki Britaniji, otroški parlamenti v Sloveniji, v Zimbabveju, projekt 

Otrok – otroku v Nikaragvi itd.). Hart (1992) pa je svojo lestev participacije oblikoval na 

podlagi osebnih izkušenj, teorij o razvoju otroka in literature o demokratičnem šolanju. 

 

V nadaljevanju bom najprej predstavila različne opredelitve participacije, nato pa bom 

povzela podobnosti in razlike med njimi, z namenom, da poudarim bistvene značilnosti teh 

konceptov.  

 

Hart je že leta 1992 razvil t. i. lestev participacije (angl. ladder of participation). Gre za 

model, ki prikazuje, v kolikšni meri so mladi vključeni v soodločanje in izvajanje nekega 

projekta. Hart (1992) govori o osmih stopnjah oz. načinih, kako lahko otroke vključimo v 

sodelovanje pri projektu.  

 

Prve tri stopnje Hart (prav tam) imenuje tudi neparticipacija, ker otroci niso resnično 

vključeni procese, pač pa z njihovo pomočjo upravičujemo tiste, ki imajo moč, da »učijo« 

ali »zdravijo« udeležence, torej otroke. Na prvi stopnji, ki jo Hart (prav tam) imenuje 

manipulacija (angl. manipulation), so odrasli tisti, ki vodijo aktivnosti, otroci zgolj delajo 

po navodilih odraslih, brez da bi sploh razumeli/poznali, kaj je cilj določene aktivnosti. 

Hart (prav tam) kot primer manipulacije navaja situacije, ko se odrasli sicer posvetujejo z 

otroki, a njihovim idejam ne podajo nobene povratne informacije – npr. odrasli otroke 

prosijo, da narišejo idealno igrišče, nato pa zbrane risbe sami analizirajo in se dogovorijo, 
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kako naj bi bilo po mnenju otrok videti idealno igrišče. Analiza risbic ni narejena skupaj z 

otroki in otroci tako niti ne vedo, ali in kako so bili njihovi predlogi uporabljeni. Na drugi 

stopnji, dekoracija (angl. decoration), so aktivnosti prav tako vodene s strani odraslih, s to 

razliko, da otroci sicer razumejo/poznajo cilje aktivnosti, a še vedno nimajo možnosti 

vpliva na to, kako se bodo aktivnosti odvijale. Kot primer Hart (prav tam) navaja dogodek, 

na katerem otroci, vsi v enakih majicah, pojejo in plešejo, a zelo malo vedo o vsem skupaj 

oz. nimajo nobene besede pri organizaciji tega dogodka. V tem primeru govorimo o 

dekoraciji in ne o manipulaciji, ker se odrasli ne pretvarjajo, da se je dogodek zgodil zaradi 

otrok in njihove pobude. Otroci so prisotni samo za popestritev, in da podprejo zamisli 

odraslih na relativno posreden način. Na tretji stopnji, tokenizem (angl. tokenism), so 

aktivnosti vodene s strani odraslih. To je stopnja, ko je sicer videti, da imajo otroci 

možnost soodločanja, a imajo v resnici zelo malo ali nič izbire glede vsebine ali sloga 

komuniciranja v tej situaciji, malo ali nič priložnosti za oblikovanje lastnega mnenja. Kot 

primer tokenizma Hart (prav tam) navaja udeležbo otrok na okroglih mizah. Neredko se 

namreč zgodi, da odrasli za udeležbo na okrogli mizi izberejo ljubke, zgovorne otroke z 

zelo malo ali skoraj nič vsebinske predpriprave in brez posvetovanja z vrstniki, ki jih na 

okroglih mizah zastopajo. Če udeležencem okrogle mize ali pa otrokom ne pojasnimo, 

kako so bili izbrani za sodelovanje na okrogli mizi in katero otrokovo perspektivo 

zastopajo, je to navadno zadosten indikator, da projekt ni resničen primer participacije. 

Lahko se sicer zgodi, da otroci v takih primerih zelo uspešno izražajo svoja mnenja. Ne 

glede na to, kaj otrok reče, lahko požanje veliko aplavza, fotografiranja in medijske 

pozornosti. Otroci se iz takih situacij lahko naučijo predvsem to, da je participacija prevara 

in farsa.  

 

Od četrte stopnje dalje pa Hart (prav tam) govori o določeni stopnji participacije otrok. Na 

četrti stopnji, ki jo poimenuje določenost, a informiranost (angl. assigned but informed), so 

aktivnosti sicer še vedno vodene s strani odraslih, a otroci že razumejo/poznajo cilje teh 

aktivnosti, prav tako tudi že razumejo svojo vlogo v procesu sprejemanja odločitev. Na 

peti stopnji, posvetovanje in informiranje (angl. consulted and informed), odrasli še vedno 

vodijo aktivnosti, a se z otroki posvetujejo in jih informirajo o tem, kako bodo njihove 

ideje in mnenja uporabljeni v odločitvah, ki jih sprejmejo odrasli. Kot primer Hart (prav 

tam) navaja televizijsko družbo Nickelodeon v New Yorku, na kateri včasih nove ideje za 

televizijski program oblikujejo po posvetovanju z otroki. To poteka na način, da otroci 

najprej pokomentirajo nizkocenovne programe, nato jih odrasli na podlagi njihovih 



34 

komentarjev preoblikujejo ter jih dajo otrokom v ponovni pregled. Tudi na šesti stopnji, 

iniciativa odraslih, deljene odločitve v projektih z otroki (angl. adult-initiated, shared 

decisions with children), so aktivnosti še vedno vodene s strani odraslih, odločitve pa se že 

sprejemajo skupaj z otroki. Hart (prav tam) pravi, da na tej stopnji že lahko govorimo o 

resnični participaciji, saj si odrasli sprejemanje odločitev delijo z otroki. Na sedmi stopnji, 

iniciativa otrok, mladih in usmeritev s strani otrok (angl. child-initiated and directed), pa 

so aktivnosti vodene s strani otrok, odrasli so vpleteni le s podporo otrokom, kadar si otroci 

to želijo. Ob tem pa Hart (prav tam) opozarja, da je težko najti primer skupnostnih 

projektov, kjer bi iniciativo za organizacijo in izvedbo prevzeli otroci. Razlog vidi v tem, 

da se odrasli pogosto slabo odzivajo na otrokove iniciative. Celo v primerih, ko odrasli 

prepustijo otrokom, da sami oblikujejo in prebarvajo zid, se težko odpovedo temu, da ne bi 

prevzeli vodilne vloge. Na osmi stopnji, iniciativa otrok, odločitve delijo z odraslimi (angl. 

child-initiated, shared decisions with adults), otroci prav tako vodijo aktivnosti, odrasli in 

otroci so pri sprejemanju odločitev enakovredni partnerji. Otroci so svobodni pri odločanju 

o tem, kaj želijo početi, v fazi priprave in izvedbe pa se lahko obrnejo na odrasle za 

njihovo mnenje (Hart, 1992; Fletcher, 2011). 

 

Shier (2001) ob bok Hartovi lestvi participacije, ki je imela na področju razvoja 

participacije mladih največji vpliv, postavi alternativni model participacije. Pravi, da 

namen oblikovanja novega modela participacije ni nadomestiti Hartovo lestev, pač pa 

praktikom ponuditi dodatno orodje, ki jim bo v pomoč pri raziskovanju različnih vidikov v 

procesu participacije. Shierov model participacije se od Hartove lestve razlikuje po tem, da 

nima nič skupnega s prvimi tremi stopnjami participacije, ki jih Hart poimenuje 

neparticipacije (manipulacija, dekoracija in tokenizem). Zanimivo, da so številni praktiki 

prve tri Hartove stopnje participacije označili kot najbolj uporabne, saj so jim v pomoč pri 

prepoznavanju in odpravljanju področij, kjer lahko govorimo o neparticipaciji. Ironično bi 

lahko rekli, da je največji prispevek Hartovega dela prav predstavitev teh treh stopenj 

neparticipacije (prav tam). Poleg tega je razlika med modeloma tudi v tem, da Shierov 

model ne govori o stopnji, na kateri bi otroci oblikovali odločitve neodvisno od odraslih. 

Po Shierovem mnenju (prav tam, str. 115) se to namreč dogaja ves čas, še posebej v igri, 

kjer je bistveno to, da otrok naredi nekaj sam, brez odraslega. Ta model prepoznava 

pomembnost tega, da imajo otroci priložnosti za samostojno sprejemanje odločitev, vendar 

pa to ni vključeno neposredno v model, saj se ta osredotoča na identificiranje stopenj 

participacije preko interakcij med odraslimi in otroki. 
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Shier (prav tam) predlaga naslednje stopnje participacije: 

1. Odrasli prisluhnejo otroku.  

2. Odrasli podpirajo otroke, da izražajo svoja mnenja.  

3. Odrasli sprejmejo in upoštevajo otrokova mnenja.  

4. Otroci so vključeni v proces sprejemanja odločitev.  

5. Otroci si z odraslimi delijo moč in odgovornost za sprejemanje odločitev.  

 

Ob tem Shier (prav tam) opozarja, da imajo lahko tako posamezniki kot organizacije na 

vsaki posamezni stopnji participacije različne stopnje zavezanosti k procesu 

opolnomočenja. Zato na vsaki posamezni stopnji participacije predlaga samoizpraševanje 

in refleksijo, ki vsebujeta tri ravni: pripravljenost, odprtost (openings), priložnosti 

(opportunities) in zakonodajna obveza (obligations).  

 

Na vsaki stopnji se pripravljenost, odprtost zgodi takoj, ko se oseba odloči, da bo delovala 

na določen način (npr. poslušala otroke, jih spodbujala pri izražanju mnenj ipd.). Druga 

faza, priložnosti, se pojavi, ko prepoznamo potrebe za določeno stopnjo participacije, kot 

so npr. različni viri (vključno s časom, ki ga imajo na voljo zaposleni), spretnosti in znanje, 

razvoj novih poti za izvedbo določene naloge. Na tretji ravni pa govorimo o zakonodajni 

obvezi, ko nas zanima, ali politika organizacije ali okolja soglaša, da morajo zaposleni 

delovati na določeni stopnji participacije. Obveznost zaposlenih torej je, da delujejo na 

določen način.  

 

Model za posamezno fazo na vsaki stopnji predvideva preprosto vprašanje. Tako lahko s 

pomočjo odgovora na vprašanje ugotovimo, na kateri poziciji se trenutno nahajamo, in 

načrtujemo korake za povečanje stopnje participacije. V realnosti je sicer težko 

pričakovati, da se bodo zaposleni (ali organizacija) uvrstili na točno določeno pozicijo. 

Lahko se nahajajo v različnih fazah na različnih stopnjah, odvisno tudi od nalog in vidikov 

njihovega dela.  

 

V nadaljevanju bolj podrobno predstavljam posamezne stopnje participacije Shierovega 

modela (povzeto po Shier, 2001, str. 111–115). 
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1. Odrasli prisluhnejo otroku.  

Ta stopnja zahteva le, da odgovorni odrasli skrbno in pozorno posluša otroka, ko izrazi 

svoje mnenje. Ta stopnja se od nadaljnjih razlikuje v tem, da se poslušanje otroka dogaja 

le, ko se ta odloči, da bo izrazil svoje mnenje. Odrasli ne vlagajo nobenega dodatnega 

napora v to, da bi otroci prispevali svoje mnenje glede ključnih odločitev; tudi če otroci ne 

izrazijo nobenega mnenja, to ni razlog za skrb. Prevladuje namreč prepričanje, da otroci 

nimajo želje izraziti svoje mnenje pri sprejemanju odločitev in se denimo raje igrajo. To 

prepričanje je v nasprotju s številnimi poročili, ki kažejo na to, da si otroci želijo imeti več 

možnosti za izražanje lastnih mnenj.  

 

Na tej stopnji prva raven (pripravljenost, odprtost) zahteva le, da so zaposleni ali 

organizacija pripravljeni poslušati. Druga raven (priložnosti) zahteva, da zaposleni 

(organizacija) delujejo na način, ki omogoča poslušanje (npr. imeti na razpolago prostor in 

čas za diskusijo, izobraževanja za zaposlene za urjenje spretnosti poslušanja). Tretja raven 

(zakonodajna obveza) pa zahteva, da postane poslušanje otrok ustaljena politika 

organizacije, obveznost in dolžnost vseh zaposlenih, da skrbno poslušajo to, kar otroci 

povedo.  

 

2. Odrasli podpirajo otroke, da izražajo svoja mnenja.  

Avtor prepoznava številne razloge, zaradi katerih otroci svojega mnenja o določenih 

zadevah ne podelijo z odraslimi, ki delajo z njimi (pomanjkanje zaupanja, sramežljivost, 

slabe pretekle izkušnje biti neslišan, oz. da je izražanje mnenja neproduktivno, 

pomanjkljive sposobnosti komuniciranja zaradi nepoznavanja jezika ipd.). Zato da bi otroci 

lahko odprto in z zaupanjem izrazili svoje mnenje, jih morajo odrasli, ki delajo z njimi, 

podpreti in jim to omogočiti. Na ta način bodo lahko premostili ovire, ki otrokom 

onemogočajo, da bi lahko izrazili svoje mnenje. Druga stopnja se od prve razlikuje prav v 

tej zavzetosti odraslih, da otroke spodbujajo, da izrazijo svoje mnenje, in jih pri tem tudi 

podprejo.  

 

Na tej stopnji se od zaposlenih (organizacije) zahteva, da so pripravljeni podpreti otroke pri 

izražanju njihovih mnenj. Druga raven zahteva, da se vzpostavijo priložnosti za to, da 

otroci lahko izrazijo svoje mnenje (zaposleni morajo biti usposobljeni za to, da zares 

zagotovijo participacijo, npr. z uporabo kreativnih medijev, kot so igre in druge ustvarjalne 
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aktivnosti za mlajše otroke ali pa otroke, ki težje ubesedijo svoja mnenja). Tretja raven pa 

ponovno zahteva, da postane ta način delovanja ustaljena politika in praksa organizacije.  

 

3. Odrasli sprejmejo in upoštevajo otrokova mnenja.  

Čeprav je druga stopnja nekakšna nadgradnja prve stopnje v smislu tega, da odrasli težijo k 

podpori otrok, pa sama po sebi še ne pomeni zagotovila za to, da bodo mnenja otrok tudi 

upoštevana oz. bodo vplivala na sprejemanje odločitev. Za ponazoritev tega Shier (prav 

tam) uporabi izjavo nekega odraslega, ki je bil vključen v projekt o participaciji otrok: 

»Dobro je, da to delamo, zato da imajo otroci občutek, da jih poslušamo.« (Ball, 1998 v 

Shier, 2001). Prav zato je na tretji stopnji participacije poudarek na tem, da se otrokova 

mnenja jemlje resno. Pri tem je treba poudariti, da je ta stopnja participacije obvezna za 

vse strokovnjake in organizacije, ki so zavezane Konvenciji. To, da odrasli resno jemljejo 

otrokova mnenja, da jih upoštevajo pri sprejemanju odločitev, ne pomeni, da mora biti 

vsaka odločitev v skladu z otrokovimi željami ali da so odrasli dolžni uresničiti vse, kar 

otroci zahtevajo. Otrokov pogled na določeno situacijo je le eden izmed številnih 

pogledov, ki pa jih moramo upoštevati pri sprejemanju odločitev. Četudi priznamo 

otrokovemu mnenju določeno težo, bodo včasih drugi pogledi oz. izražena mnenja 

pomembnejši in otroci morda ne bodo dobili tega, kar so si želeli. Čeprav Konvencija ne 

predvideva, da bi odrasli otrokom podali povratno informacijo na njihovo mnenje, se v 

številnih praksah to kaže kot zelo pomembno, še posebej v primerih, ko odrasli zaradi 

kakšnega pomembnega razloga ne delujejo v skladu z otrokovimi željami. Takrat je 

pomembno, da odrasli otroku povejo, zakaj so sprejeli takšno odločitev, in če je le mogoče, 

da skupaj z njim raziščejo alternativne poti za dosego določenega cilja.  

 

Tako kot predhodni stopnji tudi ta vsebuje tri ravni. Prva (pripravljenost, odprtost) se 

pojavi, ko se zaposleni (organizacija) odločijo, da bodo otrokova mnenja upoštevali in jih 

vzeli resno. Druga faza (priložnosti) se pojavi, ko je proces sprejemanja odločitev v 

organizaciji oblikovan na način, da se upošteva tudi otrokovo mnenje. Tretja faza 

(zakonodajna obveza) pa se pojavi, ko je politika organizacije naravnana k uresničevanju 

12. člena Konvencije; torej, da se pri sprejemanju odločitev sprejema in upošteva otrokovo 

mnenje. 
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4. Otroci so vključeni v proces sprejemanja odločitev.  

To stopnjo participacije lahko vidimo tudi kot premik od posvetovanja z otrokom k njegovi 

aktivni udeleženosti v procesu sprejemanja odločitev. Hartova lestev označuje 5. stopnjo 

kot nujno tudi v procesu sprejemanja odločitev, kadar je govor o resnični participaciji. 

Shier (prav tam) pa poudarja, da je ključna razlika, da na nižjih stopnjah participacije 

otroci sicer prispevajo svoj pogled v procesu sprejemanja odločitev, a ne participirajo na 

točki, ko se odločitev dejansko tudi sprejema. To posledično pomeni, da v resnici nimajo 

nobene resnične moči pri sprejemanju odločitev. Sprejemanje odločitev ostaja domena 

odraslih. Na četrti stopnji pa se to začenja spreminjati, saj so otroci neposredno vključeni 

tudi na točki sprejemanja odločitev. Kot primer Shier (prav tam) navaja igralni center, v 

katerem zaposleni načrtujejo program počitniških aktivnosti. Če zaposleni med otroki 

izvedejo raziskavo, z namenom, da izvedo, katere aktivnosti si želijo otroci vključiti v 

program, nato pa se zaposleni sestanejo in prediskutirajo ideje in želje otrok, govorimo o 

tretji stopnji participacije. Če pa zaposleni na sestanku skupaj z otroki načrtujejo program, 

govorimo o četrti stopnji participacije. Shier (prav tam) se tudi sprašuje, zakaj je sploh 

pomembno, da govorimo o četrti in peti stopnji participacije, če pa Konvencija nalaga le, 

da se otrokovo mnenje upošteva pri sprejemanju odločitev. Pri iskanju odgovora na to 

vprašanje se nasloni na izsledke različnih raziskav (npr. Treseder, 1997; Willow, 1997; 

Adams in Ingham, 1998), ki so pokazale številne prednosti in koristi v primeru otrokove 

participacije pri sprejemanju odločitev (npr. večja kakovost storitev, pri otrocih se poveča 

občutek pripadnosti, boljša samopodoba, razvoj empatije in odgovornosti pri otrocih). 

Zagotavljanje večje kakovosti storitev se seveda lahko zgodi že na nižjih stopnjah 

participacije, do vseh ostalih koristi pa lahko otrok pride šele, ko je resnično udeležen v 

procesu sprejemanja odločitev. Na ta način Shier (prav tam) lepo pokaže, zakaj je otrokova 

aktivna udeleženost v procesu sprejemanja odločitev tako pomembna, pa četudi 

Konvencija tega nikjer izrecno ne izpostavlja.  

 

Tudi na tej stopnji vse tri ravni sledijo istemu vzorcu kot na prejšnjih stopnjah. Na tem 

mestu se mi zdi pomembno poudariti le to, na kar opozarja tudi Shier (prav tam), da prva 

raven od zaposlenih zahteva več pripravljenosti za to, da bodo zares delali na način, da 

bodo otroci vključeni v proces sprejemanja odločitev. Kajti zavedati se moramo, da so 

številne zadeve v organizacijah, ko gre za sprejemanje odločitev, otrokom neprijazne (npr. 

delovni čas, administrativno delo, etika delovanja ipd.). Ob tem Shier (prav tam) še 

poudarja, da je na lokalni ravni (npr. dogovor o pravilih obnašanja v mladinskem centru, 
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načrtovanje programa) veliko lažje vključevati otroke v sprejemanje odločitev kot pa na 

regionalni in nacionalni ravni.  

 

5. Otroci si z odraslimi delijo moč in odgovornost za sprejemanje odločitev.  

Razlika med četrto in peto stopnja ni tako očitna. Na četrti stopnji so otroci praviloma 

aktivno vključeni v proces sprejemanja odločitev, a brez prave moči nad sprejetimi 

odločitvami. Shier (prav tam) poudari, da so mladi ljudje pri vodenju in odločanju po 

navadi v manjšini, zaradi česar je glas odraslih pri sprejemanju odločitev odločilen. Če 

želimo zares uresničevati peto stopnjo participacije, je zato pomembna jasna obveza 

odraslih, da bodo delili svojo moč oz. da se bodo pripravljeni tudi odreči delu svoje moči. 

Glede na to, da Konvencija odraslih ne obvezuje k temu, da moč delijo z otroki, morajo 

odločitve, kako in kdaj bodo moč delili, temeljiti na oceni tveganj in koristih. Shier (prav 

tam) poudari, da se bodo koristi, o katerih smo govorili že na četrti stopnji, še povečale, če 

bodo imeli otroci izkušnjo deliti si moč z odraslimi pri sprejemanju odločitev. Na tej 

stopnji Shier (prav tam) ne govori le o delitvi moči, pač pa tudi o delitvi odgovornosti za 

sprejete odločitve. Ob tem pa opozarja, da ta model ne predlaga, da bi morali otroku vsiliti, 

da sprejme določeno odgovornost, če tega ne želi ali če to ni v skladu z njegovo stopnjo 

razvoja in razumevanja. Pomembno pa je, da odrasli na področjih, kjer si otroci skupaj z 

odraslimi lahko delijo moč in odgovornost za sprejete odločitve, podprejo otroke, da bo to 

možno izpeljati. Tudi na tej stopnji vse tri ravni sledijo istemu vzorcu kot na prejšnjih 

stopnjah. 

 

Ob predstavitvi Shierovega pojmovanja participacije otrok pa P. Kirby in S. Gibbs (2006) 

opozarjata, da ne moremo vsake participacije otroka umestiti v zgoraj opisan Shierov 

model stopenj participacije, ker se stopnja moči znotraj določenega projekta ali naloge 

lahko zelo spreminja. Predlagata, da morajo biti odrasli pri delu z otroki čim bolj 

prilagodljivi in jim nuditi podporo, ki jo glede na svojo sposobnosti potrebujejo. Pravita, da 

je največji izziv za odrasle, da ocenijo, kakšna stopnja participacije je primerna za 

posameznega otroka, in mu v dogovoru z njim ponudijo podporo, ki jo potrebuje, da bi bil 

lahko zares udeležen. Po njunem mnenju so globoko zakoreninjeni hierarhični odnosi med 

otroki in odraslimi namreč ovira za to, da bi se zares slišal otrokov glas. Odrasli se morajo, 

če želijo podpreti otroke pri participaciji v zadevah, ki so zanje pomembne, naučiti novega 

načina dela: da otrokom omogočijo možnost izražanja mnenj, razvijanja idej, sprejemanja 

odločitev in skupnega sodelovanja (prav tam). To obenem pomeni tudi spremenjeno vlogo 
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odraslih v odnosu do otrok – da se naučijo sodelovati z njimi, ne pa vedno samo delovati za 

njih. O tem pišejo tudi P. Kirby in sod. (2003), in sicer, da prepoznavanje, predvsem pa 

priznavanje otrokove pravice do participacije, od odraslih zahteva, da ne nastopajo le v 

vlogi zaščitnikov in oskrbovalcev. Od odraslih zahteva, da sodelujejo skupaj z otroki 

namesto, da zgolj delajo za njih; da poskušajo razumeti, da prevzeti odgovornost za otroka 

ne pomeni hkrati tudi otroku vzeti odgovornost. Ta preobrat je za nekatere odrasle lahko 

zelo neprijeten, težko sprejemljiv, a nujen, če želimo, da se otrokova pravica do 

participacije v zanj relevantnih zadevah tudi resnično udejanja (prav tam). 

  

G. Lansdown (2010, str. 20) pa obseg dejanskega otrokovega sodelovanja pri sprejemanju 

odločitev ocenjuje s pomočjo otrokove stopnje vključenosti v odločitve. Po njenem mnenju 

lahko otrokovo participacijo v grobem razdelimo na tri stopnje:  

1. Posvetovalna participacija (ang. consultative participation) – o njej govorimo v 

primeru, ko odrasli potrebujejo otrokov delež, da bi lahko bolje spoznali in 

razumeli otrokovo življenje in izkušnje. Odrasli so tisti, ki igrajo pri tem 

sodelovanju pomembno vlogo, in sprejemanja odločitev ne prepuščajo otrokom oz. 

si ga z njimi ne delijo. Vseeno pa priznavajo, da imajo otroci pomembno znanje in 

izkušnje, ki jih odrasli potrebujejo pri sprejemanju odločitev.  

2. Sodelovalna participacija (ang. collaborative participation) – o njej govorimo v 

primeru, ko so otroci veliko bolj vpleteni v proces sprejemanja odločitev kot pri 

posvetovalni participaciji. Sodelovalna participacija otrokom omogoča priložnosti, 

da odločitve sprejemajo skupaj z odraslimi, da vplivajo na proces in izid 

posamezne aktivnosti.  

3. Participacija pod vodstvom otrok (ang. child-led participation) – o njej govorimo v 

primeru, ko imajo otroci prostor in priložnost za sprejemanje odločitev, ki se jih 

tičejo, predlagajo aktivnosti in so zastopniki samih sebe. Odrasli nastopajo v vlogi 

moderatorjev (ang. facilitators) otrok – jim zgolj omogočajo, da razvijejo svoje 

lastne cilje s pomočjo zagotavljanja dostopa do informacij, nasvetov in podpore 

(prav tam).  

 

P. Kirby in sodelavke (2003) so na podlagi raziskave, katere namen je bil na vzorcu 29 

organizacij, namenjenih otrokom in mladim, raziskati, kako se participacija otrok in 

mladostnikov odraža v praksi, oblikovale še eno opredelitev participacije. Ta opredelitev 
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vsebuje štiri stopnje, ki opisujejo trenutno participacijo v praksi. Pri tem pa avtorice (prav 

tam) poudarjajo dvoje stvari, ki ju moramo upoštevati glede njihove opredelitve:  

‒ Izhodišče za opredelitev je 12. člen Konvencije, ki govori o tem, da moramo 

upoštevati otrokovo mnenje v procesu sprejemanja odločitev, ki se tičejo otrok, 

zato model ne vključuje posvetovanja ali tistih participativnih aktivnosti, ki so po 

Hartovi lestvi (1992) primeri tokenizma ali manipulacije in v katerih otrokova 

mnenja nimajo nobenega vpliva na sprejemanje odločitev. 

‒ Opredelitev je zasnovana nehierarhično, torej se predpostavlja, da nobena stopnja ni 

boljša ali slabša kot druga. Posamezna stopnja je določena glede na okoliščine in 

sodelujoče otroke in mlade. 

 

V nadaljevanju predstavljam koncept participacije, kot so ga oblikovale P. Kirby in 

sodelavke (2003):  

‒ Mnenja otrok in mladih se upoštevajo: ne glede na to, ali so otrokova mnenja 

izražena prostovoljno ali si odrasli prizadevajo, da bi jih otroci izrazili, morajo biti 

upoštevana, če želimo, da se zares spoštujejo otrokove pravice. Otrokov pogled na 

stvari predstavlja en možni vir, ki ga morajo odrasli upoštevati pri sprejemanju 

odločitev.  

‒ Otroci in mladi so vključeni v sprejemanje odločitev: na tej stopnji si P. Kirby in 

sodelavke pomagajo s Shierovim modelom participacije (2001), ko govorijo o tem, 

da so otroci aktivno in neposredno vključeni v proces sprejemanja odločitev na 

točki, ko se te oblikujejo. Otroci in odrasli si delijo mnenja in skupaj razpravljajo o 

različnih zadevah. Odrasli imajo še vedno zadnjo besedo pri odločanju, vendar so 

otroci vseeno vključeni v sam proces sprejemanja odločitev. 

‒ Otroci in mladi si z odraslimi delijo moč in odgovornost za sprejemanje odločitev: 

tu je pomembna predvsem stopnja vpliva, ki jo imajo otroci na odločitve. Odrasli se 

zavežejo, da bodo delili moč z otroki in da bodo odločitve sprejemali skupaj z 

otroki. Odločitve so lahko sprejete s pomočjo pogajanja, dogovarjanja ali 

glasovanja.  

‒ Otroci in mladi oblikujejo avtonomne odločitve: sem spadajo situacije, ko otroci 

oblikujejo avtonomne odločitve, pri čemer pogosto prepoznavajo, da 

implementacija teh odločitev zahteva tudi podporo odraslih.  
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Na tem mestu se mi zdi smiselno omeniti še delitev diskurzov o participaciji otrok v 

vzgoji, kot jo je v svoji doktorski raziskavi z naslovom Participacija otrok v procesu 

predšolske vzgoje v vrtcu opredelila S. Rutar (2012a). Diskurze je razdelila v tri skupine, in 

sicer:  

‒ Manipulativni diskurzi o participaciji, kjer se z otrokom manipulira za določene 

namene; otroka vključujejo v aktivnosti bolj za dekoracijo kot v smislu resnične 

participacije. 

‒ Diskurzi participacije s posrednikom, kjer gre za prakso, ki sicer ima v mislih 

otroke, zanje se načrtuje z najboljšimi nameni, z argumentom poznavanja in 

upoštevanja otrokovega znanja in razvoja, a se otroke le redko vključuje v 

odločitve. Odrasli so tisti, ki še vedno najboljše vedo, kaj je dobro za otroka.  

‒ Diskurzi resnične participacije, kjer ima otrok aktivno vlogo v procesih odločanja 

tako pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnostih kot tudi v spontanih 

medsebojnih interakcijah (Rutar, 2012a).  

 

V nadaljevanju zgoraj navedene opredelitve participacije še enkrat povzemam z namenom, 

da poudarim podobnosti in razlike med njimi oz. da poudarim ključne teme za participacijo 

otrok in mladih.  

 

Če primerjam različne opredelitve otrokove participacije, lahko podobno kot S. Rutar 

(2012a, b) ugotovim, da vsi avtorji pri oblikovanju teh definicij izhajajo iz Konvencije 

(1989), natančneje iz njenega 12. člena, ki je države podpisnice zavezala k spoštovanju 

otrokovih pravic do zaščite, oskrbe in participacije. V vseh zgoraj navedenih konceptih 

participacije si posamezne stopnje participacije sledijo od stopnje, ko imajo otroci sicer 

možnost izraziti svoja mnenja o za njih relevantnih procesih, a ni nujno, da so ta 

upoštevana, do stopnje, ko si otroci z odraslimi delijo moč in odgovornost za sprejemanje 

zanje relevantnih odločitev, njihova mnenja pa niso le slišana, ampak tudi upoštevana. Kot 

sem že poudarila, se Hartova opredelitev participacije od ostalih razlikuje po tem, da 

njegova lestev predvideva tudi tri stopnje, ki jih Hart (1992) poimenuje neparticipacija 

(manipulacija, dekoracija in tokenizem). Na teh treh stopnjah so odrasli tisti, ki vodijo 

aktivnosti, sprejemajo odločitve ipd., otroci pa so v tej vlogi pasivni oz. le bolj ali manj 

navidezno vključeni v aktivnosti (lahko sicer izrazijo svoje mnenje, a so odrasli tisti, ki se 

odločijo, ali in kako bodo ta mnenja upoštevali, otroci ne poznajo ciljev in vsebine 

aktivnosti, nimajo možnosti vpliva na njihov potek ipd.). Če bolj natančno pogledam prvo 
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stopnjo Hartove lestve participacije, pa lahko ugotovim, da je to, kar Hart (1992) 

poimenuje manipulacija oz. neparticipacija, zelo podobno temu, kar ostali, denimo Shier 

(2001) in G. Lansdown (2010), opredelijo kot prvo stopnjo participacije (odrasli sicer 

prisluhnejo otrokovim mnenjem, priznavajo pomen njihovih znanj in izkušenj, a so še 

vedno oni tisti, ki sprejemajo odločitve oz. si sprejemanja teh odločitev ne delijo z otroki). 

 

Vsi avtorji ob tem posebej omenjajo tudi pomen podpore odraslih, kar pomeni, da so otroci 

lahko avtonomni pri sprejemanju odločitev, a z zavedanjem, da se lahko v tem procesu 

vedno obrnejo na odrasle za pomoč. Na tem mestu se zato sprašujem, ali je za »resnično« 

participacijo zares nujno, da se odrasli odpovedo vodenju aktivnosti. Če upoštevam 

opozorilo P. Kirby in sodelavk (2003), da so oblike participacije odvisne tudi od širšega 

konteksta, potem lahko govorimo o »resnični« participaciji tudi v primeru, ko aktivnosti 

vodijo odrasli, a so otroci v te aktivnosti (načrtovanje, organizacija, izvedba ipd.) vključeni 

kot enakovredni partnerji. Ključen je Shierov poudarek (2001) o pomenu pripravljenosti 

odraslih, da se odrečejo delu svoje moči in so pripravljeni otroke le podpreti, ne pa tudi 

prevzeti vodstva pri sprejemanju odločitev. 

 

Ko govorimo o »resnični« participaciji, se mi zdi pomembno omeniti tudi to, da morajo 

imeti možnost participacije vsi otroci in ne le nekateri in da moramo to upoštevati tudi pri 

ustvarjanju pogojev za participacijo (npr. zagotoviti dovolj časa za vse, da lahko 

participirajo, da imajo vsi možnost prispevati svoj delež). Tudi Cairns je opozarjal (2001 v 

Smith, 2007, str. 148), da je participacija otrok uspešna takrat, ko imajo otroci nadzor nad 

cilji projekta, ko lahko vsi otroci (in ne le manjša skupina otrok) prispevajo svoj delež, ko 

imajo otroci možnost prevzeti odgovornost za svoja dejanja in svoj delež, ko imajo na 

razpolago dovolj časa za sodelovanje v projektu in ko jih odrasli jemljejo resno. Podobno 

je v svojem vodniku za člane NGO Advisory Panel poudarila tudi organizacija Save the 

Children, in sicer, da je treba zagotoviti smiselno in etično participacijo otrok (Rutar, 

2012a). V tem dokumentu je zapisano, da je za smiselno participacijo značilno, da je: 

‒ etična – z željo po transparentnosti, poštenosti, zanesljivosti, ki zagotavlja 

spoštovanje in zagotavlja dostojanstvo vsakemu otroku; 

‒ varna – v njej so otrokove pravice do zaščite zagotovljene; 

‒ nediskriminatorna – zagotovljeno mora biti, da imajo vsi otroci enake priložnosti za 

vključenost; 
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‒ otroku prijazna – otroku omogoča participacijo po njegovih najboljših močeh 

(Rutar, 2012a, str. 94).  

 

Na tem mestu se mi zastavlja še eno vprašanje. Glede na to, da so bile zgoraj predstavljene 

opredelitve participacije večinoma oblikovane na podlagi prakse, se sprašujem, zakaj so 

prisotne tovrstne prakse, ko je govor o participaciji otrok. Odgovor lahko iščem v tem, da 

so ljudje očitno zaznali pomen in vlogo participacije otrok v zanje pomembnih zadevah. 

Kljub temu pa se participacija otrok v vsakdanjem življenju še vedno ne uresničuje tako, 

kot bi se lahko oz. bi se morala. Vse prevečkrat odrasli prevzemajo pozicijo (pre)moči v 

odnosu do otrok, odločajo namesto njih oz. v njihovem imenu, presojajo o uporabi 

otrokovega mnenja, otroke pojmujejo kot nekompetentna bitja, s katerimi težko 

vzpostavijo neki sodelovalni odnos ipd. Zato je pri uresničevanju otrokove participacije v 

vsakdanjem življenju očitno nujno, da se ponovno vzpostavi razmislek o tem, kateri pogoji 

so potrebni za to, da se participacija lahko tudi dejansko zgodi. V prvi vrsti najprej 

razmislek o tem, kako upoštevati otroka kot pomembnega sogovornika, če želimo doseči 

tako stopnjo participacije, v kateri so otroci pripoznani kot aktivni in kompetentni 

udeleženci, ki imajo moč, da lahko vplivajo na svoje življenje. To pa predpostavlja 

spremembo nekaterih pojmovanj: o otroku kot kompetentnemu bitju, o dialoškosti oz. 

pomenu aktivnega poslušanja in o možnostih (so)ustvarjanja medosebnega prostora.  
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II 2. OVIRE ZA URESNIČEVANJE OTROKOVE PARTICIPACIJE  

 

V večini zahodnih družb je v teoriji veliko zapisanega o državljanski in politični svobodi in 

avtonomiji, vendar imajo otroci še vedno zelo malo priložnosti za sodelovanje pri 

sprejemanju odločitev na številnih področjih svojega življenja, kar se povezuje z njihovo 

socialno in ekonomsko odvisnostjo ter percepcijo oz. prepričanji odraslih, da otroci 

potrebujejo zaščito (Lansdown, 2010). Poleg tega je bil koncept participacije otrok v 

različnih dejavnostih, projektih in dogodkih uporabljen z zelo različnimi nameni in ne 

toliko s ciljem resnične krepitve otrokove participacije. Posledično to ni povzročilo 

bistvenih sprememb glede položaja otroka v družbi. To je deloma tudi posledica 

pomanjkanja skupne definicije otrokove participacije. Termin participacija se namreč 

uporablja za zelo raznolike dejavnosti, pri čemer večina dejavnosti temelji na svobodi 

izražanja o stvareh, ki zadevajo otroka (12. člen Konvencije), in ne toliko na otrokovi 

brezpogojni pravici do izražanja (13. člen Konvencije) in drugih pravicah, ki so vsebovane 

v Konvenciji.  

 

Kljub temu da se odrasli pogosto zavedamo, da je spodbujanje otrokove participacije v 

korist otroka, pa ovire, ki tovrstno participacijo zmanjšujejo ali jo celo onemogočajo, 

prihajajo večinoma s strani odraslih. V prvi vrsti lahko kot zelo veliko oviro za otrokovo 

participacijo navedem negativna in nizka pričakovanja odraslih do otrok, ker otrokove 

edinstvene značilnosti prepogosto ne ustrezajo normam odraslih oz. jih želijo odrasli še 

izboljšati (Loreman, 2009). Loreman (prav tam) na podlagi proučevanja izkušenj različnih 

avtorjev (Locke, Orwell, Rinaldi) zapiše seznam predstav odraslih o otrocih, ki so se 

ohranile do danes in se še vedno pojavljajo v številnih šolskih sistemih oz. jih lahko 

zasledimo v poučevalnih praksah učiteljev, npr. omejene komunikacijske sposobnosti 

otrok, otroci kot prazne sklede, ki jih je treba napolniti, otroci kot pasivni sprejemniki 

znanja, otroci kot egocentriki, ki razmišljajo zgolj »črno-belo«, otroci kot nesposobni, 

otroci kot tisti, ki jih morajo odrasli naučiti, kako naj rešujejo probleme. Na načelni ravni 

torej lahko govorimo o tem, da imajo otroci pravico do participacije, vprašanje pa je, ali in 

v kolikšni meri lahko otroci participirajo na ravni vsakdanjega življenja, npr. upoštevanje 

otrokovega mnenja pri reševanju problemov, pri odločanju glede vključitve v določeno 

aktivnost.  
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G. Lansdown (2001, str. 8) predstavi štiri argumente, ki jih odrasli pogosto uporabljajo 

proti participaciji otrok, pri čemer pojasni tudi nesmiselnost posameznega argumenta:  

 

1. Otroci nimajo dovolj zmožnosti in izkušenj za participacijo. 

Različni avtorji (Hart, 1992; Lansdown, 2001, 2010; Martin in Franklin, 2010; Čačinovič 

Vogrinčič, 2008, 2011, 2013) poudarjajo, da se morajo odrasli odpovedati dvomu o 

kompetentnosti otroka, če želijo, da se participacija iz ravni retorike zares premakne na 

raven vsakdanje prakse. Prva in najpomembnejša strokovna zahteva, ki jo mora pri delu z 

učenci narediti vsak odrasli, je ta, da se odpove dvomu, da otrok ve, kaj misli in čuti, z 

namenom, da bo učencu lahko omogočil njegovo dejansko soudeleženost pri opredelitvi 

težave in iskanju primernih rešitev (Čačinovič Vogrinčič, 2008, 2011). G. Lansdown 

(2010) pravi, da imajo otroci tako kot odrasli različno razvite zmožnosti na različnih 

področjih svojega življenja. Že majhni otroci pa znajo povedati, kaj in zakaj jim je v vrtcu 

všeč oz. jim ni všeč, imajo ideje o tem, kako bi lahko njihove ure bile bolj zanimive, kako 

lahko pomagajo drugim otrokom ipd. Naloga odraslih pa je, da otroke podprejo in jim 

zagotovijo pogoje za participacijo. Pogoje za participacijo pa lahko zagotovimo prav s tem, 

da se odpovemo dvomu o kompetentnosti učenca. Kot ugotavljata Hart (1992) in G. 

Lansdown (2010), odrasli vse prepogosto podcenjujejo otrokove sposobnosti oz. ne 

prepoznajo vrednosti njihovega deleža pri sprejemanju odločitev zato, ker niso izraženi na 

način, kot pričakujejo odrasli.  

 

2. Otroci se morajo naučiti odgovornosti, še preden so jim priznane pravice. 

Ta argument G. Landsown (prav tam) zavrže z utemeljitvijo, da je eden izmed bolj 

učinkovitih načinov, kako spodbuditi otroke, da sprejmejo odgovornost, ta, da najprej 

spoštujemo njihove pravice. Če damo otrokom priložnost, da v skupini podelijo svoje ideje 

in jih vzamemo resno, se bodo tako naučili, da imajo tudi drugi pravico biti slišani in jih je 

potrebno spoštovati. Tudi K. Malone in C. Hartung (2010, str. 27) ugotavljata, da sta odpor 

odraslih in dejstvo, da odrasli niso dovolj opremljeni za spodbujanje in podporo otrokove 

participacije, velikokrat odločilnega pomena za večjo aktivno participacijo otrok. Kroflič 

(2007, str. 58) pa s pomočjo C. Taylor (1989, prav tam) razvije tezo, da je odgovornost 

močno povezana s procesi izgradnje identitete. Zato, da bi oseba lahko zadovoljila 

razvojne potrebe, mora razviti specifično zmožnost vstopanja v dialog (angl. response-

ability oz. odgovora-zmožnost), odgovornost za spoštovanje človeka v medosebnem 

odnosu, pa tudi odgovornost za iskanje/oblikovanje lastne enkratne identitete. Otrok je že v 
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zgodnjih obdobjih razvoja zmožen vstopiti v odnose prijateljstva in ljubezni, preko katerih 

razvije odnosno odgovora-zmožnost in normativno naravnanost k pro-socialnim 

dejavnostim na najbolj avtentičen način. To od odraslega (vzgojitelja, učitelja) zahteva 

ponudbo dejavnosti, ki spodbujajo različne smeri otrokove komunikacije z odraslimi 

osebami in vrstniki, ter spodbujanje vzpostavljanja tesnejših osebnih odnosov navezanosti 

(prav tam, str. 69). 

 

3. Če damo otrokom priložnost, da participirajo, jih s tem oropamo otroštva. 

G. Lansdown (2010) ob tem opozarja, da 12. člen Konvencije otrok ne zavezuje, da morajo 

participirati, če tega ne želijo, ampak jim zgolj »podeljuje« pravico do participacije. Težko 

bi lahko trdili, da otroci že od zelo zgodnjih let ne morejo sprejemati odločitev in 

prevzemati določenih odgovornosti (npr. že zelo majhni otroci se lahko odločajo o tem, 

kakšno igrico bodo igrali, in se pogajajo o pravilih). K. Malone in C. Hartung (2010, str. 

27) pojasnjujeta, da se teza, da z aktivnim vključevanjem otrok v javne zadeve (angl. 

public affairs) otroke oropamo otroštva, pogosto utemeljuje predvsem s kulturnimi 

ovirami, v smislu, da participacija otrok ni del tradicionalne kulture ali da politično 

področje ni področje, v katerega bi se otroci lahko vključevali.  

 

4. Participacija otrok vodi do pomanjkanja spoštovanja staršev.  

G. Landsow (2010) pravi, da poslušanje otrok pomeni, da jih spoštujemo in jim 

pomagamo, da se naučijo spoštovati druge, ne pa, da jih na ta način učimo ignorirati starše. 

Poslušanje je prvi korak na poti reševanja konfliktov, iskanja rešitev in spodbujanja 

razumevanja. 

 

Podobno kot ugotavlja G. Lansdown (2010), lahko tudi v priročniku Children as active 

citizens (2008) zasledimo, da je participacija otrok pogojena z družbenimi pričakovanji in 

odporom odraslih. V številnih kulturah se namreč pričakuje, da so otroci v prisotnosti 

odraslih tiho. Otrok se ne spodbuja k izražanju svojih pogledov doma, v šoli ali skupnosti. 

V javnih zadevah za otroke ni prostora, njihov glas pa predstavlja grožnjo obstoječemu 

sistemu. Otroci niso razumljeni kot socialni in politični akterji. Odrasli pa menijo, da ni 

koristno in primerno, da bi si z otroki delili informacije in moč.  

 

Vzpostavljanje otrokove participacije pa zahteva tudi širok spekter spretnosti, znanja in 

izkušenj. Če želimo, da bo otrokova participacija zares zaživela v praksi, je treba 
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spremeniti oz. sploh vzpostaviti določene sposobnosti, ki to omogočajo – npr. spodbujati 

skupno delo otrok in odraslih, reflektirati stališča in pričakovanja odraslih glede 

participacije otrok, oblikovati okolje, ki omogoča in promovira kulturo participacije 

(Children as active citizens, 2008).  

 

Upoštevati otroka, slišati njegov glas v vsakdanji praksi ni nekaj samoposebiumevnega. 

Prvič zaradi odpora odraslih. Drugič, ker je ta odpor zelo težko odpraviti, še posebej v 

primerih, ko otroci svojo na novo pridobljeno »moč« uporabijo na neprimeren način, npr. 

izsiljevanje v smislu: Če ne dobim tega, bom naredil to in to. (Davie,1996) In tretjič, ker je 

upoštevanje otrokovega glasu pri sprejemanju odločitev lahko tudi zelo naporno in 

izčrpajoče. Pogosto potrebujemo veliko časa, preden se nam je otrok pripravljen odpreti 

(Ross, 1996). 

 

Ovire za uresničevanje otrokove participacije lahko torej pripišemo predvsem odraslim in 

njihovim prepričanjem in odnosu do otrok. Odrasli se namreč velikokrat znajdejo v 

situaciji, ko v preveliki težnji, da bi zaščitili otroka oz. mu nuditi le najboljše, otroku 

odrečejo njegovo pravico do participacije. Od tu verjetno izhaja prepričanje odraslih, da 

otroke oropajo otroštva, če jim omogočijo, da participirajo v za otroke pomembnih 

zadevah. Z drugimi besedami, odrasli naj odločijo, kaj je za otroke najboljše, otroci pa naj 

to upoštevajo, saj odrasli najbolje vedo, poleg tega pa otroci niti nimajo dovolj zmožnosti, 

da bi o tem odločali. Za vsem je prisoten tudi strah odraslih, da bi otroci s svojim mnenjem 

»ogrozili« njihovo moč in vpliv, da bi na ta način spodkopali njihovo avtoriteto in 

spoštovanje do njih. To pri odraslih povzroča odpor do tega, da bi bili pripravljeni sprejeti 

otrokovo participacijo. Če so otroci zares enakovredni partnerji odraslim pri sprejemanju 

za otroke pomembnih odločitev, je zelo malo verjetno, da bodo otroci moč, ki jo pridobijo s 

tem, ko imajo možnost participacije, tudi izkoristili na neprimeren način, kakršnega bi npr. 

odrasli s svojega vidika lahko interpretirali kot izsiljevanje (Davie, 1996). Med odraslim in 

otrokom se bosta namreč že prej razvila medsebojno spoštovanje in upoštevanje, 

posledično otrok niti ne bo imel potrebe po tem, da bi neupoštevajoč druge izkoriščal svojo 

moč.  
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III POJMOVANJE OTROŠTVA IN PODOBA OTROKA KOT 

POMEMBNA DEJAVNIKA PRI URESNIČEVANJU 

PARTICIPACIJE 

 

Obdobje otroštva je tisto obdobje v človekovem razvoju, ki se ga večina rada spominja s 

pozitivnimi in prijetnimi občutki. To obdobje navadno povezujemo z brezskrbnostjo, 

veseljem, radovednostjo, s časom za raziskovanje in odkrivanje novih stvari (Loreman, 

2009). Po mnenju nekaterih strokovnjakov, predvsem s področja razvojne psihologije, je 

otroštvo najpomembnejše obdobje v človekovem razvoju. O tem so si bili že na začetku 

prejšnjega stoletja enotni tudi različni strokovnjaki (npr. psihoanalitiki, psihiatri, 

psihologi), ki so raziskovali razvoj človeške duševnosti. Poudarjali so, da je otroštvo za 

razvoj človekove osebnosti usoden čas, da je otrok mati in oče odraslega človeka (Puhar, 

2004). Otrok v tem obdobju razvija različne spretnosti in sposobnosti, ki pomembno 

vplivajo na vedenje in ravnanje človeka v odrasli dobi (razvoj govora, mišljenja, 

oblikovanje določenih vrednot, stališč in prepričanj ipd.). 

 

Kot obdobje v človekovem razvoju pa je, če pogledamo nazaj v zgodovino, otroštvo 

relativno novo obdobje. O otroštvu in otrocih kot posebni socialni skupini lahko govorimo 

šele od začetka moderne dobe (Aries, 1991). Odnos do otrok se je skozi čas spreminjal – 

od »otroka kot prezrtega subjekta« brez moči in vpliva do »otroka kot kompetentnega 

bitja«, ki lahko sodeluje pri sprejemanju zase pomembnih odločitev. Tako denimo v 

srednjem veku otroci sploh niso bili prepoznani kot posebna socialna skupina, ampak so 

bili smatrani kot pomanjšani odrasli. Za razliko od tega pojmovanja pa je 20. stoletje 

poimenovano kot stoletje otroka, kateremu se posveča zelo veliko pozornosti. Cooper je 

denimo že leta 1905 v svoji znameniti knjigi The Twentieth Century Child zapisal, da 

današnji otroci veliko več razmišljajo, veliko več vedo, več sprašujejo, veliko več govorijo, 

tvorijo dobre in izvirne ideje in misli. Razlog za to je Cooper (1905) pripisal dejstvu, da so 

otroci postali pripoznani kot otroci, kajti pred tem so bili izvzeti iz družbenega življenja in 

sveta odraslih.  

 

A. James in Prout (1997) ugotavljata, da ideologija »na otroka usmerjene družbe« daje 

otroku in zanimanju zanj pomembno mesto v družbenih institucijah s področja prava, 

socialnega varstva, medicine in izobraževanja. Številne akademske razprave, predvsem v 
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psihologiji in medicini, so namenjene razumevanju otrokovih značilnosti, prav tako se 

otrokove lastnosti in njegove »kvalitete« vse bolj popularizirajo tudi s pomočjo različnih 

medijev (preko revij, televizije ipd.). Spremenjeni pogledi na otroka so vplivali na 

spreminjanje konceptov otroštva, obenem pa tudi na zavedanje o pomenu participacije 

otrok v za njih pomembnih zadevah.  

 

Pomemben mejnik za omogočanje participacije otrok predstavlja tudi vključevanje otrok v 

raziskave, ki se dotikajo njihovega življenja, oz. pojav t. i. na otroka usmerjenih raziskav. 

Zanimanje različnih strokovnjakov za raziskovanje življenja otrok in obdobja otroštva je 

bilo sicer prisotno že od začetka 20. stoletja, a premik k na otroka usmerjenemu 

raziskovanju se je zgodil šele med letoma 1980 in 1990. Raziskovanje je postalo pretežno 

kvalitativno, poudarek pa je na tem, kar nam otroci povedo; zanimajo nas njihova mnenja, 

pogledi, doživljanja ipd. Na ta način otroci dobijo priložnost, da se upoštevajo in slišijo 

tudi njihovi glasovi (Clark, 2011). C. Clark (prav tam) pa opozarja, da moramo biti pri 

izvajanju raziskav, ki se tičejo otrok, zelo previdni, saj tudi na otroka usmerjeni 

raziskovalci še vedno niso povsem privzeli t. i. pristopa »čim manj vplivanja odraslih« 

(angl. »least-adult« approach). Velikokrat se namreč dogaja, da raziskovalci že samo s 

svojim načinom obnašanja narekujejo potek raziskave (npr. otroke postavijo v podrejen 

položaj, jih preslišijo, si drugače interpretirajo njihove odgovore). Kljub temu pa je na 

otroka usmerjeno raziskovanje prineslo vsaj premik od raziskav o ali na otrocih k 

raziskavam za otroke ali z otroki (Clark, 2011, str. 18). 

 

Raziskave z otroki imajo to prednost, da so za razliko od raziskav o otrocih izvedene na 

način, da so primarni vir podatkov otroci, ne pa odrasli (npr. starši, učitelji). L. Šugman 

Bohinc (2013) v tem kontekstu opozarja, da se na spoznanja raziskav, izvedenih brez 

neposrednega spraševanja otrok, ne moremo zanesti, saj otroci oblikujejo pomene drugače 

kot odrasli. Tako pridobljena znanja povedo več o odraslih kot o otrocih, na katere naj bi se 

ugotovitve nanašale. Podobno ugotavlja tudi J. Scott (2000 v Malone in Hartung, 2010), da 

so raziskovalci, ki so na podlagi gibanja za otrokove pravice začeli otroke vključevati v 

raziskave na bolj sodelovalen način, izhajali iz predpostavke, da so najboljši posredovalci 

informacij o otrokovem življenju otroci sami.  
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III 1. OTROŠTVO IN PODOBA OTROKA V PRETEKLOSTI 

 

V zgodovini se je o otrocih in otroštvu, podobno kot o ženskah, pisalo in govorilo zelo 

malo (Hendrick, 1992 v Davie, 1996). Obstaja kar nekaj pisnih virov, ki nakazujejo, da 

otrok v dobi, ko je bil odvisen od odraslih, sploh ni bil vreden pozornosti oz. se zanj sploh 

niso menili. Otroci so živeli med odraslimi, videni so bili kot pomanjšani odrasli, kot 

odrasli v nastajanju, in ne kot ločena socialna skupina (Aries, 1991). Predstava otroštva je 

bila od nekdaj povezana s predstavo odvisnosti, o čemer pričajo že sama poimenovanja 

otroka v srednjem veku. Iz zgodovinskih zapisov lahko razberemo, da se je v 14. stoletju 

francoska beseda »enfant« (otrok) pojavljala kot sopomenka besed »valets« (sluga), 

»valeton« (fant) in »garcon« (služabnik, suženj), kar je del besednjaka fevdalnih in 

gosposkih razmerij odvisnosti. Izstopiti iz otroštva je pomenilo isto kot izstopiti iz 

odvisnosti ali vsaj največje odvisnosti (prav tam, 1991, str. 43). 

 

Po Ariesu (prav tam) občutje otroštva v srednjem veku sploh ni obstajalo, o čemer priča 

več stvari, npr. srednjeveška umetnost, otroška oblačila, razvoj iger. Srednjeveška 

umetnost do približno 12. stoletja denimo otroštva sploh ni poznala ali pa ga ni poskusila 

upodobiti. Aries (prav tam) meni, da le težko verjamemo, da je bila vzrok te odsotnosti 

nerodnost ali nezmožnost, in odsotnost raje pripiše dejstvu, da v tistem svetu ni bilo 

prostora za otroštvo. Nekje do 14. stoletja so bili otroci na slikah upodobljeni kot 

pomanjšani odrasli, brez vsakršnih otroških potez, od odraslih so se ločevali le po velikosti. 

Do 17. stoletja pa so, zanimivo, otroke upodabljali izključno v družbi odraslih (skupaj s 

starši, družino, v šoli skupaj z učiteljem ipd.).  

 

Tudi iz oblačil lahko sklepamo, kako malo so v dejanskem življenju otroštvo razlikovali od 

odraslosti. Takoj ko je otrok prerastel plenice, so ga oblekli kot moškega oz. žensko stanu, 

ki so mu pripadali njegovi starši. V srednjem veku so namreč pazili samo na to, da so bili 

iz obleke razvidne različne stopnje pripadnosti družbenim slojem, z ničemer pa ni otroka 

ločevala od odraslega. Otrok je obleko, ki ga je ločevala od odraslih, dobil šele v 17. 

stoletju. Otrok je s svojo ljubkostjo in smešnostjo postal vir zabave in razvedrila za odrasle, 

kar je prispevalo k temu, da so odrasli majhnim otrokom posvečali več pozornosti. Vendar 

jih, kot lahko razberemo iz zapisov, še vedno niso zaznavali kot subjekte, pravi Aries (prav 

tam).  
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Tudi s pomočjo iger ni bilo mogoče ločiti otrok od odraslih, saj so se otroci igrali iste igre 

kot odrasli in obratno. Ob tem Aries (prav tam) še dodaja, da je bila tudi obzirnost do otrok 

v srednjem veku popolnoma neznana, saj je bilo vpričo njih dovoljeno vse, npr. surove 

besede, moralno sporna dejanja in situacije ipd.  

 

O otroštvu in otrocih kot o posebni socialni skupini lahko torej govorimo šele od začetka 

moderne dobe (Aries, 1991). Do 18. stoletja so otroci uživali zaščito in skrb, dokler niso 

dopolnili 6 ali 7 let, potem so bili smatrani kot pomanjšani odrasli, ki so bili večinoma že 

zaposleni. Romantični filozofi, kot sta bila Rousseau in Locke, so začeli kritizirati tovrstni 

pogled na otroke. Zagovarjali so stališče, da morajo biti otroci zaščiteni pred 

izkoriščanjem, nezdravimi delovnimi pogoji in da morajo imeti pravico do skrbi in nege, 

izobrazbe ter do lastnega socialnega okolja (Depaepe, 1998 v Jans, 2004). Jans (2004) pri 

tem opozarja, da so bile iniciative romantičnih filozofov sicer zelo pomembne, a niso 

povzročile izboljšanja kakovosti življenja za vse otroke. Otroci iz delavskega razreda tako 

rekoč niso opazili nobenega izboljšanja v svojem življenju. 

 

Konec 19. stoletja je začelo rasti spoznanje, da bo otroštvo zagotovljeno za vse otroke le s 

pomočjo državne intervencije. Ločitev med svetom odraslih in svetom otrok se je tako 

zgodila šele z uvedbo obveznega šolanja. A. Puhar (2004) poudari, da šola ni bila samo 

najpomembnejša, temveč tudi najboljša novost, kar jih je otrokom prineslo 19. stoletje. 

Šola je namreč imela izjemen vpliv na življenje otrok, ker jih je končno iztrgala delu, po 

drugi strani pa jim omogočila tudi, da so se lahko družili z vrstniki in ne samo z odraslimi. 

A. Puhar (prav tam) pa ob tem opozarja, da so otroci šolo neskončno sovražili, kljub 

njenemu velikemu vplivu na osebnostno rast otrok in kljub temu, da jih je iztrgala delu. 

Večina tistih, ki je popisala svoje spomine, je šoli namenila veliko prostora in ga zapolnila 

z besedami zgroženosti, gneva in sovraštva, predvsem zaradi fizičnega in psihičnega 

nasilja s strani učiteljev (pretepanje s šibo, udarci ipd.). Učitelji so znanje zahtevali s 

pomočjo ustrahovanja: »Vidite, otroci, česar vam jaz ne bom mogel vbiti v glavo, bo 

morala pa ta (op. palica).« (prav tam, str. 373).  

 

Otroci so bili tradicionalno gledano dolgo časa preslišani in spregledani, brez ali z zelo 

malo moči. To je eden od razlogov, zakaj so otroci še dandanes pogosto omejeni s strani 

odraslih. Odrasli so tisti, ki odločajo, kaj je za otroke najboljše, predvsem pri oblikovanju 

odločitev, ki se tičejo njihovih življenj (Malone in Hartung, 2010, str. 26). Tudi Inkret 
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(2004) v predgovoru knjige Prvotno besedilo življenja denimo zapiše, da je otroštvo 

usodna in ustanovna doba človekove eksistence predvsem zaradi tega, ker ga v tako 

odločujoči meri določa in zaznamuje zapletena dinamika že v izhodišču neenakopravnih 

odnosov med otroki in odraslimi ljudmi. V polju teh odnosov morajo otroci že zaradi svoje 

biološke inferiornosti igrati vseskozi podrejeno vlogo nekakšne sicer žive, toda še povsem 

neizoblikovane in surove snovi, v katero odrasli suvereno in samovoljno odtiskujejo 

samoumljivo avtoriteto lastnih vrednot, želja in računov.  

 

Na tem mestu se mi zdi pomembno omeniti tudi spoznanja, na katera je že leta 1900 

opozorila antropologinja H. Key v svoji knjigi Stoletje otroka. H. Key je 20. stoletje 

razglasila za stoletje otroka z mislijo, da se je dotlej razmišljalo le o tem, kako otroka čim 

hitreje in učinkoviteje prilagoditi življenju odraslih, medtem ko naj bi vzgoja v prihodnje 

bolj ustrezala otrokovi specifični naravi. Ob tem je napovedala še eno dejstvo, in sicer, da 

se bodo v 20. stoletju z izjemno hitrostjo spreminjale tradicionalne podobe otroštva, ko bo 

otrok iz družbenega obrobja prestavljen v središče pozornosti ved, ki se ukvarjajo z 

antropološkimi vprašanji in z vprašanjem uspešne družbene reprodukcije (Kroflič, 2011). 

Postavka, ki jo H. Key oblikuje, je usmerjenost na otroka. Medveš (1992) poudari, da delo 

H. Key izhaja iz kritike patriarhalne kulture odraslih, ki v otroku vidi le praznino, ki jo je 

treba napolniti z znanjem, otroka pa kot nesposobneža, ki mora biti vzgajan v duhu 

družbenih vrednot. Kroflič (2011a) temu dodaja, da danes tako ne govorimo več le o 

humanizaciji vprašanj, povezanih z otroštvom, ampak tudi o politizaciji otroštva. Na eni 

strani otrok postaja subjekt lastnih državljanskih pravic, na drugi pa skrb za njegov 

optimalen razvoj s politiko zgodnjega vključevanja v predšolske institucije in 

podaljševanja šolanja prevzema država. Prav tako pa skrb za otroka prodira tudi v strateške 

dokumente, s katerimi si sodobne družbe prizadevajo za optimalen ekonomski in politični 

razvoj.  
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III 2. POJMOVANJE OTROŠTVA IN PODOBA OTROKA DANES  

 

V sodobni zahodni družbi se o otrocih in obdobju otroštva vse več govori, prav tako tudi o 

vzgoji otrok, njihovem razvoju, skrbi zanje in podobno. Za boljše razumevanje otroštva in 

podobe otroka danes najprej navajam nekaj ključnih ugotovitev antropoloških in 

socioloških študij otroštva. Te študije med drugim namreč poudarjajo tudi posamezne 

vidike, ki jih nikakor ne gre zanemariti, ko govorimo o otrokovi participaciji.  

 

Antropologi so v svojih študijah otroštva ugotovili, da se razmere in oblika otroštva 

spreminjajo od populacije do populacije glede na kulturne kontekste in jih ne moremo 

razumeti, če ne poznamo natančno njihovih socialnih, družbenih in kulturnih okvirov 

(LeVine, 2007; pa tudi Batistič Zorec, 2010; Kroflič, 2011a). Zato opozarjajo, da je treba 

otrokove izjave postaviti v luč določenega socialnega in kulturnega konteksta. To odrasle 

namreč opominja na različnost življenj in izkušenj vsakega posameznega otroka in 

problem posploševanja znotraj katerekoli družbe, kaj šele družb in kultur (Bluebond-

Langner in Korbin, 2012). Ključno vprašanje je, kako raziskovalec sliši otroke kot 

posameznike z edinstvenimi in različnimi izkušnjami in hkrati kot kolektivne prebivalce 

socialnega, kulturnega, ekonomskega in političnega prostora, ki ga družba pojmuje pod 

»kategorijo otroštva« (Bluebond-Langner in Korbin, 2012; James, 2007). M. Bluebond-

Langner in J. Korbin (prav tam) poudarjata, da ukvarjanje s posebnim in določenim 

kontekstom glede raziskovanja otrok in otroštva v različnih obdobjih in različnih krajih 

antropologiji onemogoča, da bi ponudila neko univerzalno definicijo. 

 

Toda ne glede na to, ali antropologija želi ponuditi univerzalne definicije otrok in otroštva, 

pa se te uporabljajo v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah in v zakonih, ki se 

nanašajo na t. i. otroke vojake, otroško delo in starostno mejo za poroko. Definicije tako 

najdemo v mednarodnih dokumentih (npr. Konvencija) in drugih statutih ter predpisih. Te 

definicije vsebujejo t. i. starostne »svetle linije« (mejnike): v primeru Konvencije mejnik 

pomeni starost osebe (otroka), ki je določen pri manj kot 18 let, razen če je v državah 

podpisnicah polnoletnost definirana drugače. M. Bluebond-Langner in J. Korbin (prav 

tam) ob tem ugotavljata, da so »svetle linije« za antropologa problematične, saj se lahko 

razlikujejo glede na kulturo, etnično pripadnost, spol, zgodovino in lokacijo.  
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Sociologija otroštva je posebna disciplina sociologije, katere prvi zametki segajo v leto 

1990. Sociologe so v njihovih raziskavah zanimali predvsem otroci kot socialna skupina, 

njihova socializacija, kako se učijo postajati člani družbe. Otroštvo je s sociološkega vidika 

pojmovano kot družbeni konstrukt, ki se spreminja skozi prostor in čas. Otroci so 

pripoznani kot subjekti, ki so aktivno vključeni v oblikovanje svojega socialnega življenja 

in družbe, v kateri živijo, in ne kot pasivni sprejemniki tega, kar jim družba narekuje 

(James in Prout, 1997). Mayall (2000) poudarja, da resnično slišati otroke še vedno 

predstavlja velik izziv za odrasle. Veliko težje je otroke vključiti v družbo, kot jih 

izključiti. Če želimo zares razumeti socialni red družbe, moramo vzeti resno vse člane te 

družbe. Tako se pri otrocih pojavi težava, saj je njihov glas pogosto preslišan. Zato je na 

tem mestu še kako pomemben prispevek socioloških raziskav o otroštvu, saj poudarjajo 

pomen vloge otrok kot aktivnih udeležencev v raziskovanju in jih zanima perspektiva otrok 

v sedanjosti, tukaj in zdaj (Moss, Clark in Kjørholt, 2005).  

 

Sociologija otroštva opozarja tudi na dejstvo, da je (ne)zrelost otrok biološko dejstvo, 

vendar pa je od posamezne družbe, kulture odvisno, kako si to (ne)zrelost interpretira 

(James in Prout, 1997). Qvortrup (1997) opozarja, da se moramo, ko govorimo o otroku 

kot kompetentnem bitju, ki aktivno participira pri oblikovanju za sebe pomembnih 

odločitev, vprašati, ali so otroci zares tista skupina ljudi, ki zase lahko trdi, da je slišana. 

Večina odraslih bi se namreč strinjala, da imajo otroci danes več družbene moči, kot si jo 

dejansko zaslužijo oz. kot je to dobro za njih. Vendar je ta predstava večinoma le predstava 

odraslih (staršev in učiteljev), ne pa tudi otrok, zaradi česar ni presenetljivo, da je upor 

otrok in včasih celo žaljiv odnos otrok do odraslih edini način, kako otroci izrazijo svoje 

nezadovoljstvo, ker jih odrasli v resnici sploh ne vidijo (prav tam). Podobno ugotavljata 

tudi Prout in A. James (1997), da kljub pripoznanju otrok kot aktivnih družbenih bitij 

odrasli še vedno v večini primerov določajo oz. omejujejo njihova življenja. Zanimivo, da 

imajo skoraj vsi politični, izobraževalni, pravni in administrativni procesi in postopki 

pomembne in odločilne učinke na otroke, otroci pa imajo nanje zelo malo ali celo nič 

vpliva. V praksi tako nemalokrat zasledimo, da se določene odločitve sprejemajo v 

najboljšo otrokovo korist, odrasli pa se o njih z otroki sploh ne posvetujejo (npr. na 

področju šolstva izvajanje učne pomoči). 

 

Qvortrup (1997) poudarja, da skrb odraslih »za otrokovo dobro« ali »najboljše za otroka« 

pogosto vodi do »zaščitniške izključenosti« otrok v njihovem vsakdanjem življenju. 
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Zaščita otroka je eden od glavnih razlogov omejevanja otrokove svobode, po drugi strani 

pa jo odrasli upravičujejo s pomanjkanjem odgovornosti, sposobnosti in kompetentnosti 

otrok. Nedvomno je pomembno, da odrasli zaščitijo otroke pred različnimi nevarnostmi 

(zlorabe, nasilje ipd.), problem pa se pojavi, ko je ta zaščita pretirana oz. se pojavlja tudi 

takrat, ko ne bi bila nujno potrebna, in se upravičuje z namenom »želeti najboljše za 

otroka«. Qvortrup (prav tam) dodaja, da želijo odrasli v teh primerih zaščititi otroke z 

namenom, da bi zaščitili sebe, oz. se zaščititi pred motnjami, ki bi jih otroci z izražanjem 

svojega pogleda, mnenja ipd. povzročili v socialnem redu odraslih.  

 

III 2.1 Ključne podobe otroka in otroštva v sodobni družbi  

 

Pojmovanje otroštva danes bom predstavila s pomočjo treh podob otroka: otrok kot 

ranljivo bitje potreb, otrok kot subjekt pravic in otrok kot bogato, zmožno bitje. Te tri 

podobe otroka sem izbrala zato, ker nazorno prikazujejo položaj otroka v različnih 

sistemih, ki jim pripada (npr. družina, šola), obenem pa odražajo tudi prepričanja in 

predstave odraslih o otroku ter njihovo vlogo v razmerju do otrok.  

 

Različni pogledi na otroštvo in prav tako različne podobe otroštva in otrok skozi 

zgodovino so vsekakor vplivali na oblikovanje podob otroštva v današnjem času. Kroflič 

(2011a, str. 67) v zvezi z danes prevladujočimi podobami otroštva poudari naslednje 

ugotovitve: 

‒ podoba otroštva je družbeni konstrukt, ki vsaj toliko kot o objektu opazovanja (torej 

otroku) govori o tistem, ki opazuje in opisuje otroštvo;  

‒ oblikovanje podobe otroštva je eden od osrednjih elementov diskurzivnih praks, ki 

zaznamujejo delovanje družbenih institucij, kot so družina, šola, socialna politika, 

akademske institucije itn.; 

‒ za vsako diskurzivno prakso stojijo prepoznavni interesi družbene moči, ki 

ustvarjajo režime resnice (Foucault), in podobe otroštva so njihov osrednji del. 

 

Proces spreminjanja otroštva skozi njegovo intenziviranje je s seboj prinesel novi pojem – 

pojem protektivnega otroštva, ki se izraža v intenzivni skrbi za otroke, njihovo blaginjo, 

izobraževanje ipd. (Švab, 2001, str. 135). Protektivno otroštvo pomeni ustvarjanje 

diskurzivnega prostora, znotraj katerega so otroci pripoznani kot individuumi, katerih 

avtonomijo je treba varovati in ohranjati, hkrati pa vključuje tudi nasproten proces 
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razlikovanja otrok od odraslih in povečanega nadzora nad otroki (James, Jenks, Prout, 

1998, str. 6–7, v Švab, 2006, str. 80). Otrok ostaja razumljen v atributih odvisnosti, ki se 

vse bolj podaljšuje v mladost in širi z daljšanjem seznama potreb, ki naj bi jih imeli otroci. 

Pojav protektivnega otroštva je del procesov individualizacije, oblikovanja »refleksivnega 

projekta sebstva« (Giddens, 2000) oz. intenziviranja zahtev sodobnega sveta. Ti procesi si 

na prvi pogled nasprotujejo, pravzaprav pa se dopolnjujejo in imajo skupni imenovalec: 

zagotoviti čim boljše razmere za otrokov razvoj in njegovo blaginjo (Švab, 2006, str. 80). 

 

Vprašanje, ki se na tem mestu postavlja, pa je, ali posvečanje večje pozornosti otrokom 

pomeni tudi več priložnosti za resnično udejanjanje otrokove participacije v njegovem 

vsakdanjem življenju. Problem, ki se v zvezi s tem pojavlja, namreč je, da se na otroštvo 

vse prevečkrat gleda kot na pripravo na odraslo življenje, otroci pa so pod pritiskom 

odraslih z namenom, da bi postali konkurenčen in uspešen odrasel v prihodnosti. To se 

kaže v starševstvu, v šolskih praksah in strukturah, predstavah v medijih in drugih praksah 

in pogledih odraslih (Qvortrup, 1997; Švab, 2006). 

 

Zaščitniška drža odraslega do otroka vzdržuje podobo otroka kot ranljivega bitja potreb. 

Kroflič (2011a) ugotavlja, da sta povečana skrb za blaginjo otroka in zahteva po strokovno 

ustreznih sistemih vzgoje in izobraževanja pomenili pozitiven skok na kakovostni lestvici 

sistemov ukvarjanja z otroki in prispevali k hitremu razvoju ved, ki se ukvarjajo z 

vprašanjem primerne skrbi za zadovoljevanje otrokovih potreb (npr. predvsem razvojne 

psihologije in pediatrije). Izkušnje iz obeh svetovnih vojn so utrdile prepričanje o pomenu 

ustrezne vzgoje in skrbi za otroka, saj se je med vzroki za ti dve tragični človeški katastrofi 

pogosto omenjala tudi napačna vzgoja. Po drugi svetovni vojni so se ti apeli po drugačni 

vzgoji, ki ne bo utrjevala osebnostnih vzorcev radikalnega konformizma in bo hkrati 

krepila pristno moralnost otroka kot ranljivega bitja, še stopnjevali in utrjevali. Podoba 

otroka kot ranljivega bitja potreb namreč spodbuja pogled na otroka kot miselno, čustveno 

in socialno nekompetentno bitje, ki je obkroženo z mnogimi nevarnostmi, zato se bo šele 

ob povečanem nadzoru in premišljeni ponudbi učnih dejavnosti razvil v zmožno odraslo 

osebo. 

 

Otrok za svoj optimalni razvoj potrebuje strokovno skrb odraslih, stranpoti v njegovem 

razvoju pa lahko pripišemo predvsem vzgojnemu zanemarjanju oz. napačni vzgoji 

(Kroflič, prav tam). Zaščitniška drža odraslega, ki vzdržuje podobo otroka kot ranljivega 
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bitja potreb, na ta način poudarja predvsem v Konvenciji (1989) zapisano otrokovo pravico 

do zaščite. 

 

Razprave o otrokovih psiholoških pravicah konec šestdesetih let in sprejetje Konvencije 

leta 1989 pa so za občutenje in razumevanje otroštva in otroka prinesli nov mejnik. V tem 

času se oblikuje nova podoba otroka – otrok kot subjekt pravic. Podoba otroka kot subjekta 

pravic se je izoblikovala kot odziv na doživljanje ranljivega otroštva. Podoba otroka kot 

subjekta pravic je pomembna predvsem zaradi tega, ker se poleg otrokovih pravic do 

zaščite in zagotavljanja optimalnega učnega okolja izpostavi tudi otrokova pravica do 

participacije, pravica, da je soudeležen pri sprejemanju odločitev o lastnem življenju 

(Kroflič, 2013b). Tudi A. Smith (2007, str. 147) podobno ugotavlja, da prihaja v zadnjem 

času vse bolj v ospredje pogled na otroka kot na pomembnega akterja družbe in 

pomembnega sodelavca odraslih v vsakdanjem življenju. Kroflič (2011a) v zvezi s podobo 

otroka kot subjekta pravic opozori na pomembno stvar. Navaja, da C. Rinaldi (2006) sicer 

povečevanje otrokovih pravic povezuje s povečevanjem pravic žensk, a da se v zvezi s tem 

težko izognemo občutku, da se za tem povečevanjem skriva potrošniško utemeljena 

pravica (dolžnost) do izbire in individualna odgovornost za posledice lastnih izbir (Salecl 

2010). Individualna odgovornost lastnih izbir pa vso odgovornost za izbiro in njene 

posledice nalaga zgolj posamezniku (Ule, 2008). Kroflič (2011a) nadalje opozarja, da se 

možnosti uveljavljanja pravic otroka v zgodnjem otroštvu do odločanja povezujejo z 

nujnimi spremembami v percepciji otrokovih zmožnosti za sprejemanje racionalnih 

odločitev. Zato je nujno, da podobo otroka kot subjekta pravic dopolnimo z zahtevo po 

ustreznem pripoznanju otroka kot bogatega bitja s tem, da prisluhnemo njegovemu glasu. 

 

O podobi otroka kot zmožnega bitja je pisalo več avtorjev (glej npr. Malaguzzi, 1998 v 

Loreman, 2009; Neill, 1999; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Kroflič, 2011a; Dewey, 2012). 

To podobo sta sicer že konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja vpeljala Dewey in Neill, 

ki sta se zavzemala za otrokovo samostojnost, aktivnost in samoiniciativnost. Dewey 

(2012) je denimo zagovarjal tezo, da naj bi bili vzgojno-izobraževalni programi zgrajeni na 

interesih otrok, pri učenju pa naj bi se upoštevalo njihovo življenjsko izkušnjo. Poudarjal je 

pomembnost otroka v procesu izobraževanja, izhajanje iz tega, kar prinese učeči. 

Zagovarjal je samostojno in aktivno konstruiranje znanja otrok pri udeležbi v različnih 

aktivnostih in dejavnostih. Neill (1999) pa je izhajal iz predpostavke, da je otrok dober, 

verjel je torej v otrokovo dobro. Svojo vzgojo je poimenoval tudi »k otroku usmerjeno 
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vzgojo«. Otrok je v svojem bistvu ne le dober, marveč tudi pameten in realen, in če ga 

pustimo, da se razvija svobodno, brez prisile, bo razvil sposobnosti do najvišje možne 

stopnje. Zato je Neill v svoje pedagoško delo vnesel samoupravni princip vodenja šole 

(participacija otrok pri sprejemanju in oblikovanju pravil, odločitev ipd.). 

 

Podoba otroka kot zmožnega bitja pomeni, da otroka odrasli pripoznajo kot »strokovnjaka 

iz izkušenj«, kot tistega, ki je najbolj kompetenten, da pojasni, kaj se mu dogaja, kje vidi 

svojo nemoč, česa ne zna, ne razume, ne zmore, pa tudi kaj potrebuje, da bi zmogel, 

razumel, znal (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Primer dobre prakse med šolskimi sistemi so 

npr. severnoitalijanski vrtci Reggio Emilia, ki so svoj koncept dela zastavili na 

predpostavki o otroku kot zmožnem bitju, polnem virov, sposobnosti in zmožnosti. 

Predpostavke odraslih o otrocih v teh vrtcih so bile, da so: otroci pripoznani kot 

kompetentni, kreativni, radovedni in aktivni protagonisti svojega učenja; komunicirajo na 

različne načine; so soustvarjalci pridobljenega znanja; niso egocentrični, ampak si želijo 

sodelovanja itd. Če povzamemo, lahko rečemo, da odrasli predpostavljajo, da imajo otroci 

veliko virov, ki jih lahko s pomočjo tenkočutnega vzgojitelja oz. učitelja uporabijo za 

pridobivanje novega znanja oz. pri učenju (Malaguzzi, 1998 v Loreman, 2009). Otrok je 

torej pripoznan kot bogato, kognitivno, emocionalno in socialno zmožno bitje (prav tam). 

Kroflič (2011a) ob tem še poudari, da pogled na otroka kot zmožno bitje ustvarja tudi na 

osebnem nivoju povsem nove oblike komunikacije, ki otroka spodbujajo k aktivnemu 

raziskovalnemu odnosu do stvarnosti in k oblikovanju socialno občutljivih in spoštljivih 

odnosov. 

 

Če zgoraj omenjene tri podobe o otroku – otrok kot ranljivo bitje potreb, otrok kot subjekt 

pravic in otrok kot bogato, zmožno bitje – primerjam z vidika omogočanja otrokove 

participacije, lahko vidim, da bi v primeru podobe otroka kot ranljivega bitja potreb po 

Hartu (1992) govorili o t. i. manipulaciji oz. neparticipaciji. Odrasli so tisti, ki najbolje 

vedo, kaj je za otroka najbolje, in ga v imenu zaščite otroka vodijo in usmerjajo. Po 

mnenju odraslih otrok nima dovolj zmožnosti, da bi lahko bil sodelavec in sogovornik 

odraslega v procesu odločanja. Podobi otroka kot subjekta pravic in kot zmožnega, 

kompetentnega bitja pa sta prinesli nov preobrat – zavedanje o tem, da ima otrok tudi 

pravico do participacije. Razlika med tema dvema podobama pa je predvsem v tem, da 

podoba otroka kot subjekta pravic sicer poudarja njegovo pravico do participacije, a je ta 

pogosto odvisna od predpostavk in prepričanj odraslih o otrokovih zmožnostih 
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participacije. Tako bi podobo otroka kot subjekta pravic lahko po Hartu (prav tam) umestili 

na četrto (aktivnosti so vodene s strani odraslih, a otroci poznajo in razumejo cilje teh 

aktivnosti, svojo vlogo pri odločanju) oz. peto stopnjo participacije, kjer se odrasli sicer 

posvetujejo z otroki in jih tudi informirajo o tem, kako bodo njihove ideje in mnenja 

upoštevana, a končno odločitev sprejmejo sami. Podoba otroka kot zmožnega bitja pa 

otroku omogoča, da je pripoznan kot pomemben sogovornik in sodelavec v procesu 

odločanja, kar bi po Hartu (prav tam) umestili na zadnje tri najvišje stopnje participacije, 

kjer se odločitve sprejemajo skupaj z otroki. Glede na tri temeljne otrokove pravice, 

opredeljene v Konvenciji (1989), pa lahko zapišemo, da se podoba otroka kot ranljivega 

bitja potreb povezuje predvsem z otrokovo pravico do zaščite, podoba otroka kot subjekta 

pravic z otrokovo pravico do ustrezne oskrbe, podoba otroka kot zmožnega bitja pa z 

otrokovo pravico do participacije, ki s tem, ko otroka pripoznava kot zmožno, bogato bitje, 

pripoznava tudi njegove zmožnosti za sodelovanje v zanj pomembnih zadevah. 

 

Podobe otroka narekujejo tudi vzgojo in izobraževanje v različnih sistemih, katerih del je 

otrok. Če učitelj učenca denimo vidi kot nezmožno bitje, ki ne more odločati o zadevah, ki 

so zanj pomembne, bo vloga učenca omejena le na sprejemanje odločitev, ki jih bo 

narekoval odrasli (torej učitelj), sam pa ne bo imel priložnosti izraziti lastnega mnenja ipd. 

Podobno sliko lahko zasledimo tudi v družini – če je otrok pripoznan kot zmožno bitje, se 

bo slišal njegov glas, v nasprotnem primeru pa njegov glas ne bo pomemben, saj bo otrok 

pripoznan kot ranljivo bitje potreb, za katerega morajo odrasli skrbeti in ga učiti. 

 

III 2.1.1 Pripoznanje otroka kot zmožnega bitja 

 

Pripoznanje otroka kot zmožnega bitja je eden izmed pedagoških konceptov, ki so 

vsekakor pomembno vplivali na krepitev participacije otrok tudi v šolskem prostoru. O teh 

pedagoških konceptih bom sicer podrobneje pisala v poglavju IV 2, a glede na to, da se 

koncept pripoznanja otroka kot zmožnega bitja zelo povezuje z razvojem podobe otroka 

kot zmožnega bitja, ta koncept natančneje predstavljam že na tem mestu. 

 

V šolskem prostoru je ideja pripoznanja aktualna predvsem nekaj zadnjih let, še posebej v 

zvezi z vzgojo kot omogočanjem optimalnega identitetnega razvoja posebej ranljivih oseb 

(Lesar, 2007; Kroflič, 2010; Jeznik, 2015). V ospredju zahteve po pripoznanju je 

predpostavka, da si vsi identitetni položaji zaslužijo, da jih sprejmemo, ravno tako kot si 



61 

zaslužijo spoštljiv odnos, kar naj bi postalo pomembno še posebej v obdobju postmoderne 

(Taylor 1994 v Kroflič, 2010, str. 26). Kroflič (prav tam, str. 31) poudarja, da koncept 

pripoznanja vsebuje etično, politično in epistemološko dimenzijo. Etično zato, ker od 

subjekta zahteva, da se odpre za dialog z drugim kot drugačnim, čeprav ga v celoti ne more 

razumeti in sprejeti; politično zato, ker izhaja iz načelne pravice vsakega posameznika, da 

izrazi svoj glas v družbenem prostoru in upravičeno zahteva, da je njegov glas slišan. K. 

Jeznik (2015, podobno tudi Lesar, 2007) ob tem še dodaja, da etična dimenzija pripoznanja 

zajema tudi zavedanje, da je različnost vrednota sodobne šole in temeljni pogoj za ustrezno 

oblikovanje identitete znotraj šolske skupnosti. Epistemološko dimenzijo pripoznanja pa je 

z razlago pedagogike poslušanja etični in politični dimenziji dodala C. Rinaldi (2006). C. 

Rinaldi (prav tam) namreč opozarja, da poslušanje sicer omogoča vzpostavljanje skupnega 

prostora sobivanja, ki otroku daje neki občutek varnosti in sprejetosti, a ga lahko 

razumemo tudi kot epistemološko orodje za preverjanje in nadaljnje razvijanje otrokovih 

teorij.  

 

Izhajajoč iz navedenih dimenzij pripoznanja lahko zapišemo, da ideja o pripoznanju 

vsekakor pomembno vpliva na današnji pogled na participacijo otroka v vzgoji in 

izobraževanju. Tezo o otroku kot zmožnem in bogatem bitju je v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja na področju predšolske prakse v severnoitalijanskih vrtcih Reggio 

Emilia uveljavil Malaguzzi (Rinaldi, 2006). Po Malaguzziju (1998 v Kroflič, 2010) 

pripoznanje pomeni osrednji element vzgoje in izobraževanja kot razvoja otrokove 

identitete in smiselne konstrukcije sveta, ki ga obdaja. Kroflič (2010, str. 42) omenja, da se 

pri Malaguzziju in C. Rinaldi pripoznanje povezuje z uresničevanjem vrste otrokovih 

pravic. Prva je pravica do aktivne participacije pri odločanju v vseh fazah vzgojnega dela 

(od načrtovanja projektnih aktivnosti, kjer otroci sodelujejo tudi pri definiranju in 

redefiniranju ciljev izbranih aktivnosti, pa do same izvedbe, ki v obliki akcijskih pristopov 

omogoča nenehno prilagajanje naslednjih korakov v kontekstu situacije nastalih idej, 

vprašanj in izzivov). Druga je pravica do potrditve pozitivnega pomena otrokovih idej v 

odnosu z vrstniki in odraslimi osebami, ki je izvedljiva le, če vzgoje ne pojmujemo kot 

popravljanje otrokovih napačnih miselnih konstrukcij, ampak kot razvoj njegovih 

interpretativnih modelov v smeri večje kompleksnosti in upoštevanja tradicionalnih 

znanstvenih spoznanj; hkrati pa tudi kot razvoj tistih prosocialnih naravnanosti in etičnih 

zmožnosti, ki podpirajo usmeritev v spoštljivo poslušanje drugačnih mnenj. Pri tem se 

pravica do potrditve povezuje z dolžnostjo ustvarjanja pogojev za odprto komunikacijo kot 
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obliko izmenjave mnenj in spoznanj v transformativnem dialogu, ki pomeni odprtost za 

različne argumentacije, ki omogočajo sprejemanje, interpretacije in spreminjanja 

predhodno izoblikovanih smiselnih konstrukcij. Tretja je pravica do ekspresivnega 

umetniškega ustvarjanja, saj to omogoča »pozunanjenje« in »utelešenje« predhodno 

izoblikovanih idej na način, da postanejo dostopne za lastno reinterpretacijo in preverjanje 

njihovega pomena prek dialoga z drugimi. 

 

Po Malaguzziju moramo, če želimo preoblikovati epistemologijo učenja in poučevanja ter 

vlogo učenca in učitelja v izobraževalnem procesu, vedno izhajati iz učenca (Rinaldi, 

2006). Malaguzzi (v Rinaldi, 2006) opozarja, da moramo učencu priznati njegove 

potenciale in moč. Problem šol vidi v pomanjkanju zavedanja in premalo uporabe tega, kar 

imamo v šolah – sposobnosti, spretnosti, znanje itd. tako učencev kot tudi učiteljev. 

Učenec »umre«, če mu odvzamemo njegovo sposobnost, priložnost in veselje za 

raziskovanje, spraševanje in preizkušanje. Učenec »umre«, če ne dobi izkušnje, da odrasli 

prepozna njegovo moč, energijo, inteligentnost, iznajdljivost, sposobnost in kreativnost. 

Učenec si namreč želi, da se ga vidi, opazuje in pripozna. Če učenec »umre«, »umre« tudi 

učitelj, saj je njegov cilj enak učenčevemu cilju: najti smisel v svojem delu in obstoju, 

prepoznati vrednost in pomen tega, kar počne (prav tam). Pomembno je torej, da pri 

učencu prepoznamo njegovo individualnost, njegovo posebnost. 

 

Ena izmed glavnih zahtev postmoderne filozofije je uveljavitev drugačnosti in raznolikosti 

ne zgolj kot dejstva sodobnega sveta, ki ga zaznamujejo velike migracije in globalizacijski 

tokovi, niti kot problema, ki ga je treba reševati v sodobnih multikulturnih okoljih, ampak 

kot osrednje vrednote, ki zahteva iskanje modelov ustreznega pripoznanja posameznika v 

njegovi individualni posebnosti (kot drugega/drugačnega) (Lesar, 2007; Kroflič, 2010). 

Kroflič (prav tam, str. 15) pa v zvezi s tem še opozarja, da je pripoznanje vedno vezano 

tudi na obstoječe diskurze v družbenem prostoru, zato je še toliko bolj pomemben spoštljiv 

odnos do drugega kot drugačnega. Spoštljiv odnos pa je mogoče zagotoviti le na način, da 

se ob pripoznanju posameznikovega identitetnega položaja vedno znova postavlja 

vprašanje prevladujočega diskurza in njegove mogoče nekorektnosti, ki pripoznan subjekt 

vodi v nepravičen družbeni položaj. 

 

Pripoznati otroka kot kompetentno bitje pomeni, da ga vidimo kot bogato in zmožno bitje, 

kot bitje, ki ima zmožnosti in spretnosti, da participira pri odločanju v za njega relevantnih 
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zadevah, torej – kot pravi G. Čačinovič Vogrinčič (2008) – »strokovnjaka iz izkušenj«. 

Avtorica (prav tam, 2011) je s tem želela opozoriti, da ima vsak učenec svoje vire moči, 

svoje zmožnosti za premagovanje težav. H. Yamashita in L. Davies (2010) poudarjata, da 

termin »učenec kot strokovnjak« zagotavlja novo podobo učencev in spremembo kulture. 

Pomembno je, da prepoznamo učenčevo strokovnost – da ni zgolj prejemnik znanja s strani 

strokovnjakov ali da je v šoli zato, da se ga zgolj kontrolira, ampak da je tudi on sam 

strokovnjak. Pomembno je, da se odrasli zavedajo, da imajo učenci veliko izkušenj na 

področju lastnega učenja, da vedo, kaj so značilnosti dobrega učitelja, kako ravnati v 

določenih situacijah in podobno. 

 

Učenci imajo drugačne izkušnje, poglede in znanje kot učitelji, kar moramo spoštovati. To 

obenem prinese tudi nov pogled na učenje. Manefield in sod. (2007) ugotavljajo, da je 

učenje na ta način pojmovano kot aktiven proces, v katerem učenci povezujejo novo znanje 

in spretnosti z že obstoječim. Aktivnost učenja lahko, pravi Bruner (1996 v Manefield in 

sod., 2007), dosežemo s sodelovanjem med učenci in učitelji, ki temelji na aktivnem 

pogovoru, v katerem se raziskuje, kaj učenci že znajo, povezuje novo znanje s prejšnjim 

znanjem in izkušnjami ter se spodbuja in sprejema tudi učenčeve iniciative za spremembo 

učenja in strategij učenja.  

 

Kroflič (2010) ugotavlja, da so se odrasli sicer otresli podobe otroka kot pomanjšanega in 

nepopolnega odraslega, ki sledi navodilom odraslih, kompetentnih oseb, a so pojmovanja 

otroka kot nebogljenega in neinteligentnega posnemovalca vrednot in dejavnosti odraslih 

še vedno prisotna v našem prostoru. I. Lesar (2007) in K. Jeznik (2015) temu dodajata, da 

se diskurzi nezmožnosti otroka s posebnimi potrebami vnaprej pogosto opredeljujejo z 

vidika UT, in ne najprej z vidika osebe, zmožne učenja. Nekateri avtorji (Rinaldi, 2006; 

Dahlberg in Moss, 2006; Lesar, 2007; Kroflič, 2010; Jeznik, 2015) zato poudarjajo, da je 

pripoznanje drugačne vloge otroka povezano s spremembo našega pogleda, kot odraslega, 

na podobo otroka. Zavedati se namreč moramo, da to, kar odrasli verjamejo, da otroci so, 

postaja odločilni dejavnik za razvoj njihove identitete znotraj šolskega prostora, njihovih 

pravic in ne nazadnje pri opredeljevanju vzgojno-izobraževalnih praks zanje. Ali kot 

ugotavlja K. Jeznik (2015, str. 59), pripoznanje otroka kot zmožnega bitja predstavlja 

pomembno osnovo za oblikovanje takega šolskega prostora, ko drugemu, navkljub ali pa 

prav zaradi njegove različnosti, omogočimo prostor za izražanje in udejanjanje lastne 

individualnosti. 
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Kratek pregled zgodovine otroštva in različnih vidikov proučevanja otroštva (antropološki, 

sociološki, pedagoški ipd.) nam pokaže, da sta se pojmovanje otroštva in pogled na otroke 

tekom zgodovine zelo spreminjala. O otrocih kot o posebni socialni skupini lahko 

govorimo nekje od začetka moderne dobe. Pred tem so bili otroci od 6, 7 leta dalje že 

smatrani kot pomanjšani odrasli. Pomemben mejnik pri pojmovanju otroštva pa 

predstavlja predvsem sprejetje Konvencije, s katero so otroci vsaj formalno postali 

subjekti pravic. Povečevanje skrbi za otroke v postmodernem času je po eni strani s seboj 

prineslo pogled na otroka kot avtonomnega člana družbe, po drugi strani pa povečan 

nadzor nad otroki, ki še bolj krepi njihovo odvisnost od odraslih in posledično pod vprašaj 

postavlja udejanjanje otrokove pravice do participacije v zanj relevantnih zadevah. 

Različni avtorji (Key, 1900 v Kroflič, 2011a; Neill, 1999; Dewey, 2012 ipd.), v bolj 

sodobnem času pa Malaguzzi (1998 v Loreman, 2009), C. Rinaldi (2006), G. Čačinovič 

Vogrinčič (2008), Loreman (2009), Kroflič (2011a,b, 2013b) ipd. poudarjajo pogled na 

otroke kot kompetentna bitja, kot soustvarjalce pridobljenega znanja, ki lahko pomembno 

participirajo v procesu sprejemanja zanje pomembnih odločitev. Po drugi strani pa smo 

danes priča paradoksu – v skrbi za otroke odrasli velikokrat (z dobrimi nameni) pozabljajo 

na kompetentnost otrok in v želji, da bi jim zagotovili »le najboljše«, oz. prepričanju, da 

sami najbolje vejo, kaj je dobro za otroke, omejujejo ali celo onemogočajo udejanjanje 

otrokove pravice do participacije. Ali kot pravi N. Turnšek (2011), na ta način omejujejo 

otrokovo svobodo, kar vodi v pojav »zaščitniškega izključevanja« otrok iz resničnega 

življenja. Razlog za tovrstno izključevanje gre iskati tudi v pojmovanju otroštva kot 

pripravi na odraslost ter pojmovanju otrok kot pasivnih, nekompetentnih, nezrelih članov 

družbe. Ključen je torej preobrat v razmišljanju odraslih.  
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IV PARTICIPACIJA OTROK V PROCESU ŠOLANJA  

 

Participacija je koncept, ki naj bi ga upoštevali v različnih kontekstih, a glede na dejstvo, 

da je osnovna šola za vse otroke obvezna, je ta koncept za področje šolanja še kako 

pomemben. Zato se bom v nadaljevanju posvetila temu, kako je s participacijo otrok na 

tem področju ter kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se participacija v tem družbenem 

prostoru lahko uresničuje. 

 

Izhajajoč iz Gerscha (1996, str. 27), so za participacijo učencev v procesu šolanja 

pomembni predvsem trije vidiki: 

1) zakonodajni (spodbujanje učiteljev, da upoštevajo otrokov pogled na odločitve in 

načrte, ki so zanje pomembni);  

2) moralni (učenci bi morali biti informirani in aktivno vključeni v katerekoli 

odločitve, ki so zanje pomembne; imajo pravico, da so vključeni v sam proces od 

začetka do konca – od opredelitve problema do rešitve); 

3) pragmatični in praktični (načrtovanje dela z otroki bo uspešnejše in odločitve bodo 

bolj zanesljive in veljavne, če otroci prispevajo svoj delež k želenemu izidu). 

 

Zanimivo pa je, da vsi trije vidiki zajemamo zgolj to, do česa so učenci upravičeni, zelo 

malo oz. skoraj nič pa ni napisanega o tem, kaj je tu vloga odraslega oz. kako odrasle, ki 

delajo z otroki, spodbuditi, da bodo to pri svojem delu tudi dejansko upoštevali in 

udejanjali.  

 

Številni strokovnjaki s področja šolstva so spremembe v načinu poučevanja in vlogo otroka 

pri oblikovanju znanja začeli opažati šele od poznih petdesetih let prejšnjega stoletja. 

Spremenila se je vloga učitelja in učenca – učenec je postal bolj aktiven v procesu učenja, 

vloga učitelja je bila, da ga skozi ta proces vodi in usmerja; učenec je postal bolj aktiven v 

različnih dejavnostih, »eksperimentiranju«, konstruiranju novega znanja. Pred tem je bil 

učitelj glavni, on je imel glavno besedo, učitelj pasivnemu učencu zgolj predaja znanje, 

naloga učencev pa je le, da tiho sedijo, se urijo in vadijo v znanju, ki jim ga predaja učitelj 

(McCallum in sod., 2000; Rudduck in Flutter, 2004). 
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Tradicionalno izključenost učencev iz pogovorov z odraslimi in iz procesa sprejemanja 

odločitev o zanje relevantnih zadevah lahko pripišemo zastarelemu pogledu na otroštvo, ki 

ni prepoznaval oz. priznaval sposobnosti učencev, da lahko prevzamejo pobude v teh 

procesih oz. da lahko izrazijo svoje mnenje (Rudduck, Flutter, 2004). J. Rudduck in J. 

Flutter (prav tam) ob tem še opozarjata, da je tovrstni pogled na učence ponekod še vedno 

prisoten tudi v današnji šolski praksi in temelji na t. i. »prepričanju o nezrelosti učencev«. 

Vseeno pa lahko trdimo, da so se na področju šolanja opaznejše spremembe v odnosu med 

odraslimi in učenci ter prepoznavanje pozitivnih vplivov participacije otrok začele 

pojavljati v zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja. Omeniti pa moramo, da lahko prve 

zametke participacije na tem področju zasledimo že v začetku in sredi 20. stoletja, saj so 

nekateri avtorji (npr. Freire, 1993; Neill, 1999; Dewey, 2012) participacijo učencev že 

vključevali v svoje pedagoško delo.  
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IV 1. PRVI ZAMETKI PARTICIPACIJE NA PODROČJU ŠOLANJA – 

FREIRE, DEWEY, NEILL 

 

Paulo Freire, eden vodilnih zagovornikov kritične pedagogike iz sredine in konca 20. 

stoletja, je bil najbolj znan po svojem boju za izboljšanje položaja revnih in trudu, da bi bili 

sposobni svet kritično obravnavati in ga spreminjati. Zagovarjal je stališče, da se morajo 

ljudje na podeželju naučiti mnogo več kot samo pisati in brati. Sposobni morajo biti 

uravnavati svoje življenje in ne smejo prepustiti, da drugi odločajo o njih (Kranjc, 1997).  

 

Freire (1993) je zagovarjal stališče, da je vsak človek sposoben v dialogu z drugimi 

kritično gledati na svet, ne glede na to, kako prezrt in (ali) spregledan je v kulturi molka. 

Ko Freire (prav tam) govori o kulturi molka, govori o apatiji in molčečnosti, ki ju je opazil 

predvsem pri kmetih in prebivalcih revnejših področjih. Kulturo molka je razumel kot 

posledico dolgotrajnega zatiranja in odvisnosti. V težkih družbenih situacijah ljudje 

namreč za preživetje velikokrat uporabijo dve taktiki: apatijo in molčečnost ter 

ponotranjenje vedenja, kot so nemoč, samoponižanje, pomanjkanje zaupanja v svoje 

znanje, v zmožnosti za učenje in delovanje ipd. Izobraževanje je eno glavnih orodij, ki 

bodisi vzdržuje apatijo in kulturo molka bodisi vodi k osvoboditvi človeka. 

 

Freire (prav tam) poudarja, da so tradicionalni pristopi v izobraževanju za osvoboditev 

človeka manj učinkoviti kot dialoško učenje. Posebej poudari, da morajo biti učitelji v 

odnosu z učenci njihovi partnerji, če želijo, da bodo ti razvili kritično mišljenje in da bodo 

humani drug z drugim. Človeško življenje lahko dobi pomen le skozi komunikacijo, v 

kateri se lahko zgodi pravo razmišljanje. Učitelj namreč ne more razmišljati za svoje 

učence, niti jim ne more naložiti svojega razmišljanja. To pa je v procesu izobraževanja 

večkrat spregledano, na kar je opozarjal tudi Freire (prav tam), ko je v okviru 

utemeljevanja pedagogike zatiranih predstavil t. i. »bančni« koncept izobraževanja, ki ga 

slikovito opiše kot koncept, v katerem učitelj nalaga depozite, depoziti pa so učenci sami. 

V tem sistemu je znanje darilo, ki ga tisti (učitelj), ki zase misli, da ve, posreduje tistemu 

(učenec), za katerega se predvideva, da ničesar ne zna. Tisti, ki ve (učitelj), je torej v 

nadrejenem položaju, pri čemer negira izobraževanje in znanje kot proces odkrivanja. 

Analiza odnosa učitelj – učenec tako v šoli kot tudi zunaj nje namreč razkriva njegov 

temeljni pripovedni značaj, ki vsebuje pripovedni subjekt (učitelja) in potrpežljivi, poslušni 

objekt (učence). Freire (prav tam) pravi, da izobraževanje trpi od bolezni pripovedovanja. 
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Učitelj govori o realnosti brezčutno, statično, predvidljivo. Njegova naloga je zapolniti 

študente z vsebino pripovedovanja. Pripovedovanje (z učiteljem kot pripovedovalcem) 

vodi učence do tega, da mehanično pomnijo vsebino, in jih na ta način spremeni v 

kontejnerje, v posode, ki jih morajo učitelji zapolniti. Bolj kompletno, uspešno kot 

zapolnjuje te posode, boljši učitelj je. Bolj pohlevno, kot se učenci pustijo polniti, boljši 

učenci so. 

 

Po Freiru (prav tam) mora izobraževanje poiskati rešitev nasprotja med učenci in učitelji 

na način, da se ta nasprotja izgladijo in da lahko oba postaneta sočasno učitelj in učenec. 

Za t. i. »bančni« sistem izobraževanja pa je značilno, da vzdržuje odvisnost in podrejenost 

s pomočjo naslednjih vedenj in praks: 

‒ učitelj poučuje, učenci so poučevani; 

‒ učitelj ve vse, učenci ne vedo ničesar;  

‒ učitelj govori, učenci pa ponižno in pohlevno poslušajo;  

‒ učitelj misli, o učencih pa se misli; 

‒ učitelj disciplinira, učenci so disciplinirani; 

‒ učitelj izbira in uveljavlja, vsiljuje svojo izbiro, učenci se temu podredijo; 

‒ učitelj deluje in ukrepa, učenci pa imajo iluzijo delovanja skozi akcijo učitelja; 

‒ učitelj izbira vsebino programa, učenci (s katerimi se o tem ne posvetuje) pa jo 

sprejmejo; 

‒ učitelj je subjekt učnega procesa, medtem ko so učenci objekti; 

‒ učitelj svojo profesionalno avtoriteto vzpostavlja v opoziciji s svobodo učencev. 

 

Pri bančnem sistemu izobraževanja gre torej za to, da se od učencev ne zahteva, da bi 

morali nekaj vedeti, da kritično razmišljajo o določeni stvari, ampak da si zgolj zapomnijo 

vsebino, ki jim jo pripoveduje učitelj. Tak način izobraževanja ovira osvoboditev človeka 

in njegovo ustvarjalno moč, ne spodbuja njegovega aktivnega delovanja v okolju, ne 

omogoča razvoja kritičnega mišljenja in zavesti. Položaj človeka je določen, njegove 

potrebe niso pomembne. Freire (prav tam) meni, da če človek ne raziskuje, ne vidi 

uporabnosti znanja v praksi, ne more biti resnično človeško bitje. Človek namreč znanje 

gradi le s pomočjo raziskovanja, sam ali z drugimi ljudmi. Bančni sistem izobraževanja 

omogoča zatiralcem (v tem primeru so to učitelji), da spremenijo zavest zatiranih 

(učencev), ne pa tudi situacije, ki jih zatira. Njihov cilj je, da se učenci (zatirani) 
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prilagodijo na situacijo, saj jih bodo na ta način učitelji lažje obvladali oz. ohranjali 

dominantnost nad njimi. 

 

Zatirani so videni kot posamezniki, še več, kot marginalizirani posamezniki, ki odstopajo 

od splošno sprejete dobro organizirane družbe. Videni so kot potencialna nevarnost za 

zdravo družbo, kot patologija (prav tam). Resnica pa je, nadaljuje Freire (prav tam), da 

zatirani niso marginalci, niso ljudje zunaj družbe, ampak so vedno del nje. Zato rešitev ne 

moremo iskati v tem, da jih prilagodimo družbi, ampak da družbo skupaj spreminjamo oz. 

preoblikujemo na način, da tovrstne hierarhije in ohranjanje podrejenosti zmanjšamo na 

minimum.  

 

Kot alternativo bančnemu sistemu izobraževanja Freire (prav tam) postavi sistem 

izobraževanja, ki ga poimenuje problemsko učenje, v katerem učitelj in učenec nenehno 

skupaj reflektirata vsebino in se oba skupaj učita. Učenci, ki niso več le pokorni poslušalci, 

postanejo kritični soraziskovalci v dialogu z učiteljem. Učitelj učencem predstavi snov z 

namenom, da ti o njej razmišljajo, si ustvarijo lastno mnenje in skupaj z njimi nato 

ponovno prediskutirajo predstavljeno snov. Učitelj torej ni več zgolj v vlogi tistega, ki 

poučuje, temveč se v dialogu z učencem tudi sam uči, učenec pa ob tem, ko se uči, tudi 

sam poučuje drugega (učitelja). Učitelj in učenec sta tako oba odgovorna za proces učenja 

in poučevanja, katerega cilj je, da oba rasteta in se razvijata. Učenec je potemtakem 

pripoznan kot kompetentno bitje. Avtoriteta je na strani svobode, ne pa argument proti njej 

(prav tam). 

 

Če upoštevamo teorijo avtoritet, bi predpostavko, da avtoriteta ni argument proti svobodi, 

lahko parafrazirali tudi s pomočjo konceptov apostolske (pozicijske) in samoomejitvene 

avtoritete (Kroflič, 1997). Apostolska avtoriteta, za katero je značilno, da so vsak dvom, 

kritika ali distanca učenca do učitelja neupravičeni, naj ne bi bila temelj pedagoškega 

odnosa. Temelj naj bi predstavljala samoomejitvena avtoriteta, ki naj bi posamezniku 

omogočala največjo stopnjo svobode (Kroflič, prav tam). Izhajajoč iz Krofliča (prav tam), 

je pri samoomejitveni avtoriteti učitelj sicer še vedno prepoznan kot nekdo, ki nekaj več 

ve, ki ima strokovno avtoriteto, a si po drugi strani prizadeva vzpostaviti pozitiven odnos z 

učencem. Torej odnos, ki spodbuja otrokovo mišljenje, osamosvajanje, odločanje, 

vključevanje v dogovarjanje ipd.  
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Problemsko učenje spodbuja raziskovanje, akcijo, razvoj kritičnega mišljenja, ustvarjalno 

moč posameznika (Freire, 1993). Učitelj skozi dialog dobi novo vlogo – vlogo 

koordinatorja, ki omogoča in razvija pogovore z učenci, jih posluša, učenci pa skozi dialog 

postanejo subjekti. Medtem ko je bančni sistem izobraževanja odporen na dialog in gleda 

na učence kot na objekte, ki potrebujejo pomoč, pa problemsko učenje pozdravlja dialog 

kot nujno sredstvo za raziskovanje realnosti, ki učencem omogoča, da razvijejo kritično 

mišljenje.  

 

Freire (prav tam) dialog razume kot človeški fenomen. Človeško bitje se ne razvija v tišini, 

pač pa s pomočjo besed, dela, akcije in refleksije. Ko govorimo o dialogu, ne moremo 

mimo bistva dialoga: to je beseda. Pri tem pa opozarja, da besede niso privilegij le 

določene skupine ljudi, pač pa pravica vsakogar. Brez dialoga ni odnosa/interakcije in brez 

odnosa/interakcije ne more biti resničnega izobraževanja. Pri resničnem izobraževanju ne 

gre za odnos »A« (učitelj) za »B« (učenec) ali »A« o »B«, pač pa »A« skupaj z »B«. To 

pomeni, da učitelj in učenec skupaj rasteta v dialogu. Ob tem Freire (prav tam) še opozarja, 

da naša vloga ni, da ljudem govorimo o svojem pogledu na svet, niti da jim poskušamo 

vsiliti svoj pogled na svet, ampak da v dialogu z njimi razpravljamo o svojih in njihovih 

pogledih na svet. Zavedati se namreč moramo, da njihov pogled na svet reflektira njihovo 

situacijo v svetu. Pogosto se zgodi, da učitelji in politiki govorijo, a niso razumljeni, ker 

njihov jezik ni v sozvočju s konkretno situacijo ljudi, ki so jim besede namenjene. Za 

izobraževanje, ki temelji na dialogu, pa je značilno, da se ljudje počutijo strokovnjaki za 

svoje razmišljanje in v dialogu z drugimi razpravljajo o svojem razmišljanju. Na ta način 

spoznavajo, da obstajajo različne perspektive in da vsaka od njih odstira specifični pogled 

na situacijo oz. dogodek, zato je pomembno poslušanje drugih in razpravljanje z njimi. 

 

Podobno kot Freire, je pred njim že Dewey, eden najpomembnejših teoretikov vzgoje 20. 

stoletja, zagovarjal stališče, da učenje ne more potekati v praznem prostoru, ampak le v 

socialnem kontekstu (Pevec Semec, 2009). Poudarjal je pomen aktivnosti in učenje skozi 

izkušnje ter pomen otrokovih interesov in čustev (prav tam). Tudi Dewey (2012) ugotavlja, 

da tradicionalno izobraževanje temelji na pasivnem odnosu med učiteljem in učencem, na 

enoličnosti učnega načrta in metod, na poslušanju, pri katerem gre bolj ko ne za vsiljevanje 

znanja učencem od zgoraj in od zunaj – tistim, ki polagoma šele odraščajo, vsiljuje merila 

učne vsebine in metode odraslih. Poglavitni namen oz. cilj tovrstnega izobraževanja je 

otroke pripraviti za uspešno življenje in na prihodnje odgovornosti, in sicer tako, da se 
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nauči organiziranih sklopov spoznanj in pripravljenih oblik spretnosti, ki jih vsebujejo 

gradiva poučevanja. Učenje je torej pojmovano kot priučevanje tega, kar že vsebujejo 

knjige in glave starejših, učitelji pa kot agenti, ki sporočajo znanja in spretnosti ter 

uveljavljajo pravila vedenja. Glede na to, da so učne vsebine in norme primernega vedenja 

zapuščina preteklosti, morajo biti učenci dovzetni, ubogljivi in pokorni (prav tam). To 

Dewey (prav tam, str. 29) ponazori z zgodbo, ko je po mestnih trgovinah s šolskimi 

potrebščinami iskal mize in stole, ki bi z vseh vidikov – umetniškega, higienskega in 

pedagoškega – ustrezali potrebam otrok. Pri iskanju tega, kar je potreboval, je imel kar 

nekaj težav. Končno je neki trgovec, bolj bister kot drugi, pripomnil: »Bojim se, da 

nimamo tega, kar želite. Vi iščete nekaj, kjer bi otroci lahko delali; vse to je za 

poslušanje.« Dewey (prav tam) poudari, da je to zgodba o tradicionalnem šolanju. 

 

Tako kot lahko biolog iz ene ali dveh kosti rekonstruira celotno žival, lahko mi, če si 

predstavljamo običajno učilnico – z vrstami grdih, v geometrijskem redu postavljenih miz, 

skoraj vseh enake velikosti, s komaj zadosti prostora, da nanje postavimo knjige, papir in 

pisalo, natlačenih skupaj tako, da je čim manj prostora za gibanje; dodajmo še tablo, nekaj 

stolov in gole stene z morda nekaj slikami – rekonstruiramo edino pedagoško dejavnost, ki 

sploh lahko poteka v tem prostoru. Vse je narejeno »za poslušanje«. Preprosto učenje 

lekcij iz knjig je namreč le še ena od oblik poslušanja; kaže na odvisnost enega uma od 

drugega. Gledano primerjalno, drža poslušanja pomeni pasivnost, vsrkavanje; obstajala naj 

bi nekatera že gotova gradiva, ki jih je pripravil ravnatelj šole, šolski odbor ali učitelj, 

otrok pa jih mora spoznati čim več v čim krajšem času. Priložnosti za prilagoditev 

različnim možnostim in potrebam skoraj ni. Obstaja določen obseg, določena količina 

gotovih rezultatov in dosežkov, ki jih morajo v določenem času doseči vsi otroci enako. 

 

Po Deweyju (prav tam) je v tradicionalnem poučevanju težišče zunaj otroka: v učitelju, 

učbeniku, kjer koli in vsepovsod, razen v neposrednih nagibih in dejavnostih samega 

otroka. Razmik med zrelimi oz. odraslimi stvaritvami, izkušnjami in zmožnostmi učencev 

je tako širok, da bolj ali manj preprečuje njihovo dejavno sodelovanje pri razvijanju tega, 

kar jih odrasli učijo. Na njih je le, da naredijo in se naučijo. 

 

Sprememba, ki prihaja v naše poučevanje, pa pomeni premik težišča. To je sprememba, 

revolucija, ki je primerljiva s Kopernikovo, ko se je astronomsko središče premaknilo z 

zemlje na sonce. V tem primeru otrok postane sonce, okrog katerega krožijo sredstva 
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poučevanja, on je središče, okrog katerega so organizirana. Dewey (prav tam) poudarja, da 

je pedagoško delo, ki odvrača od tradicionalnega in avtoritarnega dela učitelja z učenci, 

pogoj za uspešno demokracijo. Podobno opozori tudi A. Pešikan v spremni študiji z 

naslovom Deweyjeva aktivna šola, ko pravi, da tradicionalna šola sama sebe ne zmore 

organizirati kot družbeno skupnost, ker ji manjka družbeno sodelovanje, manjkajo ji 

elementi skupnih in produktivnih dejavnosti. Takšna organizacija šolskega dela namreč 

nujno pripelje do tega, da se učenci ne morejo naučiti sodelovanja in skupnega reševanja 

težav (Pešikan, 2012, str. 121). A. Pešikan (prav tam) še enkrat poudari to, kar verjame 

Dewey, in sicer, da če v učilnici zanemarjamo učenčeve predhodne izkušnje in vsakdanje 

življenje, bo šola v številnih pogledih nujno postala nekoristna. In nadaljuje, da si otrok in 

znanje med seboj ne nasprotujeta. Dewey (2012) namreč opozarja, da bi bilo zmotno 

govoriti o dihotomiji otrok – vsebina (znanje), saj mora šola izhajati iz otrokovih 

življenjskih, osebnih, neorganiziranih izkušenj in ga od njih voditi k organiziranim in 

abstraktnim znanstvenim vsebinam, ki mu jih posreduje učitelj. Glavni način, kako pride 

otrok v stik s civilizacijsko pomembnimi znanji, je pot lastnega raziskovanja, odkrivanja in 

učenja. Naloga učitelja pa je, da ta znanja uvede, pri čemer mora upoštevati otrokova 

zanimanja, izkušnje in predhodna znanja (Pešikan, 2012). 

 

Nove(jše) pedagoške prakse oz. napredne, kot jih je poimenoval Dewey (2012), nasproti 

vsiljevanju znanja in norm od zgoraj postavljajo izražanje in negovanje individualnosti, 

pripravljanju na bolj ali manj oddaljeno prihodnost pa zoperstavljajo izkoriščanje 

priložnosti v sedanjem življenju ter se namesto z negibnimi cilji in gradivi seznanjajo s 

svetom, ki se spreminja.  

 

Na tem mestu se mi zdi pomembno prikazati, kako je Dewey ponazoril razvoj pozornosti 

pri učencu, predvsem zaradi tega, ker to lahko povežemo tudi z načinom delovanja učitelja 

v odnosu do učenca ter učenčevo možnostjo participacije v procesu pridobivanja znanja. 

Dewey (prav tam) pravi, da je oseba, ki je sposobna »premišljujoče pozornosti«, ki je 

sposobna probleme in vprašanja ohranjati pred očmi, intelektualno izšolana. To pomeni, da 

poseduje mentalno disciplino – sposobnost uma in sposobnost za um, kajti brez tega je 

pamet prepuščena zunanjim in običajnim predlogom. Dewey (prav tam) kot primer navaja, 

da se pogosto dogaja, da pred učenca postavimo določene naloge in mu naročimo, naj se 

jim posveti in jih naredi, zato da bi se naučil. Toda, če v učenčevih mislih ni prisotno kako 

vprašanje ali dvom, ki je osnova za pozornost, »premišljujoča pozornost« na ta način ni 



73 

mogoča. V primeru da učenca snov resnično zanima, govorimo o neposredni oz. nevsiljeni 

pozornosti, kar je sicer odlično, a taka pozornost sama po sebi ne vodi k sposobnosti 

razmišljanja ali k notranjemu miselnemu nadzoru. Kadar snov za učenca ni privlačna sama 

po sebi, predstavlja to za učitelja izziv in takrat ima učitelj na voljo tri izhode (odvisno od 

njegove osebnosti, šolanja, predhodnih praks in pričakovanj šole). Lahko poskusi snov 

obdati z zunanjimi čari – torej s takimi ponudbami in pozivi k pozornosti, da »učno uro 

naredi zanimivo«. Lahko se zateče k protiukrepom (k nizkim ocenam, grožnjam z 

nenapredovanjem, dodatnemu pouku, osebnim grajam najrazličnejših oblik, od 

negodovanja do nenehnega opozarjanja učenca, da »naj le spremlja pouk« itd.). Lahko pa, 

kar je najverjetneje, uporabi nekaj enih in nekaj drugih sredstev. Na tem mestu pa Dewey 

(prav tam, str. 62) opozarja, da, prvič, tako pridobljena pozornost ni nikoli več kakor delna 

oz. razdeljena in, drugič, vedno ostane odvisna od nečesa zunanjega. Ko privlačnost 

popusti in pritisk preneha, se notranje oz. intelektualno obvladovanje zato bolj malo 

izboljša ali sploh ne. In, tretjič, razlog za tako pozornost je vedno »učenje«: pozornost 

zavoljo zapomnitve vnaprej pripravljenih odgovorov na možna vprašanja nekoga drugega. 

Na drugi strani pa resnična, »premišljujoča pozornost« vedno vsebuje presojanje, 

premišljanje in sklepanje. To pomeni, da ima otrok svoje vprašanje; da je aktivno udeležen 

pri iskanju in zbiranju gradiv, s katerimi bo nanj odgovoril; da premišljuje o njihovih 

razmerjih in pomenu – o vrsti rešitve, ki jo prinašajo. Problem je njegov, in zato je tako 

tudi s spodbudo, zagonom in pridobljenim usposabljanjem. 

 

Glede na Deweyjevo ponazoritev razvoja pozornosti pri učencu lahko sklepamo, da je 

ključnega pomena, da je učencu omogočena participacija v procesu reševanja določenega 

vprašanja ali problema. Učenec bo zgolj z učiteljevimi poskusi narediti učno snov za 

učenca bolj zanimivo ali z različnimi grožnjami o možnih posledicah »nesodelovanja« pri 

usvajanju novega znanja težko našel rešitve za določen problem ali vprašanje. Še več, 

lahko bo sicer prišel do neke rešitve, ki pa ne bo njegova, temveč zgolj odgovor na 

učiteljeve zahteve oz. potrebe (npr. ugoditi učitelju zaradi možnih (neprijetnih) posledic 

ipd.). Zato se lahko na tem mestu upravičeno vprašamo, v kolikšni meri je taka rešitev 

lahko potem sploh učinkovita in za učenca smiselna. Ključnega pomena je, da učitelj 

vedno znova odpira in varuje prostor za t. i. otrokovo »premišljujočo pozornost«, da lahko 

v dialogu z učiteljem vedno znova raziskuje nove možne rešitve. 
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Zametke participacije lahko zasledimo tudi v internatski šoli Summerhill, ki jo je Neill 

ustanovil leta 1921, dokončno pa se je uveljavila konec leta 1924 v Angliji. Glavna ideja 

šole je bila, da mora šola ustrezati otroku in ne otrok šoli, izobraževanje pa mora biti 

prilagojeno psihičnim potrebam in zmožnostim posameznega otroka. Preden je Neill 

ustanovil šolo Summerhill, je vrsto let poučeval v klasičnih šolah, kjer je spoznal, da 

učenci potrebujejo več. Ni se namreč strinjal z idejo klasične šole, da je učitelj tisti, ki 

najbolje ve, kaj učenec potrebuje in kako bi se učenec moral učiti (Neill, 1999). 

 

Moj namen na tem mestu ni razpravljati o celotnem konceptu šole Summerhill, rada bi le 

opozorila na to, da je Neill zametke participacije učencev v svoje pedagoško delo vnesel s 

tem, ko se je odločil za samoupravni princip vodenja šole. To pomeni, da učenci pravila in 

zakone sprejemajo skupaj z odraslimi na t. i. občnih zborih, prav tako tudi svoje osebne 

probleme rešujejo skupaj z odraslimi na t. i. sodiščih. Pravico do sodelovanja na teh občnih 

zborih in sodiščih imajo poleg učnega osebja tudi vsi učenci, ne glede na starost. Učenci se 

tako naučijo živeti in delovati v skladu z zakoni, ki jih sami sprejmejo (Neill, 1999). Občni 

zbori pa so namenjeni tudi socialnemu učenju. Učenci se na ta način učijo, kako sodelovati 

v družbenem življenju in kako oblikovati socialne odnose (prav tam). 

 

Neill (prav tam) je prepričan, da učenec skozi tako vzgojo postane aktivno družbeno bitje; 

izoblikuje si pogled na svet, postane občutljiv za družbene probleme in se nauči zavzemati 

stališče do njih, razvije neki določen način komunikacije z ljudmi in institucijami, s 

katerimi prihaja v stik. Učitelj učencu ne predstavlja avtoritete, ki bi se je učenec moral 

bati, ampak sta v odnosu enakovredna. Marsikdo bi temu oporekal, češ da učenec in učitelj 

ne moreta biti enakovredna v odnosu, saj je učitelj odrasla oseba, ki ima tudi več znanja. 

Neill (prav tam) na to odgovarja, da je že res, da je učitelj večji in ima več znanja in da tudi 

otroci to vedo, a vseeno nimajo občutka, da so zaradi tega oni manjvredni. 

 

Neill (prav tam) posebej omenja, da sta modrost in stvarnost otroku prirojena. Če otroka 

prepustimo samemu sebi, brez da bi ga obremenjevali z raznovrstnimi predlogi odraslih, se 

bo razvil do tiste stopnje, do katere se bo sposoben razviti. To Neill prikaže z zanimivo 

prispodobo, in sicer, da bi raje videl, da šola proizvede srečnega in veselega smetarja kot 

pa nevrotičnega doktorja znanosti. Naloga otroka je, da živi svoje življenje, ne pa življenja, 

ki ga od njega pričakujejo ali zahtevajo njegovi starši, ali življenja, ki ga od njega 

zahtevajo učitelji, ker oni najbolje vedo, kaj je zanj najboljše. Izhajal je namreč iz 
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predpostavke, da če se bo otrok želel nečesa naučiti, se bo tega tudi naučil, ne glede na 

način poučevanja oz. ne glede na to, kako mu je neka snov predstavljena (prav tam). Po 

Neillovem mnenju odrasli vse prepogosto v želji otroka nekaj naučiti omejujejo njegovo 

svobodo in kreativnost, čemur se je v svoji šoli poskušal izogniti. Neill (prav tam) pravi, da 

se v vsakem domu najde vsaj en neodrasel odrasli, ki hiti otroku kazati, kako deluje 

njegova nova igrača ali dvigne otroka na stol, ko želi ta raziskovati nekaj na steni. 

Vsakokrat ko to naredimo, otroka oropamo veselja življenja, veselja raziskovanja, veselja, 

da bi sam zaobšel oviro, na katero naleti. Na ta način dajemo otroku občutek podrejenosti 

in ga naredimo odvisnega od naše pomoči.  

 

Če povzamem zgoraj navedene avtorje, lahko vidimo, da med njimi sicer obstajajo 

določene razlike, saj sta bila zlasti Freire in Dewey bolj osredinjena na proces 

izobraževanja (poudarjala sta denimo dobre poučevalne prakse, dialoškost, problemski 

pouk, izkustveno učenje), ki vodi v kakovostno pridobivanje znanj, medtem ko Neill 

posebno pozornost namenja organizaciji življenja na šoli. A ne glede na vidik proučevanja 

so vsi trije v svoje pedagoško delo poskušali vključevati participacijo učencev oz. so 

učenčevemu deležu pri ustvarjanju znanja ter oblikovanju in sprejemanju določenih pravil 

pripisovali ključno vlogo. Freire je denimo poudarjal pomen dialoga med učencem in 

učiteljem, ker učencu omogoča, da postane kritični sooblikovalec novega znanja. Podobno 

je razmišljal tudi Dewey, ki je bil eden prvih zagovornikov tega, da lahko učenci v šoli 

sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta. Neill pa je s samoupravnim načinom vodenja šole 

učencem priznal zmožnost dogovarjanja z odraslimi in sprejemanja pravil za reševanje 

medsebojnih konfliktov. Vsem trem je skupno tudi to, da so učence pripoznavali kot 

kompetentna bitja z lastnimi predhodnimi izkušnjami, znanjem, spretnostmi ipd., naloga 

odraslega (učitelja) pa ni le ta, da to prepozna, ampak da to tudi spoštuje in upošteva v 

procesu učenja in pridobivanja novega znanja. 

 

Prav tako so vsi trije avtorji izhajali iz predpostavke, da je učitelj tisti, ki ima veliko znanja 

in je na neki način »večji« od učenca, a mu to ne daje pravice biti nadrejen v tem odnosu 

ali, še huje, pravice podcenjevati otrokovo znanje in izkušnje. Poudarjali so pomen 

krepitve sodelovalnih razmerij med učiteljem in učencem, ne pa krepitve razmerij moči 

enega ali drugega. Po njihovem mnenju si mora učitelj prizadevati vzpostaviti tak odnos z 

učencem, v katerem bosta lahko oba rasla in se razvijala ter se oba učila. Predvsem Neill 
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(1999) je poudarjal tudi pomen kontakta med učiteljem in učencem, saj je ta po njegovem 

mnenju veliko bolj pomemben kot same metode poučevanja. 

 

Na tem mestu se mi zdi pomembno poudariti tudi to, da so vsi trije avtorji postavljali v 

ospredje tudi spoštovanje individualnosti posameznega učenca in na ta način presegali 

prakse izključevanja in razlikovanja med učenci. Predvsem Dewey in Neill sta izhajala iz 

predpostavke, da je vsak otrok učeče se bitje, sposobno učenja, če mu le odrasli to tudi 

omogočimo.  
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IV 2. POGOJI ZA USTVARJANJE PARTICIPACIJE UČENCEV V ŠOLSKEM 

PROSTORU  

 

Ko razmišljamo o otrokovi participaciji, se nedvomno sprašujemo tudi o tem, zakaj je 

smiselno, da otroci participirajo v zadevah, ki se jih tičejo, kakšne koristi bodo otroci, pa 

tudi odrasli, imeli od tega. Sinclar (2000 v Mannion, 2010, str. 330) navaja več razlogov, 

zakaj naj odrasli spodbujajo otrokovo participacijo oz. koristi, ki jih s tem pridobijo tako 

odrasli kot otroci:  

a) ker je to otrokova državljanska pravica,  

b) ker je to zakonska zahteva, 

c) ker na ta način izboljšamo storitve za otroke,  

d) ker je to bolj demokratično in vodi do boljših odločitev,  

e) ker na ta način zagotavljamo otrokom varnost in zaščito pred raznimi zlorabami,  

f) ker na ta način razvijamo otrokove spretnosti, njegovo samoučinkovitost in 

izboljšujemo njegovo samopodobo, 

g) ker otroci povedo veliko pomembnega, kar odraslim lahko pomaga pri sprejemanju 

odločitev v otrokovo korist.  

 

G. Lansdown (2001) pa navaja razloge, zakaj si otroci želijo participirati v zase 

pomembnih zadevah:  

1) pridobijo nove veščine in si izboljšajo samopodobo, 

2) otresejo se občutka nemoči ali ga zmanjšajo, 

3) na ta način dobijo moč za boj proti zlorabam in zanemarjanju njihovih pravic, 

4) zaradi prepogostega občutka, da jih odrasli ne razumejo pravilno, 

5) zaradi prepričanja, da bo lahko njihov prispevek vodil k boljšim odločitvam, 

6) zaradi želje/pomembnosti, da se jih posluša, ko gre za odločanje o zanje 

pomembnih zadevah. 

 

V šolanju so se opaznejše spremembe v odnosu med otroki in odraslimi začele pojavljati 

šele v zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja, ko so bili ustanovljeni prvi otroški 

parlamenti, otroci so se pojavljali v vlogi vrstniških svetovalcev in podobno (Theis, 2010). 

K tem spremembam ni prispevalo le sprejetje Konvencije (1989), saj je to formalen 

dokument, ki sam po sebi ne zagotavlja primernega etosa na šoli, pač pa so k temu 

prispevali nekateri drugi koncepti, kot so »opolnomočenje učencev« in »pravice učencev«, 
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katerih namen je bil opozoriti na učenčeve pravice in krepiti moč učencev znotraj različnih 

šolskih programov in aktivnosti (Manefield idr., 2007). Za današnje šolanje tako 

participacija učenca predstavlja nov izziv, saj so v mnogih raziskavah prepoznani pozitivni 

vplivi participacije, kot npr. da so učenci razvili bolj pozitiven odnos do šole, do samih 

sebe in do učenja, da so se med učitelji in učenci razvili bolj sodelovalni odnosi, ipd. 

(Cashmore in sod., 2002, v Smith, 2007; Rudduck et al., 2003, v Manefield idr., 2007; 

Smith, 2007; Austin, 2010). J. Rudduck in J. Flutter (2004) sta na podlagi izkušenj 

sodelovanja z več šolami ugotovili, da v kolikor imajo učenci priložnost posvetovanja z 

odraslimi in možnost participacije v za njih relevantnih zadevah, to neposredno vpliva na 

njihovo angažiranje, kar pomeni: 

‒ če se učenci v šoli počutijo pomembne in spoštovane, so bolj pripravljeni na šolsko 

delo; 

‒ če imajo učenci priložnost izraziti svoje mnenje glede tega, kaj jim pomaga pri 

učenju, jim to tudi dejansko pomaga pri premagovanju UT; 

‒ če sta učenje in poučevanje za učence prijetna izkušnja, se učenci raje učijo in 

razvijejo pozitivno identiteto kot učenci (prav tam). 

 

Prav tako se tudi samo razumevanje procesa poučevanja vse bolj premika od 

tradicionalnega modela, v katerem je bil učenec le pasiven prejemnik znanja, k bolj 

konstruktivističnemu modelu, v katerem učenec aktivno konstruira znanje skupaj z 

odraslim, kar posledično pomeni, da ima učenec tudi večjo vlogo pri učenju (McCallum in 

sod., 2000).  

 

Glede na dejstva o uresničevanju participacije otrok, predstavljena v drugem poglavju, da 

so prakse participacije odvisne od pojmovanja otroka oz. otroštva, od kulture in družbe, in 

glede na predstavljene pedagoške koncepte, v katerih so pedagoški proces utemeljevali na 

participaciji otrok, se zastavlja vprašanje, kateri teoretični pedagoški koncepti so relevantni 

pri vprašanju omogočanja večje stopnje participacije v šolskem kontekstu. To vprašanje je 

relevantno iz dveh razlogov. Prvi je, da osnovna šola predstavlja prvo obvezno vzgojno-

izobraževalno institucijo, s katero je otrok v stiku dalj časa in v kateri tudi preživi večino 

svojega časa. Zato je smiselno, da že v šolskem kontekstu dobi izkušnjo participacije. 

Drugi razlog pa je v tem, da ko govorimo o participaciji, vedno znova trčimo na predstave 

in interpretacije odraslih o participaciji oz. na njihovo razumevanje participacije na eni 

strani ter na otroke, ki so omejeni s svojo starostjo, zrelostjo, govornimi spretnostmi ipd., 
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na drugi strani. Ker se šolski strokovni delavci v šoli srečujejo z raznolikimi učenci, pride 

ta dihotomija še bolj do izraza. Če želimo, da otrok v šolskem kontekstu participira, smo 

odrasli tisti, ki mu moramo to omogočiti in ga spodbujati. Za uveljavitev koncepta 

participacije v šolskem prostoru bi zato bili relevantni naslednji pedagoški koncepti:  

‒ koncept pravičnosti – 3 R, 

‒ koncepti inkluzivnosti,  

‒ koncept medosebnega prostora, 

‒ ontološki angažma,  

‒ pedagogika poslušanja,  

‒ pripoznanje otroka kot zmožnega bitja (glej poglavje III 2.1.1). 

 

Zgoraj navedeni pedagoški koncepti opredeljujejo vlogo odraslega (šolskega strokovnega 

delavca) v odnosu do otroka in določajo, kaj je tisto, kar morajo odrasli nenehno 

reflektirati in zagotavljati, da se otrokova participacija v vsakdanji šolski praksi lahko 

zgodi. Poleg tega pa izhajajo iz predpostavke, da je otrok pomemben sogovornik in 

sodelavec odraslega v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

Koncepte bom predstavila glede na to, katera raven je najbolj v ospredju. Začela bom s 

predstavitvijo konceptov, ki se umeščajo na makro- in mezoraven in se šolskega prostora 

tičejo v najširšem pomenu (koncepti pravičnosti in inkluzivnosti), nadaljevala pa s 

koncepti na mikropedagoški ravni, ki se tičejo neposredno učitelja in njegovega šolskega 

dela (koncept medosebnega prostora, ontološki angažma, pedagogika poslušanja in 

pripoznanje otroka kot zmožnega bitja).  

 

IV 2.1 Koncept pravičnosti – 3 R 

 

Med glavne družbene institucije, v katerih bi morala biti pravičnost prva vrlina (Rawls, 

1999), vsekakor sodi šola, ki pa se vsakodnevno srečuje z veliko heterogenostjo učencev. 

Učenci se med seboj precej razlikujejo, tako po znanju, zmožnostih, željah in ciljih, kot 

tudi po izkušnjah iz svojega družinskega okolja, socialno-ekonomskem položaju svojih 

družin ipd. (Kodelja, 2001; Kroflič, 2002; Peček in Lesar, 2006; Lesar, 2013) Avtorji 

opozarjajo, da je glede na raznolikost učencev nujno, da si heterogena javna šola kot enega 

izmed pomembnih ciljev zastavi omogočanje kakovostnega šolanja še posebej manj 

zmožnim učencem, krepitev njihovega občutka lastne vrednosti in zagotavljanje njihove 
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participacije pri sprejemanju pomembnih družbenih odločitev. Cilj je jasen, a v kolikor 

upoštevamo izsledke nekaterih raziskav, da spol, etnična pripadnost, hendikep in socialno-

ekonomski položaj učenčeve družine pomembno vplivajo na akademsko uspešnost 

posameznikov, postane vprašanje, kako se odzvati na to raznolikost učencev in kako 

učencem omogočiti čim bolj pravično, uspešno in zadovoljujoče šolanje, še kako 

relevantno (Lesar, 2013).  

 

Iz konceptualnih izhodišč našega šolskega sistema (Bela knjiga, 1995, 2011) lahko 

razberemo, da se pravičnost šolskega sistema utemeljuje na distributivnem konceptu 

pravičnosti, zlasti na konceptu socialne pravičnosti J. Rawlsa (1999). M. Peček in I. Lesar 

(2006) pa na podlagi Kymlickove kritike teorije pravičnosti izpeljeta tezo, da za doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev v šolskem prostoru teorija ni povsem uporabljiva. Glavna 

kritika Rawlsove teorije pravičnosti je, da je namenjena odraslim in moralno odgovornim 

posameznikom in predpostavlja, da se od posameznika pri odločanju za neko dejanje 

pričakuje visoka zmožnost abstraktnega mišljenja in moralnega razsojanja kot tudi 

oblikovan čut za pravičnost. Ker je šolanje namenjeno moralno še razvijajočim se 

posameznikom, je v šoli nujno potreben skrben učitelj, ki bo omogočal vpeljavo principov 

pravičnosti. Učitelj mora učence spodbujati pri razvoju različnih vrlin, potrebnih za to, da 

se učenec razvije v odgovornega posameznika družbe (prav tam). Zato nekateri avtorji 

(prav tam, str. 15; Kroflič, 2002) predlagajo, da je nujno v razmislek o pravičnosti šole 

vključiti tudi oba koncepta etike skrbi: skrb za (angl. care for), ki je grajena na (realnih) 

odnosih, in skrb o (angl. care about), ki jo lahko razumemo kot vrlino. Za razvijanje 

odgovornih posameznikov je namreč ključna prav izkušnja šolanja, ki učence spodbuja k 

skrbi za drugega.  

 

Kot odgovor na distributivni koncept pravičnosti sta K. Lynch in A. Lodge (2002) 

predstavili koncept 3 R v šolskem prostoru. Koncept 3 R vključuje porazdelitev (angl. 

redistribution), pripoznanje (angl. recognition) in zastopanost (angl. representation) (prav 

tam). Avtorici (prav tam, str. 7) namreč ugotavljata, da neenakosti na področju šolanja ne 

izhajajo samo iz enega vira. Včasih so razlogi za neenakosti ekonomske narave, včasih 

politične, včasih socialno-kulturne, včasih doživljajske. Pogosto je neenakost tudi 

posledica več razlogov skupaj. Če želimo zagotoviti pravičnejše družbene dejavnosti, 

moramo upoštevati temeljne razloge neenakosti. Koncept 3 R je pomemben, ker poleg 

distributivnega pogleda na pravičnost upošteva tudi koncept pripoznanja in zastopanosti. 
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Koncept porazdelitve vidi rešitev za neenakosti v omogočanju dostopa, participacije, 

rezultatov in pogojev za vse učence do vseh oblik znanja. Omejen pa je s tem, da je 

primeren le v kontekstu tistih socialnih dobrin, ki so razdeljive (prav tam). 

 

K. Lynch in A. Lodge (prav tam, str. 8) opozarjata, da neenakosti, ki jih posamezniki 

izkusijo, pogosto niso ekonomsko pogojene oz. rešljive na distributivni način. Pogosto se 

vprašanje neenakosti namreč nanaša na status (podcenjevanje zaradi spola, religije, 

etničnosti ipd.). Avtorici (prav tam, str. 181–182) na podlagi svoje raziskave ugotavljata, 

da neenakosti v pripoznanju, ki so primarno socialno-kulturne in simbolne nepravičnosti, 

izhajajo predvsem iz statusne diferenciacije. Spremembe, ki so potrebne za odpravljanje 

teh nepravičnosti, se osredotočajo na simbolni in komunikacijski sistem, na 

institucionalizirane statusno utemeljene strukture in prakse. To pomeni, da bi bilo treba na 

statusni hierarhiji utemeljene »drugačnosti« v šolah obravnavati na spoštljiv način, 

organizacijsko, pedagoško in intelektualno na ravni kurikula, učnih načrtov in ocenjevanja, 

učbenikov ter ostalih učnih materialov, podob drugačnosti, ki se jih posreduje učencem, 

ipd.  

 

Vprašanje neenakosti pa se po ugotovitvah K. Lynch in A. Lodge (prav tam) pogosto 

nanaša tudi na moč (npr. uveljavljanje družbene moči na način politične izključenosti, 

marginalizacije). V šolah se te neenakosti pogosto pojavljajo in so prisotne v vseh 

obstoječih odnosih, med učitelji in učenci, med samimi učitelji in samimi učenci kot tudi 

med starši, učitelji in učenci. Promocija enakosti pri uveljavljanju moči zahteva 

spremembe v načinih, kako se je do sedaj uveljavljala moč »nad« učenci, določenimi 

učitelji in starši. Zahteva spremembe v postopkih zastopanosti interesov vseh udeleženih v 

procesu šolanja na način, da se sliši in upošteva tudi t. i. podrejene glasove. Zahteva se 

uvajanje novih dialoških struktur in sprememb v načinih, ki omalovažujejo in spregledajo 

politične interese »drugih«. 

 

K. Lynch in A. Lodge (prav tam, str. 11) opozorita še na eno pomembno stvar, in sicer, da 

je Rawlsova teorija pravičnosti spregledala dejstvo, da ljudje nismo le racionalna bitja, 

ampak tudi čustvena bitja. Odvisnost in soodvisnost sta temelja vsakdana. Ni ga človeka, 

ki ne bi bil v določenem času bolj ali manj odvisen od drugih, medtem ko se soodvisnost 

neizogibno povezuje z vsakodnevnim dogajanjem. Nekateri avtorji (Held, 1995 v Lynch in 

Lodge, 2002; Nussbaum, 1995 v Lynch in Lodge, 2002) opozarjajo, da je spoštljivo 
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ravnanje s človekovo odvisnostjo in soodvisnostjo celo predpogoj za socialno pravičnost. 

Neenakosti, ki izvirajo iz čustvene neenakosti, so pogosto del našega vsakdana (npr. 

čustvena prikrajšanost, prikrajšanost za bližnje, zaupne in ljubeče odnose z drugimi, za 

pripadnost skupnosti ipd.). K. Lynch in A. Lodge (2002) se v svoji raziskavi sicer nista 

lotili sistematičnega proučevanja neenakosti, ki se nanašajo na čustven/doživljajski vidik, a 

ugotovitve raziskave vseeno nakazujejo, da se neenakosti v šoli nanašajo tudi na ta vidik, 

še posebej ko je skrb za drugega zanemarjena, tako v odnosih med učenci kot tudi v 

odnosih med učitelji ali v odnosih med učitelji in učenci. Zavedanje o pomenu upoštevanja 

tudi tega vidika je relevantno za vse učence, še posebej pa za tiste, ki so doma prikrajšani 

za skrb in ljubezen ali ki so bili travmatizirani zaradi vojne, migracij in selitev. 

 

Na podlagi opredelitve koncepta 3 R K. Lynch in A. Lodge (prav tam, str. 182) izpeljeta 

trditev, da razlog za to, da se glasovi učencev ne slišijo, ni zgolj v pomanjkanju njihove 

institucionalne moči, ampak tudi v tem, da so statusno podrejeni. Učenci iz delavskega 

razreda tako pogosto izkusijo ne le ekonomske neenakosti, ampak tudi neenakosti glede 

moči in statusa (njihovi starši denimo nimajo enakega vpliva na šole kot starši otrok iz 

srednjega razreda, učbeniki in drugi učni materiali se pogosto ne povezujejo z zgodovino, 

zgodbami in drugimi dejavniki delavskega razreda ipd.). 

 

Izhajajoč iz zgoraj predstavljenih ugotovitev, lahko zapišem, da koncept 3 R predstavlja 

odlično izhodišče za razumevanje kompleksnosti nepravičnosti v šoli (in v družbi nasploh) 

in nam obenem omogoča širši vpogled tudi v samo omogočanje priložnosti za participacijo 

učencev. Zavedati pa se moramo, da se vidiki nepravičnosti odražajo tako na makro- 

(sistemski) kot tudi na mezoravni (institucionalni) in mikroravni (neposredno pedagoški). 

Lesar (2013, str. 111) poudarja, da je šola sicer močno vpeta v socialno-ekonomsko-

kulturna razmerja posamezne družbe, vendar ni nujno, da ta razmerja reproducira ali še 

dodatno poglablja razlike med pripadniki različnih slojev. Reproduciranju in poglabljanju 

teh razlik se lahko izogne, v kolikor pri svojem delovanju poleg koncepta 3 R upošteva 

tudi koncept inkluzivnosti, ki zahteva reformiranje šolskega sistema kot celote.  

 

IV 2.2 Koncept inkluzivnosti 

 

Inkluzija in inkluzivnost sta pojma, ki ju v slovenskem šolskem prostoru v zadnjem času 

zasledimo vse bolj pogosto. V kontekstu šolanja se uporabljata zlasti v okviru vzgoje in 
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izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, saj je bila ta skupina učencev v preteklosti 

deležna najbolj očitnih oblik institucionalne segregacije, z uveljavitvijo nove zakonodaje 

pa je deležna večje pozornosti raziskovalcev (Lesar, 2009). Morda je k povezovanju 

ekskluzije in inkluzije zgolj z učenci s posebnimi potrebami prispevala tudi Salamanška 

izjava z neposrečeno opredelitvijo populacije, ki ji je inkluzivnost namenjena (otroci s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami), kot tudi s poudarjanjem diskurza potreb in 

individualistične perspektive (prav tam). 

 

Salamanška izjava je bila sprejeta v okviru Svetovne konference o vzgoji in izobraževanju 

otrok s posebnimi potrebami, v okviru katere je 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij 

(tudi iz Slovenije) razvijalo zahtevo po omogočanju izobraževanja za vse. Vsebina izjave 

se nanaša na vključevanje otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami (revnih, 

priseljencev ipd.) z namenom, da se jim zagotovi dostop do izobraževanja v večinskih 

osnovnih šolah. V izjavi je poudarjeno, da mnogi otroci izkušajo težave z učenjem v 

določenem obdobju, zato imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe samo del časa 

svojega šolanja. Zato je pomembno, da sta učenje in poučevanje prilagojena potrebam teh 

učencev in ne obratno – da se torej učenec ne glede na tempo in naravo učnega procesa 

prilagaja vnaprej določenim okvirom. Na učenca osredotočene šole so vežbališče za k 

ljudem osredotočeno družbo, ki spoštuje razlike in dostojanstvo vseh človeških bitij (The 

Salamanca, 1994, str. 6–7).  

 

Pri tem pa nekateri avtorji (Mittler, 2000 v Messiou, 2017; Ainscow, Booth in Dyson, 2006 

v Messiou, 2017; Lesar, 2009, Opertti, Walker in Zhang, 2014; Messiou, 2017) opozarjajo, 

da inkluzije ne moremo povezovati izključno z učenci s posebnimi potrebami, ampak da se 

moramo zavedati, da gre pri inkluziji za problematiko šolanja tudi vseh drugih tako ali 

drugače marginaliziranih in depriviligiranih skupin učencev. K. Messiou (2017) je v zvezi 

s tem izvedla zanimivo raziskavo, v kateri je analizirala 640 člankov s področja 

inkluzivnega šolanja, ki so bili v obdobju od leta 2005 do leta 2015 objavljeni v reviji The 

International Journal of Inclusive Education. Analiza je med drugim pokazala, da se je 

večina člankov osredotočala na raziskavo vključevanja skupine učencev z nezmožnostmi 

(21 %) in posebnimi potrebami (15 %) ter kombinacijo več kategorij, kot so npr. spol in 

oviranost učencev, učenčeva pripadnost etnični manjšini in njegova oviranost. (15 %). Le 

8 % člankov se je osredotočalo na vključevanje vseh otrok oz. je naslavljalo njihovo 

različnost. Glede na rezultate raziskave se K. Messiou (prav tam) sprašuje, zakaj se 
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raziskave inkluzivnega šolanja še vedno osredotočajo le na določene skupine učencev in ne 

na vse učence in ali posledično s tem ustvarjajo še dodatno marginalizacijo in izključenost 

določenih skupin učencev. K. Messiou (prav tam) poudarja, kako pomembno je, da že 

raziskovalci pretehtajo svoja razmišljanja in pozicije v odnosu do inkluzivnega šolanja in 

presodijo, kako njihova razmišljanja in pozicije vplivajo na vsakdanjo prakso.  

 

Lesar (2009) poudarja, da je temeljna ideja inkluzije ta, da lahko družba s spreminjanjem 

obstoječih in ustaljenih načinov delovanja preseže v vseh večjih družbah že stoletja 

prisotno staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi ter jim omogoči 

večjo vključenost in participacijo. Poleg tega je temeljna težnja inkluzivno naravnanih 

institucij povečevanje participacije vseh udeležencev v akademskem in socialnem smislu 

oz. zmanjševanje izključevanja, ki ga proizvajajo obstoječe šolske prakse. Prakse 

izključevanja pa se ne odražajo le na ravni vzgojnih dejavnostih, ampak tudi na ravni 

poučevanja oz. učenja. Šolski sistem namreč bolj ali manj prefinjeno izloča tiste 

posameznike, ki se v njegov način delovanja ne vključijo najbolje oz. so znotraj sistema 

neuspešni po merilih, ki so prepoznana kot ključni dejavniki uspešnosti (prav tam). 

Inkluzivno naravnane institucije podpirajo odprtost zaposlenih in njihovo pripravljenost za 

razumevanje, sprejemanje in podporo učenčevih raznolikosti (glede pričakovanj, potreb, 

okoliščin ipd.) in jih prepoznavajo kot vir demokratizacije in priložnosti za uspešnost 

učenja in doseganja želenih izidov, torej zahtevajo transformacijo celotnega šolskega 

sistema (Booth in Ainscow, 2002; Lesar, prav tam; Opertti, Walker in Zhang, 2014).  

 

Iz zgoraj zapisanega lahko izpeljemo, da koncept inkluzivnosti ne pomeni le preseganja 

razlikovanja in izključevanja učencev pri poučevanju, ampak je tudi ključnega pomena za 

krepitev participacije učencev v šolskem prostoru. Vprašanje pa je, kako to zagotoviti, še 

posebej če izhajamo iz predpostavke K. Messiou (2002), da so učenci tisti, ki vedno 

najbolj izkusijo vključujočo ali izključujočo šolsko prakso. Kot kažejo raziskave (Dyson 

idr., 2003), je vodstvo šole, ki podpira inkluzivno kulturo, ključno pri zagotavljanju takšnih 

pedagoških praks, ki upoštevajo pričakovanja in potrebe vsakega učenca (Lesar, 2013; 

Opertti, Walker in Zhang, 2014). Potemtakem moramo začeti pri samem vodstvu šole, ki 

bo razvijalo in pri zaposlenih podpiralo inkluzivno kulturo oz. tako kulturo, ki vključuje in 

upošteva vsakega učenca. Na ta način lahko izkušnjo participacije in vključenosti dobijo 

vsi učenci že v vsakdanji šolski praksi. Ali kot opozarja I. Lesar (2009), še tako dobro 

zasnovana in v zakonih, odredbah, pravilnikih in drugje zapisana vzgojno-izobraževalna 
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politika ne zaživi plodno brez primerne odzivnosti vseh vključenih v delovanje šol. Pri tem 

je pomembno, da se kakovostno usposobljen kader odziva na raznolike svojevrstnosti 

učencev, da je šolska kultura jasna in artikulirana, da na šoli vlada spoštljiv etos ter da se 

zaposlene na šoli nenehno ozavešča o temeljnem poslanstvu in vlogi (osnovne) šole, ki je v 

prvi vrsti omogočati vsem učencem na različne načine priti do podobnih oz. primerljivih 

dosežkov. Opertti, Walker in Zahng (2014) ob tem še omenjajo, da omogočanje 

inkluzivnosti, kot pravice vsakega učenca, prispeva k razumevanju in spoštovanju 

edinstvenosti učenca, in poudarjajo, da je treba prilagoditi načine poučevanja na način, da 

se upošteva raznolikost učnega konteksta, okoliščin in učenca samega znotraj 

posameznega razreda.  

 

Vsebina Salamanške izjave (1994), ki sem jo zgoraj kratko predstavila, se sicer nanaša na 

vključevanje otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami, a so nekatere v njej 

predstavljene smernice ključne za razumevanje participacije učencev v procesu reševanja 

njihovih UT. Predvsem zahteva, da morata biti učenje in poučevanje prilagojena učencem 

in ne obratno, kar kaže na to, da moramo, če želimo zares razviti inkluzivno prakso 

šolanja, upoštevati glas učenca (Messiou, 2002). To pomeni, da zagotovimo prostor in 

priložnost za njegovo participacijo, da se bo v procesu poučevanja slišalo in upoštevalo 

tudi njegovo mnenje, da bo vključen v proces sprejemanja odločitev itd. Ali kot poudarja I. 

Lesar (2009), je treba z vidika inkluzivnega šolanja na vse učence gledati kot na učeče se z 

enakimi pravicami, ki pa se v času šolanja soočajo z različnimi ovirami, ki jim 

onemogočajo akademsko uspešnost in/ali socialno participacijo. 

 

Vprašanje, ki se mi v zvezi s tem postavlja, je, v kolikšni meri se v učnem procesu to tudi 

dejansko upošteva – ali ne gre v vsakdanji šolski praksi bolj za to, da so učenci tisti, ki 

morajo – ne glede na svoje zmožnosti in učne potrebe – slediti nekim vnaprej postavljenim 

okvirom, za resnično zadovoljitev njihovih učnih potreb pa je poskrbljeno kasneje (z 

dodatno učno pomočjo, s pomočjo doma ipd.). Na tem mestu se znova znajdemo pri 

politiki šole (vodenje in odločanje). Na to opozarja tudi Florian (2005 v Lesar, 2009), da 

bo za UUT uresničevanje polne participacije v vsakodnevnih vzgojno-izobraževalnih 

aktivnostih najprej zahtevalo tako reformo šolske politike, da jih ta ne bo dojemala kot 

člane manjšinske skupine. Kajti drugače se bodo učitelji zadovoljili zgolj z zavedanjem, da 

je filozofija inkluzivnega šolanja lahko uporabljena v rednih šolah in razredih, ni pa to 

nekaj, za kar bi si morali nujno prizadevati.  
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Poleg tega je pomembna tudi nenehna refleksija zaposlenih o inkluzivni naravnanosti 

njihove šolske prakse, da torej zaposleni svoje delo z učenci, ki se v procesu šolanja 

soočajo z različnimi ovirami, nenehno reflektirajo, kritično razmišljajo o svojih odzivih 

ipd. To potrjuje tudi I. Lesar (2009), ki na vprašanje, kaj je inkluzivno šolanje, odgovarja, 

da je to nikoli dokončan proces, saj naj bi se bile šole, ki so sprejele inkluzivno 

naravnanost, pripravljene konstruktivno odzvati na raznolike ovire, s katerimi se tekom 

šolanja srečujejo njihovi učenci. Prav tako je treba ves čas veliko pozornosti namenjati 

iskanju kar najbolj primernih načinov dela znotraj posameznih razredov in na celotni šoli, 

saj se ovire pri učenju in participaciji v individualnem razvoju spreminjajo, pa tudi 

struktura učencev je iz leta v leto drugačna. I. Lesar (prav tam, str. 111) poudarja, da 

morajo učitelji spreminjanje in nerutinizirano opravljanje svojega dela sprejeti kot stalnico 

in vzvod profesionalnega razvoja na individualni in institucionalni ravni. Le, če je učitelj 

pripravljen neprestano reflektirati svoje delo ter vnašati tudi spremembe v svojo pedagoško 

prakso, lahko učenec, ki se pri svojem šolskem delu srečuje z različnimi težavami, dobi 

tako podporo, ki jo tudi zares potrebuje (podobno tudi Jones, Bill in Quah, 1996). 

 

Ključna v inkluzivnem šolanju je torej pripravljenost vseh vključenih v pedagoški proces 

na vsakokratni razmislek, ali izbrani odzivi na raznolikost učencev ne vodijo do morebitnih 

izključevalnih učinkov oz. ali o(ne)mogočajo učno in socialno napredovanje posameznega 

učenca (Lesar, 2011). Iz tega lahko sklepamo, da je za razvoj inkluzivnega šolanja in 

posledično spodbujanje participacije učencev v šolski skupnosti poleg politike šolanja 

ključna tudi šolska kultura (vrednote in stališča strokovnih delavcev šole). Dyson (2003) je 

skupaj s sodelavci v metaanalizi ugotovil, da je za udejanjanje inkluzivnosti v šolah in 

posledično promoviranja participacije učencev v kulturo, kurikulum in skupnost šole 

ključni dejavnik šolska kultura, ki je naklonjena spoštovanju različnosti in ponudbi 

vzgojno-izobraževalnih možnosti vsem učencem. Dyson in sod. (prav tam) sicer 

ugotavljajo, da iz rezultatov raziskave ni mogoče povsem jasno določiti stopnje vplivanja 

»inkluzivne kulture« na povečevanje participacije učencev, vseeno pa lahko rečemo, da v 

šolah, za katere je značilna »inkluzivna kultura«, lahko pogosteje zaznamo sodelovanje, ki 

se kaže v obliki zagotavljanja dodatne pomoči (npr. pomoč v razredu in ne zunaj njega) in 

v spreminjanju prakse poučevanja (npr. konstruktivistični pristop k poučevanju in učenju). 

Poleg tega lahko v teh šolah pogosteje zaznamo tudi sodelovalno učenje in spodbujanje 

sodelovanja med pedagoškimi delavci. Ali, kot ugotavlja Garner (1996), je za participacijo 
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učencev v zadevah, ki so zanje relevantne, pomembno, da je sodelovanje med učitelji in 

učenci ustaljena praksa in ne zgolj izjema. To zahteva od učiteljev nenehno 

preizpraševanje o v šolah obstoječih odnosih, tako med učitelji in učenci kot tudi med 

učitelji samimi.  

 

Koncepti pravičnosti in inkluzivnosti so v šolskem prostoru na makro- in mezoravni 

vsekakor pomembni in kot taki vplivajo tudi na dogajanje na pedagoški mikroravni. V 

nadaljevanju zato predstavljam koncepte, ki so ključni za šolske strokovne delavce in 

šolsko delo. Če bodo šolski strokovni delavci te koncepte vnašali v svoje vsakdanje 

pedagoško delo, jih razvijali in ohranjali, je večja verjetnost, da bo tudi koncept 

participacije učencev zaživel v večji meri.  

 

IV 2.3 Koncept medosebnega prostora 

 

Koncept medosebnega prostora (angl. interpersonal space) je koncept, ki ga je razvil 

Cummins (2003) na podlagi proučevanja dolgoletnih javnih razprav o dvojezičnem 

izobraževanju v ZDA na eni strani in svojih izkušenj s poučevanjem branja na drugi. 

Ugotovil je, da prisilna razmerja moči v širši družbi vplivajo na opredelitev vloge učiteljev 

(npr. na njihovo miselnost, pričakovanja, odnose ipd.) in na organizacijsko strukturo 

šolanja (npr. na kurikulum, ocenjevanje, izbiro učnega jezika ipd.). Po Cumminsu (prav 

tam) se učitelji sami odločajo o tem, kako bodo opredelili svojo vlogo v odnosu do 

(marginaliziranih) otrok in do skupnosti, kot tudi o tem, kakšne interakcije bodo spodbujali 

v svojih razredih. To vzajemno delovanje ustvarja medosebni prostor (interpersonal 

space), ki »proizvaja« védenje in omogoča razvoj identitet. 

 

Mikrointerakcije med učitelji in učenci ustvarjajo medosebni prostor, ki lahko po eni strani 

krepi prisilna razmerja moči, po drugi strani pa lahko promovira sodelovalna razmerja 

moči. Prisilna razmerja moči se nanašajo na uveljavljanje moči, ki jo ima prevladujoča 

skupina (ali posameznik) v škodo podrejeni skupini (posamezniku) – več moči kot ima ena 

skupina, manj jo ostane za drugo/druge. Nasprotno pa sodelovalna razmerja moči delujejo 

na predpostavki, da moč ni nekaj stalnega, neka vnaprej določena količina, pač pa se 

ustvarja v medsebojnih in medskupinskih odnosih (prav tam, str. 52). Za ponazoritev tega 

Cummins (prav tam) navaja denimo ljubeč odnos med starši in otrokom, v katerem so 

udeleženci v tem odnosu opolnomočeni skozi svoje sodelovanje na način, da vsak dobi 
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potrditev svoje identitete in ima večji občutek učinkovitosti za ustvarjanje sprememb v 

svojem življenju oz. v dani socialni situaciji. Moč se ustvarja v odnosu in se porazdeli med 

vse udeležene v tem odnosu. Udeleženi tako pridobivajo na moči. Na ta način lahko 

opolnomočenje definiramo kot sodelovalno ustvarjanje moči. V razredu se to dogaja (ali pa 

tudi ne) v interakcijah med učitelji in učenci. 

 

R. Ng (2003) opozarja, da je razumevanje moči kot nečesa, kar se ustvarja in porazdeljuje 

v interakciji med učiteljem in učencem, torej kot odnosne značilnosti, ključnega pomena 

pri iskanju rešitev za nepravičnosti, ki jih v procesu šolanja doživljajo t. i. »drugačni 

učenci«. Pomembno je, da ne spregledamo pomena učenčevega spola, rase, razredne 

pripadnosti, sposobnosti in drugih oblik neenakosti, ki vplivajo na oblikovanje interakcij 

med učiteljem in učenci. Velikokrat z dobrim namenom uporabljena učiteljeva fraza, da 

»obravnava« vse učence enako, v resnici zakriva neenaka razmerja moči, saj spregleda to, 

da vsak učenec vstopa v proces šolanja z raznolikimi in neenakimi predhodnimi 

izkušnjami. Te izkušnje moramo v procesu šolanja vsekakor upoštevati, če želimo delati v 

smeri zagotavljanja enakosti. 

 

Cummins (2003, str. 52) vidi interakcije med učitelji in učenci (poimenuje jih 

mikrointerakcije) kot nekaj, kar najbolj neposredno določa učenčev šolski uspeh ali 

neuspeh. Nadalje (prav tam) ugotavlja, da lahko te interakcije pogledamo z dveh vidikov: 

(1) z vidika odnosa poučevanja – učenja v ožjem smislu, kjer so v ospredju strategije in 

tehnike poučevanja, ki jih učitelji uporabljajo z namenom podpore pri razvoju bralnih 

spretnosti, spoznavnih zmožnostih in pri pridobivanju znanj, ter (2) z vidika učiteljevega 

posredovanja pri oblikovanju identitete, ki vsebuje sporočila, ki jih učitelji v komunikaciji 

prenašajo na svoje učence glede na njihove identitete – kdo so ti učenci v očeh učitelja in 

kaj lahko po njegovem mnenju postanejo. Osrednja ugotovitev teh mikrointerakcij je, da so 

načini posredovanja pri oblikovanju identitete med učitelji in učenci pomembnejši dejavnik 

uspešnosti učencev kot številne druge različne tehnike poučevanja.  

 

I. Lesar (2013, str. 90) ugotavlja, da Cummins omenja pomen medosebnega prostora tudi 

pri osebnem opolnomočenju, ki se lahko dogaja v sistemih, v katerih participacija in 

soodločanje v procesu šolanja nista vključena v sistemske strukture, ju pa v svoje 

pedagoške prakse vključujejo posamezni (ali pa vsi) učitelji na določenih šolah. Moč se 

tako oblikuje in porazdeljuje v tem medosebnem prostoru, v katerem se srečujejo nazori in 
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identitete. Ker so mikrointerakcije pogojene zlasti z učiteljevim zavedanjem »svoje moči« 

pri ustvarjanju teh pogojev, se lahko sodelovalna razmerja in participacija učencev 

dogajajo tudi v šolah ali šolskih sistemih, kjer participacija ni pomembna dimenzija.  

 

Na tem mestu se mi zdi pomembno omeniti tudi pomen odnosa med učencem in učiteljem, 

o katerem je že leta 1966 pisal Gogala. Po njegovem mnenju sta uspeh in prijetnost 

šolskega dela v največji meri odvisna od tega, ali se učitelju posreči stopiti z učenci v tako 

bližino, da nastane med njim in učenci osebna povezanost, osebni kontakt, ki šele omogoči 

izobrazbeno in vzgojno dajanje in sprejemanje. Pri tem kontaktu, kot to poimenuje Gogala, 

gre za povezanost ob istem predmetu, ob isti učni snovi, gre za povezanost enakega 

trenutka zanimanja, za povezanost ob skupno začutenih problemih, za povezanost ob 

skupnem intenzivnem delu, iskanju in razmišljanju, za povezanost ob zadovoljstvu in sreči, 

da je bila razlaga uspešna in da so prišli do novih rešitev, spoznanj in resnic (Gogala, 

1966). Kontakt med učiteljem in učenci Gogala (prav tam) razume kot temeljni pogoj za 

intenzivno skupno delo. Brez kontakta je učiteljevo podajanje ter razlaganje formalistično 

in hladno, ker ne vzbudi odziva v učencih. 

 

Vidimo lahko, da nas koncept medosebnega prostora opominja na pomen odnosa med 

učiteljem in učencem, predvsem pa na to, kako so lahko prav te interakcije med njimi 

odločilnega pomena pri določanju učenčevega (ne)uspeha v šoli. Poleg tega nas opominja 

tudi na to, da je za ustvarjanje kakovostnega medosebnega prostora, torej takega, ki bo 

učence (še posebej tiste, ki so na takšen ali drugačen način marginalizirani – npr. UUT, s 

posebnimi potrebami) opolnomočil, potrebna vsakokratna kritična refleksija tako vplivov 

na opredelitev vloge učitelja in odnosov z učenci kot tudi na samo organizacijsko strukturo 

šolanja.  

 

IV 2.4 Ontološki angažma 

 

Koncept »ontološki angažma učenca« je na podlagi lastnih izkušenj pri poučevanju v polje 

pedagogike vpeljal Matusov (2009). V svoji knjigi Journey into dialogic pedagogy zapiše, 

da je bila njegova izkušnja, ki jo je imel s profesorjem fizike v srednji šoli, eden glavnih 

razlogov, zakaj je postal učitelj. Matusov je pri profesorju občudoval predvsem to, kako 

mu je uspelo v dijakih vzbuditi zanimanje za fiziko – predvsem s tem, da je bil z njimi v 

nenehnem dialogu (dijakom je postavljal vprašanja in z njimi razpravljal o odgovorih). Na 
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ta način so bili dijaki globoko vpeti v samo učenje fizike. Ob tem pa Matusov (prav tam) 

poudari, da je pri tem prišel do pomembnega spoznanja. Ko je čez nekaj let kot profesor 

fizike poskušal na podoben način poučevati svoje dijake, njegova vprašanja niso imela 

enakega učinka. Razmišljal je o tem, da mogoče ni postavil pravih vprašanj, da mogoče ni 

postavil vprašanj v pravem trenutku, in podobno. Šele čez nekaj časa je spoznal, zakaj 

njegov način poučevanja ni imel enakega učinka kot način, ki ga je uporabljal njegov 

profesor – ker je šlo zgolj za vključevanje v dialog in ne za upoštevanje učenca kot celovite 

osebe.  

 

Po Matusovu (prav tam) je ontološki angažma učeče se osebe končni kriterij dialoške 

zasnove vzgoje, ki je obenem tudi eden izmed pogojev za vzpostavitev participacije otrok 

v vzgoji. Matusov zagovarja stališče, da je poučevanje vedno dialoško, tudi če so udeleženi 

(tako učitelji kot učenci) odporni na dialog. Spoznanje, da je učenje samo po sebi dialoško, 

ima pomembne posledice za poučevanje. Prvič, učenje je nenapovedljivo, nedoločno in ga 

ne more oblikovati zgolj učitelj. Drugič, učenje je vedno stvar razprave, kar pomeni, da 

sam proces in rezultat ustvarjanja novega pomena vedno obstajata med različnimi, realnimi 

ali virtualnimi zavestmi. Tretjič, učenje se vedno posreduje s pomočjo učenčevih vprašanj. 

Učenec se v dialog vključuje kot celovita oseba, pri čemer se upoštevajo njegove pretekle 

in sedanje izkušnje, pričakovanja, želje in upanja, pogledi in prepričanja. 

 

Matusov (prav tam, str. 350) ontologijo5 opredeli kot vse tisto, kar učenci počnejo in 

pravijo, hkrati pa tudi kot osnovo za to, kar učenec počne v svojem družbeno-kulturnem 

kontekstu. Podobno poudarja tudi Kroflič (2013b, str. 55), ki ontološki angažma razume 

kot sprejetje otrokovih potreb in interesov, kar je izhodišče za pedagoški dialog, ki je sicer 

asimetričen, a enakovredno vključuje odraslega in otroka. V zvezi s tem Biesta (2013) 

opozarja, da v dialogu med učiteljem in učencem ne gre za zmago oz. poraz, pač pa za to, 

da se učitelj poveže z učencem na način, da v dialogu oba nekaj pridobita.  

 

Ko govorimo o ontološkem angažmaju učenca, govorimo o tem, da učitelj v dialogu z 

učenci upošteva njihovo preteklost ter njihove potrebe in interese. Matusov (2009) zato 

                                                 

 

5 Beseda ontologija namreč izhaja iz latinske besede in v osnovi pomeni »temelječ na življenju« (angl. life-

based). Gre za filozofsko disciplino, ki obravnava osnovo, vzroke in najsplošnejše lastnosti stvarnosti (SSKJ, 

1994). 
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opozarja, da je zelo pomembno, da smo pri oblikovanju poučevanja pozorni na to, kako so 

povezani učitelji, učenci in tudi sam kurikulum. V običajnem razredu, kjer učitelji pri 

svojem poučevanju niso pozorni na ontološki angažma učencev, se pogosto dogaja, da 

znanje, ki ga morajo učenci usvojiti v okviru kurikula, učitelji zgolj posredujejo učencem s 

pomočjo »nagrad in kazni«. Učitelj postavlja vprašanja, učenci odgovarjajo, učitelj 

ovrednoti njihove odgovore. Če učenec poda odgovor, ki je zaželen s strani učitelja, se v 

usvajanju znanja premaknejo naprej, če ne, mora učitelj povedati pravilni odgovor. Učitelj 

za učenčeve odgovore ne pokaže interesa. 

 

Matusov (prav tam) ugotavlja, da se upoštevanje ontološkega angažmaja učenca v 

»običajnem razredu« po navadi zgodi le po nesreči (če sploh se). Znanje se učencem 

posreduje zgolj skozi prizmo tega, kaj je prav in kaj narobe, ne upošteva pa se učenčevih 

potreb, interesov, preteklih izkušenj ipd., kar Matusov (prav tam) poimenuje ontološki 

neangažma oz. neontološki angažma. Vse to vpliva tako na počutje učencev kot tudi na 

njihovo participacijo v pedagoškem procesu, saj kurikulum sam po sebi ni največji 

motivator za učenčev angažma v določeni situaciji, stvari ipd. Skozi ontološki neangažma 

se učenci naučijo, kako »ne marati« šole, določene predmete vidijo le kot dolgočasne, sebe 

vidijo kot nekoga, ki nikoli ne bo uspel pri določenem predmetu, poleg tega pa tega, kar so 

se naučili v šoli, tudi zelo težko ali sploh ne znajo prenesti v zunajšolski kontekst.  

 

Matusov nas z vpeljavo koncepta onotološki angažma učenca opozori na zelo pomembno 

stvar, ki je pri zagotavljanju pogojev za participacijo učencev nikakor ne smemo 

spregledati. Za participacijo učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu namreč ni 

pomembno le, da smo v dialogu z učencem, pač pa da v tem dialogu upoštevamo njegove 

pretekle izkušnje, njegove interese, potrebe, pričakovanja. Cilj ontološkega angažmaja 

učencev je spodbuditi učence, da iščejo informacije, da sprašujejo vprašanja o snovi, ki jo 

usvajajo. Pri tem pa je pomembno, da učitelj spodbuja učenčevo postavljanje vprašanj in 

iskanje informacij na način, da omogoči prostor za to, da se za učence zares zanima, ne pa, 

da zgolj preverja učenčeve informacije z namenom, da potrdijo nekaj, kar je učitelju že 

vnaprej znano, oz. zgolj z namenom preveriti njihovo znanje. Matusov (prav tam) to 

ponazori s primerom, kako je svojim študentom razrednega pouka pokazal, kako učence 

pritegniti v učenje o ameriški državljanski vojni, in se pri tem oprl na koncept ontološkega 

angažmaja. Preden je začel, je študente vprašal, koliko bi se jih želelo učiti o ameriški 

državljanski vojni, in v skupini ni bilo niti enega študenta, ki bi si tega želel. Zato je učenje 
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začel na način, da jim je povedal, da bodo najprej raziskali, kako se ameriška državljanska 

vojna povezuje z njimi, v tem trenutku, tukaj in zdaj. Pokazal jim je videoposnetek o tem, 

kako dekle iz Nove Anglije zavrne svojega fanta (iz različnih razlogov). Na podlagi tega 

posnetka se je potem razvila razprava o stereotipih, o zavračanju, o diskriminaciji ipd. in 

skupaj s študenti je potem to navezal na dogajanje v času ameriške državljanske vojne. 

Matusov (prav tam) pravi, da so bili študentje zelo angažirani, da so sodelovali v 

pogovoru, da so želeli pridobiti še več znanja o temi, ki se jim je na začetku zdela 

brezvezna in dolgočasna. In na ta način Matusov lepo prikaže, kako pomembno je v 

poučevanje vključiti ontološki angažma učencev in ne nazadnje se tudi kot učitelj aktivno 

vključiti v sam proces učenja. 

 

V vsakdanji šolski praksi se pogosto zgodi, da učenci ne kažejo zanimanja za določeno 

snov, usvojitev znanja, ne nazadnje tudi za rešitev UT. Matusov (prav tam) poudari, da 

učitelji pogosto niti ne prepoznajo problema ontološkega neangažmaja, še več, v bistvu 

pričakujejo nezanimanje in dolgočasenje učencev. T. i. konvencionalni učitelji, kot jih 

poimenuje Matusov (prav tam), ontološkega neangažmaja učencev ne prepoznajo kot 

problem, ki se tiče njihovega načina poučevanja, pač pa ga pripisujejo učencem. Varenne 

in McDermott (1998 v prav tam) opozorita, da se ontološki neangažma učencev 

interpretira kot disciplinski problem učencev, kot splošni problem nezanimanja učencev 

oz. celo kot problem t. i. »problematičnih učencev«.  

 

Naj na tem mestu omenim še omejitve glede poučevanja, ki poudarja ontološki angažma 

učencev. Matusov (prav tam) piše, da moramo biti pri pridruževanju učencev pazljivi in 

pozorni na to, da z upoštevanjem njihovih preteklih izkušenj, interesov ipd. učencev ne 

spravimo v nelagoden položaj oz. celo v stisko, saj bomo s tem dosegli ravno nasprotni 

učinek. To ponazori s primerom, ki sem ga že zgoraj opisala. Ko je študentom s pomočjo 

ogleda videoposnetka o tem, kako je dekle zavrnilo svojega fanta, želel prikazati, kako pri 

učencih spodbuditi zanimanje za učenje o ameriški državljanski vojni, je pri nekaterih 

študentih opazil nelagodje. Nelagodje je bilo povezano s tem, da so vedeli, da določen 

vzorec ravnanja tega dekleta ni v redu, a ga niso problematizirali, saj so podoben vzorec 

lahko prepoznali v ravnanju svojih staršev. O tem pa se v razredu niso želeli pogovoriti, 

ker se niso počutili dovolj varne. V zvezi s tem Matusov (prav tam) navaja tudi 

Sidorkinove pomisleke (2002 v prav tam) v zvezi s tem, da je nemogoče doseči ontološki 

angažma pri prav vseh učencih. Ob tem pa Matusov (prav tam) še problematizira predstavo 
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o tem, da konflikti oz. t. i. »kriza, drama« pri poučevanju izgine, če upoštevamo ontološki 

angažma učencev. Prav to po njegovem mnenju prikazujejo filmi o t. i. dobrih praksah 

poučevanja, kot sta npr. Nevarna srca in Društvo mrtvih pesnikov. Matusov poudarja, da je 

»kriza, drama« v poučevanju vedno prisotna, tudi če upoštevamo ontološki angažma 

učencev. Poučevanje brez »drame« in tveganj, povezanih z njo in morebitnimi konflikti, je 

odtujeno poučevanje, dolgočasno, ni zaznati zanimanja učitelja za učence, neparticipatorno 

in neontološko. Tudi zato, kot opozarja Biesta (2013), ker pri poučevanju ne gre za 

interakcijo med roboti, pač pa za srečanje med človeškimi bitji, ki je vsako po sebi 

edinstveno, s svojim lastnim razmišljanjem in lastno osebnostjo.  

 

IV 2.5 Pedagogika poslušanja 

 

Pedagogiko poslušanja je v devetdesetih letih v okviru vzgojne prakse Reggio Emilia 

razvila C. Rinaldi. Reggio Emilia je pedagoški pristop, ki ga je utemeljil Loris Malaguzzi 

in katerega zametki segajo v leto 1945. Kroflič (2011b) je ta pristop opredelil celo kot 

enega najbolj prepoznanih metodičnih inovacij v predšolski vzgoji druge polovice 20. 

stoletja. Posebnost tega pristopa je v tem, da v središče postavlja otroka in njegov odnos s 

skupnostjo, otrok je vključen v vse faze vzgojnega dela (načrtovanje, izvajanje, evalvacija) 

(Rinaldi, 2006). Kroflič (2011b) s pomočjo razmišljanja C. Rinaldi (2006) opredeli 

najpomembnejšo dimenzijo koncepta poslušanja, in sicer, da je pozitivna potrditev 

(pripoznanje) drugega bistvo enakovrednega dialoga, še posebej ko gre za osebe z različno 

stopnjo družbene moči (otrok in odrasli), ter da je obenem poslušanje najprimernejše 

orodje za preseganje otrokovega egocentričnega doživljanja sveta. Ker je izraz poslušanje 

podvržen različnim interpretacijam, poglejmo najprej različne opredelitve termina 

poslušanje, ki jih povzemam po C. Rinaldi (2006, str. 65–66):  

‒ Poslušanje lahko definiramo kot občutljivost za vzorce, ki nas povezujejo z 

drugimi; da sprejmemo, da sta naše razumevanje in naš obstoj del širšega 

integriranega znanja, ki povezuje naš univerzum. 

‒ Poslušanje kot metafora za odprtost in občutljivost za poslušati in biti slišan – da 

torej ne poslušamo le z ušesi, ampak z vsemi čutili (z vidom, otipom, vonjem, 

okusom, orientacijo ipd.). 

‒ Poslušanje na stotine jezikov, znakov in simbolov, s pomočjo katerih se izražamo 

in komuniciramo z drugimi. Poslušanje kot čas, ki je zunaj kronološkega časa in ki 

vsebuje tudi trenutke tišine, daljših premorov, trenutke poslušanja samega sebe. 
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‒ Za samim aktom poslušanja se pogosto skrivajo radovednost, želja, dvom, interes, 

čustvo. Poslušanje povzroča in sproža čustva. Poslušanje kot dobrodošlica in biti 

odprt za razlike, prepoznavanje vrednosti mnenja in interpretacij drugega. 

‒ Poslušanje kot aktivni glagol, ki vključuje interpretacijo, dajanje pomena 

sporočilom in spoštovanje tistega, ki sporoča. Poslušanje, ki ne podaja odgovorov, 

ampak formulira vprašanja. 

‒ Poslušanje ni preprosto, saj zahteva globoko zavedanje in sočasno čas za razrešitev 

naših sodb in predsodkov; zahteva pripravljenost za spremembo. Zahteva, da 

imamo vedno znova v mislih pomen neznanja in da smo sposobni premagati 

občutek praznine in negotovosti, ki jo izkusimo vedno, ko se naša gotovost postavi 

pod vprašaj.  

‒ Pri poslušanju nismo anonimni, postanemo vidni, obogati oboje – tako tiste, ki 

poslušajo, kot tiste, ki nekaj sporočajo (in učenci ne prenesejo tega, da so 

anonimni). 

‒ Poslušanje kot premisa vsakega učnega odnosa – učenje se determinira s pomočjo 

»subjekta učenja« in se oblikuje v njegovih mislih preko akcije in refleksije in tako 

se znanje oblikuje s pomočjo opisovanja in izmenjave. Govorimo torej o kontekstu 

poslušanja, v katerem se posameznik uči poslušati in pripovedovati, v katerem ima 

posameznik občutek, da lahko legitimno predstavlja svoje teorije in interpretacije. 

Razumevanje in zavedanje se dogajata skozi dialog.  

‒ Razmišljati o otroku kot bitju, ki ima in uveljavlja svoje pravice, ne pomeni le 

pripoznanja pravic, ki jih otroku dodeljuje družba, ampak tudi kreiranje konteksta 

poslušanja v polnem pomenu besede. Ta vrsta teorije od nas zahteva, da spoštujemo 

subjektiviteto učenca.  

 

Iz zgoraj navedenih pojmovanj poslušanja lahko vidimo, da pri poslušanju ne gre le za to, 

da kot poslušalci poslušamo drugega, ampak da ga tudi slišimo in obenem poskušamo to 

tudi interpretirati, razumeti, sprejeti. Na ta način tistemu, ki ga poslušamo, omogočimo 

prostor, da postane viden, razumljen in da lahko predstavi svojo teorijo, svoje 

interpretacije, svoje definicije. Obenem pa poslušanje poslušalcu omogoči, da ostaja v 

stiku s samim seboj, da reflektira lastne predpostavke, sodbe in predsodke, ki jih ima v 

zvezi s tem, kar sliši, in tako ne zapre že a priori vrat za vzpostavitev odnosa s tistim, ki ga 

posluša. Odrasli se morajo v odnosu z otroki tega zavedati, če želijo zares udejanjati 
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njihovo participacijo v za njih relevantnih zadevah. Na ta način bojo omogočali 

pripoznanje otroka kot zmožnega bitja. 

 

Tudi Kroflič (2011b) ugotavlja, da je poslušanje otroka neločljivo povezano s podobo 

zmožnega otroka, saj v kolikor otroka razumemo kot nebogljeno, ranljivo bitje potreb, to 

nujno vodi v paternalizem. Podobno ugotavljata tudi G. Dahlberg in Moss (2006), da je 

temeljna predpostavka pedagogike poslušanja razumevanje otroka kot »bogatega bitja«, 

razumevanje, da so vsi otroci inteligentni, kar pomeni, da so zmožni oblikovati pomene in 

svet v stalnem procesu konstruiranja znanja, identitete in vrednot. Pedagogika poslušanja si 

prizadeva poiskati potenciale v vsakem otroku in vsakemu otroku dati demokratično 

pravico biti slišan in biti prepoznan kot član skupnosti. Za učenca, še posebej za učenca, ki 

se pri šolskem delu srečuje z različnimi težavami, ima lahko izkušnja biti ne slišan 

»poguben« vpliv na njegovo sposobnost učenja, na njegovo samozavedanje kot tudi na 

pogled nase kot na relevantno osebo v dialogu z odraslimi (Lewis, 1996).  

 

Poslušati otroka in biti na ta način v dialogu z njim odraslim omogoči tudi izkušnjo učenja, 

da se skupaj z njim učijo. Podobno lahko zasledimo tudi pri Freireju (1993), ko pravi, da 

učitelj s pomočjo dialoga ni več le nekdo, ki poučuje, ampak obenem tudi nekdo, ki se uči 

v dialogu z učencem. Učenec in učitelj učita drug drugega in sta skupaj odgovorna za 

proces, v katerem oba rasteta. Poslušati učenca nam omogoča tudi, da ostajamo v stiku z 

njim, kajti nemalokrat se učitelju zgodi, da denimo sredi ure izgubi stik z učenci, da z 

njihove strani ne najde več odziva in zanimanja, da razlaga sam sebi. Zanimivo, da je na to 

opozarjal že tudi Gogala (1966), in ob tem dodajal, da naj v takih primerih učitelj ne zvrača 

vedno krivde samo na učence, temveč naj pomisli, ali niso mogoče učenci že utrujeni, ali je 

njegova razlaga še dostopna učencem, ali ni naredil mogoče pretežavnih logičnih skokov v 

sklepanju, ali ne hiti mogoče preveč, ali ne postaja njegova razlaga dolgočasna itd. 

 

To lahko povežemo tudi s sodobnimi pogledi na pouk, učenje in znanje, kjer se po mnenju 

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009) vse bolj uveljavlja prepričanje, da se ljudje 

ne učimo samo tedaj, kadar nam nekdo nekaj govori, ampak tudi in zlasti, kadar se 

pogovarjamo z drugimi, kadar sodelujemo v dobri dialoški ali pogovorni izmenjavi. B. 

Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (prav tam) zato opozarjata, da je pomembno pogovor 

oblikovati tako, da učitelj in učenec v sosledju korakov družno soustvarjata (za učenca 

novo) znanje; da je učenec v ta proces vpleten in da čuti, kako je tudi to, kar pove sam, 
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dobrodošlo in pomembno. Avtorici posebej poudarita soustvarjanje za učenca novega 

znanja. Sama pa na tem mestu dodajam, da ne gre za soustvarjanje novega znanja zgolj za 

učenca, ampak tudi za učitelja. Podobno ugotavlja tudi Matusov (2009), ki pravi, da je 

poučevanje vedno dvosmerni proces, v katerem tudi učitelj pridobiva nova znanja in 

izkušnje. Učenec resda pridobi neko novo znanje, a obenem novo znanje pridobi tudi 

učitelj (npr. kako voditi pogovor, ki omogoči, da se v njem zares sliši in upošteva učenčev 

glas). 

 

Usvajanje znanja mora biti rezultat procesa, v katerega je učenec aktivno vpleten in ki ga 

gradi v dialogu z učiteljem. Tu je očitno v ospredju socialni konstruktivizem, ki učenca 

vidi kot nekoga, ki gradi svoje znanje v kontaktu z drugimi osebami, učitelj pa ga ob tem 

podpira. Učitelji se še posebej, ko gre za delo z učenci, ki se srečujejo z različnimi 

težavami (učnimi, vedenjskimi ipd.), vse prepogosto postavljajo v pozicijo, da oni vedo, 

kaj je za učence najbolje in kako jih nečesa naučiti, ne reflektirajo pa tega z vidika, kaj bi 

se iz pomoči učencu lahko tudi sami naučili. Prav zaradi tega je zavzetje take pozicije 

lahko nevarno, saj je učitelj še vedno v vlogi tistega, ki najbolje ve, kaj je za učenca dobro, 

učenec pa nima nobenega oz. ima zelo malo vpliva na to, kako se bo lotil reševanja (učne, 

vedenjske ipd.) težave.  

 

Tu se nam odpira dilema, zakaj posebej poudarjati pedagogiko poslušanja in ne vloge 

dialoga v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poslušanje je eden od segmentov dialoga, 

pomembno pa je predvsem z vidika odraslega. Z namenom uresničevanja otrokove 

participacije je namreč nujno, da se odrasli v prvi vrsti sploh naučijo poslušati in slišati 

otroka, če želijo biti z njim v dialogu.  

 

Trdimo lahko, da je bilo poslušanje vedno sestavni del pedagoške teorije in prakse. Ob tem 

pa se mi zastavlja vprašanje, na koga se poslušanje nanaša – ali je to nekaj, kar se zahteva 

od obeh oseb, ki sta udeleženi v (učnem) odnosu (učitelj in učenec), ali se nemara zgolj od 

učenca pričakuje, da aktivno posluša. Podobno ugotavljata tudi Kroflič (2011a) in Charlton 

(1996). Kroflič (2011a) poudarja, da je bila zahteva po aktivnem poslušanju navadno 

naslovljena le na otroka, ki mora slediti razlagi odraslega (učitelja). Charlton (1996) pa 

ugotavlja, da čeprav je pogovor nekaj samoumevnega v razredu, se zdi, da imajo učitelji 

vsaj 70-odstotno prevlado v pogovoru. Vse prepogosto se namreč dogaja, da so učitelji bolj 

obremenjeni s svojim lastnim govorjenjem kot s tem, da bi aktivno poslušali učence. Tudi 
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ko učenci lahko spregovorijo oz. se lahko vključijo v pogovor, se zdi, da so njihovi deleži 

v pogovoru bolj ko ne zoženi na odgovarjanje zaprtih vprašanj, ki jih postavlja učitelj (prav 

tam). Pri razumevanju koncepta poslušanja C. Rinaldi nalogo aktivnega poslušalca najprej 

naloži odrasli osebi in poudari, da »biti slišan« ni pomembno le zaradi političnega 

koncepta otrokovih pravic, ampak tudi zaradi drugih otrokovih potreb (etičnih, 

razvojnopsiholoških, vzgojnih ipd.) (Rinaldi, 2006). 

 

Če izhajamo iz predpostavke, da vlogo aktivnega poslušalca naložimo odrasli osebi, se 

nam samo po sebi postavlja vprašanje glede spretnosti oz. ravnanj, ki jih mora odrasla 

oseba imeti, da bi tudi zares lahko slišala otrokov glas. G. Pugh in D. Rouse Selleck (1996) 

sta se spraševala, ali večina odraslih (starši, učitelji, vzgojitelji in drugi strokovnjaki) z 

najboljšimi nameni želeti otrokom le najboljše te otroke tudi zares posluša in sliši. Ali 

odrasli zares verjamejo, da bi se moral slišati glas otrok ali odrasli vedno bolje vejo, kaj je 

za otroke najboljše? Ali morda (ravno zaradi tega) ne spregledajo otrok kot ljudi s svojimi 

lastnimi idejami, občutji, spoznanji? (prav tam, str. 121) Zato sta oblikovala seznam 

spretnosti, ki naj bi jih odrasli imeli, oz. stališča, ki naj bi jih odrasli zavzeli, da bi zares 

znali slišati otroke. Ta seznam je odlično izhodišče za preizpraševanje lastnega ravnanja v 

odnosu do otrok in obenem izhodišče za razvoj etike poslušanja, zato ga v nadaljevanju 

povzemam: 

1) odrasli naj imajo do otrok taka pričakovanja, ki ustrezajo otrokovi stopnji razvoja in 

razumevanja;6 

2) sposobnost razmišljujočega poslušanja (angl. the ability to listen reflectively); 

3) sposobnost pogledati na stvari z otrokovega zornega kota; 

4) sposobnost opazovanja in interpretiranja otrokove predstave, ceniti pomen otrokove 

igre, gibanja, njegove umetnosti in glasbe kot pomembnih načinov otrokovega 

izražanja; 

5) sposobnost »razširiti« otrokovo mišljenje in ustvariti varen prostor za pogovor, v 

katerem bo mogoča izmenjava mnenj, idej in občutkov; otroci potrebujejo izkušnjo 

biti slišan, imeti možnost vprašati, reflektirati stvari, izkušnjo pogajanja; 

                                                 

 

6 Ob tem je treba znova poudariti, da so naša pričakovanja stvar naših interpretacij, ki so pogojena z našimi 

predstavami. Zato je pomemben stalni dialog z drugim, biti v odnosu z drugim, stalno preizpraševanje naših 

prepričanj, pričakovanj. 
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6) spoštljivost in potrpežljivost odraslih; odrasli morajo znati modro in odgovorno 

uporabljati svojo moč in učencem svetovati, kako so lahko učinkoviti in uspešni;  

7) sposobnost pomagati otrokom, da izrazijo svoja čustva in da ne potlačijo čustev 

strahu ali jeze; odrasli morajo biti sposobni slišati otrokov odpor in protest (Pugh in 

Rouse Selleck, prav tam, str. 133). 

 

Vrednost koncepta pedagogike poslušanja vidim predvsem v tem, da obema (tako 

odraslemu kot učencu) omogoči pridobivanje novih znanj in izkušenj, novo učenje. Učitelj 

s poslušanjem učenca priznava njegovo subjektiviteto, njegovo zmožnost, obenem pa 

reflektira tudi lastne predpostavke, sodbe, prepričanja. Učenec se na ta način uči izražati in 

tudi poslušati ter pridobiva izkušnjo, kaj pomeni biti slišan.  
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V PARTICIPACIJA UČENCEV V PROCESU REŠEVANJA UČNIH 

TEŽAV 

 

V zgornjih poglavjih sem pisala o konceptih in stopnjah participacije na splošno, o pogojih 

in ovirah za participacijo ter te koncepte umestila v šolski prostor. V nadaljevanju bom 

podrobneje predstavila razumevanje participacije v šolskem prostoru pri reševanju UT.  

 

Učne težave so zapleten in trdovraten pojav, z njimi povezana šolska neuspešnost pa eden 

najtežje rešljivih problemov, s katerimi se spoprijemajo sodobne družbe (Psacharopoulos, 

2007; Magajna idr., 2008). Kljub temu pa šolska neuspešnost spada med probleme, ki so 

bolj »diskretni«, napol prikriti in ne bijejo v oči kot drugi problemi (npr. revščina, nasilje, 

razne oblike zasvojenosti). 

 

Nekateri avtorji (Strojin, 2002, Tomori, 2002) opozarjajo, da UT in z njimi povezana 

šolska neuspešnost predstavljajo velik dejavnik tveganja za učenčev osebnostni razvoj. M. 

Strojin (2002) denimo poudari, da v povezavi s šolsko neuspešnostjo ne smemo pozabiti 

celotnega sklopa osebnih doživetij neustreznosti in nevrednosti, ki jih na tej poti doživlja 

posamezni otrok. Šola, katere poslanstvo naj bi bilo otroku in mladostniku omogočiti, da 

pridobi strokovno, socialno in osebnostno kompetentnost, tako postane za posameznega 

otroka neprehodna pregrada življenjskega uveljavljanja. Po M. Tomori (2002) šolska 

neuspešnost pomembno zmanjša posameznikove možnosti za nadaljnje splošno in 

poklicno usposabljanje, vpliva na njegove možnosti in vrsto zaposlitve, mu s tem določa 

možnosti in raven samostojnega preživljanja ter z vsem tem poslabšuje kakovost 

kasnejšega življenja njega in njegovih bližnjih. Potemtakem lahko rečem, da šolski 

neuspeh na neki način lahko kaznuje oz. zaznamuje otroka za celo njegovo življenje. 

Podobno tudi poročilo OECD (2012) ugotavlja, da imajo slabše možnosti za kasnejše 

življenje tisti učenci, ki brez ustreznih spretnosti predčasno zapustijo šolanje. Slabše 

možnosti se kažejo v nižjih prihodkih, težjem prilagajanju na hitro spreminjajočo se družbo 

in večjem tveganju za brezposelnost. Poleg tega da imajo ti učenci tudi zmanjšane 

možnosti za nadaljnje izobraževanje, tudi težje polnopravno participirajo v civilnih in 

demokratičnih vidikih sodobne družbe. M. Tomori (2002) pa ob tem opozarja, da so to 

dolgoročne posledice, katerih življenjskega pomena otrok v času šolanja še ne more dojeti, 

zato tudi ne morejo vplivati na njegovo motiviranost za šolanje. Otrok, ki ne izpolnjuje 
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splošnega merila uspešnosti, se sam doživlja kot nesposobnega, odrinjenega, manj 

vrednega ali celo v celoti slabega.  

 

Šolska neuspešnost ne vpliva samo na učenca, ki se z njo sooča, oz. na njegove možnosti v 

nadaljnjem življenju, pač pa ima posledice tudi za družbo nasploh. Poročilo OECD (2012) 

denimo navaja, da šolski neuspeh pomeni tudi visoke stroške za družbo. Slabše izobraženi 

ljudje omejujejo zmogljivost gospodarstev za proizvodnjo, rast in inovacije. Šolski 

neuspeh uničuje socialno kohezivnost in mobilnost, kar posledično povzroča za javne 

finance dodatne stroške za spopadanje s posledicami – med drugimi so to predvsem višji 

stroški za javno zdravje in socialno podporo, več kriminala ipd. 

 

Vidimo torej, da se vlaganje v zmanjšanje šolske neuspešnosti izplača tako za družbo kot 

za posameznika, ki se z njo sooča. Na ta način ne podpremo le učenca, ki se spopada z UT 

in šolsko neuspešnostjo, da bi zmogel te težave zmanjšati ali celo odpraviti in se na ta 

način opremiti za nadaljnje življenje, pač pa prispevamo tudi k ekonomski rasti in 

socialnemu razvoju družbe.  

 

Ko govorimo o UT in posledično o šolski neuspešnosti, se nam velikokrat najprej postavi 

vprašanje, kaj je vzrok zanje. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da razlogi za nastanek 

UT niso le individualni, pač pa so ti tudi socialno, kulturno in ekonomsko pogojeni. To 

zavedanje o širšem pogledu na vzrok UT se je začelo pojavljati šele v zadnjem času. 

Raziskava, ki sta jo leta 1985 izvedla Croll in Moses (1985 v Jones in Charlton, 1996), je 

pokazala, da večina v raziskavi sodelujočih učiteljic vzroke za učne in vedenjske težave 

učencev pripisuje dejavnikom v otroku (npr. IQ, otrokove sposobnosti ipd.), otrokovemu 

odnosu do težav in sposobnosti koncentracije ter razmeram doma. Le redke med njimi so 

vzroke za učenčeve težave povezovale tudi s kurikulom, dejavnostmi v razredu in 

učiteljevo lastno aktivnostjo. 

 

V nasprotju s tem je približno desetletje kasneje Ainscow (1993 v Jones in Charlton, 1996) 

zagovarjal tezo, da se veliko učencev pri svojem šolskem delu sreča s težavo zaradi 

nezmožnosti učiteljev, da bi učencem v razredu omogočili izkušnje, ki so za učenca 

pomembne in ustrezajo njegovim interesom, izkušnjam, sposobnostim in znanju. L. 

Magajna s sodelavkami denimo v Konceptu dela za UUT (2008) ugotavlja, da vzrokov za 

nastanek učnih težav ne moremo iskati le v slabše razvitih kognitivnih sposobnostih (npr. 
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slabše vidno-prostorske sposobnosti, slabše sposobnosti slušnega predelovanja informacij, 

težave s hitrostjo izvajanja, problem avtomatizacije veščin), v slabšem jezikovnem 

funkcioniranju, v težavah z učno motivacijo, slabšem emocionalnem funkcioniranju in 

raznih bioloških dejavnikih (npr. nevrološke značilnosti, zdravstvene težave), pač pa bi 

morali biti kritični do tistih delovnih praks, ki neuspeh tradicionalno lokalizirajo v učencu 

samem. Na nastanek UT, poleg že naštetih individualnih dejavnikov, namreč vpliva širši 

spekter socialno, kulturno in ekonomsko pogojenih dejavnikov. Mednje spadajo neugodne 

družinske razmere, ekonomske težave in/ali sociokulturna prikrajšanost, vzgojni stili in 

prepričanja staršev, ki so drugačni od pričakovanih v šoli, drugojezičnost, kulturna 

različnost, priseljenost, nekateri načini poučevanja v razredu (npr. pouk ni načrtovan in 

izveden na način, da bi upošteval specifičnost učenja učencev, med učenci in učiteljem ni 

sproščenega dialoga, prevladuje učiteljeva razlaga snovi, ki ne vključuje dejavnega 

poslušanja, spodbujanja učencev k sodelovanju in refleksiji, ne preverja učenčevega 

razumevanja, učitelj preveč učenja prenaša (nalaga) zunaj učilnice ipd.), klima v razredu, 

ki za učenca ni varovalna in spodbudna. 

 

Do podobnih ugotovitev kot L. Magajna s sodelavkami o tem, kaj vpliva na učno 

uspešnost, je že leta 1993 prišla tudi M. C. Wang skupaj s sodelavci. M. C. Wang in 

sodelavke (1993 v Marentič Požarnik, 2000, str. 132) so na osnovi metaanalize 260 

raziskav učnega uspeha v ZDA ugotovile, da na učno uspešnost vplivajo bližnji ali 

neposredni dejavniki ter oddaljeni ali posredni dejavniki. Med prve so umestili značilnosti 

učencev (učenčeve sposobnosti, predznanje, čustveno-vedenjske značilnosti, metakognicija 

in učne strategije), dogajanje v razredu (pravila vedenja in komunikacije, sporočanje ciljev 

in pričakovanj, običajne metode poučevanja in preverjanja, interakcija med učiteljem in 

učenci ter med učenci samimi) in domače razmere (socialno-ekonomski status družine, 

podpora staršev, zunajšolske dejavnosti, vrstniki). Med posredne dejavnike pa so umestile 

kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka (izbor vsebin, učnih metod in oblik, oblike 

individualizacije in diferenciacije, učna tehnologija in učbeniki, integracija otrok s 

posebnimi potrebami itd.), dejavnike s strani šole (način vodenja in odločanja, šolska klima 

in kultura, odnosi med učitelji, skupno načrtovanje, velikost šole, pravila za vzdrževanje 

reda in discipline, priznavanje dosežkov) in šolsko politiko v nekem družbenem okolju 

(šolski sistem, način upravljanja in odločanja – stopnja centralizacije, sistem preverjanja 

znanja, izobraževanja učiteljev itd.). 
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Kritiki raziskave so M. C. Wangovi in sodelavkam očitali preozek kriterij učne uspešnosti, 

saj je bil v vseh primerih izražen le v obliki rezultatov na testih znanja. Kljub temu pa je 

metaanaliza pokazala, da imajo neposredni dejavniki razmeroma močnejši vpliv kot 

posredni, četudi so bile razlike precej majhne. B. Marentič Požarnik (2000, str. 132) ob 

tem še opozarja, da se je treba zavedati tesne prepletenosti in vzajemnega vplivanja pa tudi 

kumulacije (kopičenja) bodisi pozitivnih ali negativnih dejavnikov. Kot primer B. Marentič 

Požarnik (prav tam) navaja, da učenec v ugodnih domačih razmerah pokaže in razvije 

zanimanje za določeno področje, zainteresiran učenec dosega dobre rezultate, pri učitelju 

pa vzbudi pozitiven odnos in visoko pričakovanje, kar spet ugodno vpliva na njegovo 

počutje, motivacijo in prizadevnost. Velikokrat pa se dogaja ravno obratno: učenec iz 

slabih razmer ni motiviran za učenje, učitelj mu daje negativne povratne informacije, 

sošolci ga zavračajo, kar zanimanje za učni uspeh še zmanjša, itd. V takem primeru se 

spirala vrti in krepi v negativno smer.  

 

Skidmore (2004) pa vzroke za UT prikaže s pomočjo treh osnovnih paradigem 

raziskovanja v posebnem izobraževanju. Medtem ko psihomedicinska paradigma vzroke za 

UT pripisuje primanjkljajem znotraj posameznega učenca, sociološka in organizacijska 

paradigma vzroke išče v učenčevem okolju. V sociološki paradigmi je torej v ospredju 

stališče, da UT izhajajo iz reprodukcije strukturalnih neenakosti v družbi preko procesov 

razvrščanja in označevanja. Organizacijska paradigma pa vzroke za UT išče v 

primanjkljajih znotraj splošne organizacije šol, torej v načinih poučevanja, preverjanja 

znanja, diferenciacijah in individualizaciji ipd.  

 

Pri raziskovanju vzrokov za učenčeve UT pa ne smemo spregledati učenčevega 

razumevanja UT oz. njegovega pogleda na vzrok. Podobno ugotavljata tudi Jones in 

Charlton (1996), in sicer, da lahko le v pogovoru skupaj z učenci resnično ugotovimo, kaj 

so vzroki za to, da določeni učenci izkusijo težave (učne, vedenjske ipd.), saj jih lažje in 

hitreje prepoznajo kot odrasli. In nadaljujeta (prav tam), da veliko UUT samih prepoznava, 

kje so njihovi viri za premagovanje teh težav, a so ti viri vse prepogosto spregledani s 

strani učiteljev. Zato je še toliko bolj pomembno, da odrasli stremijo k participaciji 

učencev v procesu reševanja UT. Tudi zato, ker glede na ugotovitve zgornjih raziskav 

vidimo, da vzrokov za UT in šolsko neuspešnost ne moremo pripisati le učencu samemu, 

ampak gre pogosto za splet in preplet različnih dejavnikov, ki jih pri reševanju UT nikakor 

ne smemo spregledati. Če jih spregledamo, lahko namreč zelo hitro za nastanek UT 
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okrivimo učenca samega oz. njegovo nepripravljenost in »nemotiviranost« za izboljšanje 

šolskega neuspeha.  
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V 1. POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Temeljni namen podpore in pomoči UUT je raziskovanje in soustvarjanje razmer, ki tako 

pri učenju kot tudi pri pomoči omogočajo učenčevo optimalno udeleženost. V preteklosti 

je pri načrtovanju pomoči namreč prevladovala ožja usmerjenost k težavam in 

primanjkljajem. Pomoč je vključevala predvsem urjenje manj ali slabše razvitih veščin in 

popravljanje primanjkljajev. Sodobni pristopi pa pomoč zastavljajo širše: upoštevajo se 

celovita učenčeva osebnost, njegove vsakdanje življenjske razmere v šoli in doma ter 

življenjska perspektiva; usmerjeni so k vzpostavljanju takega učnega okolja, ki bo 

sposobno spodbuditi in razvijati učenčevo dejavno sodelovanje, dejavno izražanje misli in 

idej, spodbuditi in razvijati učenčeve interese, nadarjenost ter močna področja (Koncept 

dela, 2008). 

  

Za lažje razumevanje sodobnih konceptov pomoči si lahko sposodimo postmoderni pogled 

na pomoč v terapevtski in svetovalni praksi, kot so ga predstavili L. Hoffman (1994), 

Madsen (1999), Sh. McNamee (2007) in G. Čačinovič Vogrinčič (2008). Ti avtorji izhajajo 

iz predpostavke, da so sodobni koncepti pomoči utemeljeni na participaciji posameznikov, 

ki so v ta proces pomoči vključeni. L. Hoffman (1994), podobno kot je to utemeljeval že 

Freire, ob tem še dodaja, da strokovnjak (v našem primeru je to učitelj ali drugi šolski 

strokovni delavec) ni več posestnik končne resnice, temveč odstopa od moči, ki mu ne 

pripada, od moči, da poseduje resnice in rešitve. Na ta način lahko pomoč skupaj s 

posameznikom, ki jo potrebuje (v našem primeru je to UUT), skrbno soraziskuje in 

soustvarja.  

  

Pomoč in podpora UUT naj bi se v slovenski šolski praksi razprostirala na petstopenjskem 

kontinuumu pomoči, ki ga je 9. 10. 2007 sprejel strokovni svet Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje in je oblikovan na podlagi modela RTI – Response to Intervention 

(Kavkler, 2011). Model RTI zajema tri stopnje. Učna pomoč na prvi stopnji poteka v 

okviru pouka v razredu in je namenjena vsem učencem razreda. Na tej stopnji se 

predvideva, da vsi učitelji obvladajo dobro poučevalno prakso in imajo tudi podporo 

strokovnih delavcev šole. Na drugi stopnji je učna pomoč usmerjena v del populacije, ki 

potrebuje bolj intenzivno pomoč in podporo, saj pri vseh učencih samo z visoko 

kakovostnim poučevanjem ne moremo preprečiti izobraževalnih in vedenjskih težav. Na 

tej stopnji se predvideva, da učitelji in drugi strokovni delavci uporabljajo prilagojene 
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metode poučevanja, organizacijo dela v malih skupinah in druge oblike podpore in pomoči 

učencem. Učna pomoč na tretji stopnji pa je rezervirana za manjši delež populacije, za 

katero pomoč na predhodnih stopnjah ni bila dovolj učinkovita, in učenec potrebuje bolj 

intenzivno, pogosto in specializirano podporo in pomoč (Kavkler, 2011). M. Kavkler (prav 

tam) še ugotavlja, da v svetu obstajajo od dva- do petstopenjski modeli, največ jih je 

tristopenjskih, pri čemer pa ne obstajajo raziskave, ki bi dokazovale, da je kateri od 

večstopenjskih modelov učinkovitejši od drugega. V slovenski šolski praksi smo se 

odločili za petstopenjski model, in sicer zato, ker je zaradi upoštevanja nacionalnih virov, 

ki so že prisotni v šolskem sistemu, drugi nivo smiselno razdeliti na tri dele. V 

nadaljevanju predstavljam pet osnovnih stopenj kontinuuma pomoči, kot so opisane v 

Konceptu dela (2008):  

1. Pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku in v okviru 

podaljšanega bivanja 

Učitelj navadno prvi odkrije UT in je tudi prvi, ki pomaga učencu. V primeru lažjih 

oblik UT večinoma zadostuje pomoč v obliki »dobre poučevalne prakse«, medtem ko 

učenci z zmernimi UT potrebujejo več prilagoditev in večjo količino pomoči. To 

pomeni, da mora učitelj zanje znotraj rednega procesa poučevanje še bolj 

individualizirati in diferencirati učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in 

preverjanja znanja, učne pripomočke, časovne omejitve ipd. Pomembno je, da delo z 

učencem ustrezno načrtuje, dokumentira in evalvira. 

 

2. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe 

V kolikor UUT kljub vsem učiteljevim prilagoditvam (pri rednem in dopolnilnem 

pouku, v okviru podaljšanega bivanja) ne napreduje, se v projekt pomoči na učiteljevo 

pobudo ali pobudo staršev vključi šolski svetovalni delavec. Njegova naloga je, da 

dopolni in poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu in v okolju, 

učenčevih močnih področij in nadarjenost, pri tem je še posebej pozoren, da v 

odkrivanje in raziskovanje težave in njeno rešitev poleg učitelja vključi tudi učenca in 

njegove starše, da z vsemi udeleženimi v projektu pomoči vzpostavi odnos 

soustvarjanja rešitve. Učencu svetuje, mu daje individualno ali skupinsko obliko 

pomoči, svetuje tudi učitelju (glede prilagajanja učencu pri rednem in dopolnilnem 

pouku ter podaljšanemu bivanju) in staršem (glede pomoči učencu doma idr.). Na tej 

stopnji pomoči se individualni projekt pomoči UUT začne voditi v učenčevi osebni 

mapi, kamor se vključi tudi pisno mnenje učitelja. Učiteljevo pisno mnenje vsebuje 
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kratko predstavitev učenčevih težav, uporabljenih prilagoditev oz. oblik pomoči (pri 

pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju), oceno njihove učinkovitosti ter 

predloge glede nadaljnjih ukrepov pomoči. Po potrebi se v učenčevo osebno mapo 

priloži tudi učiteljeva druga dokumentacija o delu z njim (individualni delovni načrt 

pomoči in kronika ali dnevnik izvajanja pomoči). 

  

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč  

V kolikor se UT učenca kljub učiteljevi pomoči in pomoči šolske svetovalne službe 

nadaljujejo, se učencu na podlagi pisno utemeljene potrebe po dodatni individualni in 

skupinski pomoči (sklepna evalvacijska ocena druge stopnje), ki jo pripravi šolska 

svetovalna služba in ki se jo prav tako vloži v osebno mapo učenca, to tudi ponudi in 

organizira. Po potrebi se opravijo še dodatni diagnostični postopki. Tudi izvajalec 

individualne in skupinske pomoči tako kot že prej drugi izvajalci pomoči delo z 

učencem načrtuje, skrbno dokumentira in evalvira. Pomembno je, da je učenčev 

napredek tudi na tej stopnji pomoči skrbno spremljan in sproti vrednoten. 

 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove  

Če UUT kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, lahko šola 

glede na naravo težav zaprosi za dodatno strokovno mnenje (in po potrebi dodatno 

strokovno pomoč) ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo (npr. svetovalni 

center, zdravstveno mentalno-higiensko službo, ipd.). Če ta presodi, da šola še ni 

izkoristila vseh virov pomoči, šoli pri tem svetuje in se po potrebi še sama (dodatno) 

vključi v neposredno pomoč učencu, učiteljem in staršem. Ukrepi pomoči na tej stopnji 

se tudi skrbno načrtujejo, dokumentirajo in evalvirajo. 

 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

Če je na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje strokovno mnenje 

šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi UT potrebuje več prilagoditev in pomoči, 

potem se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki za učenca pomeni nadaljevanje izvirnega 

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

Dodatno strokovno pomoč izvaja specialni pedagog ali učitelj na svojem predmetnem 

področju in z dodatnim izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami.  
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V Konceptu dela (2008) so našteta tudi različna načela, po katerih bi se morali šolski 

strokovni delavci ravnati pri pomoči UUT. Na tem mestu bi z vidika participacije učencev 

v procesu reševanja UT opozorila predvsem na dve načeli, in sicer načelo udeleženosti 

učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti ter načelo odgovornosti in 

načrtovanja.  

 

Temeljnega pomena pri načrtovanju pomoči UUT je načelo udeleženosti učenca v procesu 

pomoči (učenja). Z udeleženostjo učenca se spodbuja njegovo notranjo motivacijo za 

učenje, delo, pripadnost skupnosti, njegovo samodoločenost (samodeterminiranost). 

Samodoločenost vključuje posameznikove občutke kompetentnosti, samostojnosti in 

pripadnosti. Sprejemanje in podpiranje učenčevih lastnih pobud ter omogočanje izbire pri 

učencu poveča občutek angažiranosti in odgovornosti tako pri pouku kot pri oblikah 

pomoči. Tako se premagujeta nemara največji oviri v procesu učenja in napredovanja: 

učenčeva pasivnost in pripisovanje odgovornosti dejavnikom zunaj sebe. 

 

Načelo odgovornosti in načrtovanja nas opozarja, da je za ustvarjanje dolgoročnih 

sprememb izjemnega pomena odgovornost na vseh ravneh: na ravni šole (odgovornost 

vodstva, učiteljskega zbora in drugih strokovnih organov, sveta staršev in sveta šole) in 

oddelčne skupnosti ter na individualni ravni posameznega učitelja, svetovalnega delavca, 

staršev in vseh drugih posameznikov, ki se morajo prilagajati in pomagati otroku s 

težavami pri učenju. Še posebej je pomembna individualna odgovornost učenca s 

težavami. Razvijamo jo tako, da individualni delovni načrt ustvarjamo skupaj z učencem. 

Individualni delovni načrt je zapisan v jeziku, ki ga učenec razume, tako da natančno ve, 

kaj je treba postoriti, da bo uspešen (Koncept dela, prav tam). 
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V 2. IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI UČENCU Z UČNIMI 

TEŽAVAMI – MODEL PARTICIPACIJE V ŠOLSKEM PROSTORU?  

 

Glede na posledice šolskega neuspeha je ključnega pomena, da šola UUT zagotovi 

ustrezno podporo in pomoč. Pri tem pa je pomembno tudi to, kako je ta pomoč zastavljena. 

Dosedanja praksa namreč kaže, da so bili otroci v načrtovanje in izvajanje učne pomoči 

večinoma vključeni zgolj kot prejemniki pomoči, glavno vlogo pa so imeli večinoma 

odrasli (šolski strokovni delavci in starši) (Lesar, 2011; Malone in Hartung, 2010). I. Lesar 

(2009) ob tem tudi opozarja, da se je pri odločanju, kako pomagati učencem, ki potrebujejo 

dodatno pomoč pri učenju, le redko spraševalo o usposobljenosti učitelja, o njegovi 

pripravljenosti, da bi prilagodil delo posameznikovim specifičnostim ali poiskal načine, da 

bi bil posameznik bolje sprejet med učenci, kaj šele, da bi se spraševalo o tem, kaj o svoji 

neuspešnosti oz. učni oviranosti meni učenec sam in kje vidi rešitve. 

 

V zadnjih desetletjih pa se vse bolj uveljavlja spoznanje, da je učenje (inter)aktiven proces, 

v katerem se največ naučimo predvsem v sodelovanju z drugimi v dobri dialoški 

izmenjavi, v katero smo aktivno vpleteni (Manefield in sod., 2007; Marentič Požarnik in 

Plut Pregelj, 2009). Tako se je tudi pri pomoči UUT v strokovnih razpravah začel dogajati 

premik od učenca kot pasivnega prejemnika vnaprej predvidenih oblik pomoči k učencu 

kot kompetentnemu sogovorniku, ki skupaj z odraslim soustvarja zanj relevantne oblike 

pomoči (Davie, 1996; Čačinovič Vogrinčič, 2008, 2011; Magajna idr., 2008; Marentič 

Požarnik in Plut Pregelj, 2009; Yamashita in Davies, 2010). Takšno stališče je zgrajeno na 

predpostavki, da učenci, ki nimajo vpliva na to, kako se bodo izobraževali in kako bodo 

živeli, ne morejo biti soodgovorni za rezultate učnega procesa ter za (ne)uspehe v svojem 

življenju (Peček, 1999). 

 

Ker razlogi za nastanek UT – kot smo zgoraj že zapisali – niso le individualne narave, je 

pri njihovem reševanju še toliko bolj pomembna participacija učenca v tem procesu. 

Učenec naj torej ne bi bil le pasivni sprejemnik učne pomoči, marveč naj bi jo načrtoval 

skupaj z odraslimi. To pred šolske strokovne delavce postavlja velik izziv, saj so odrasli 

vse prepogosto pripravljeni v dobro učencev delati zanje ali namesto njih, namesto skupaj 

z njimi. Tako se učitelji velikokrat ujamejo v past, da raje naredijo nekaj namesto učenca, 

kot da bi skupaj z njim raziskali, kakšno pomoč potrebuje in kako bo načrtoval reševanje 

svojih UT (Jones, Bill in Quah, 1996).  
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V slovenskem šolskem prostoru se je kot odziv na reševanje učnih težav oblikoval t. i. 

izvirni delovni projekt pomoči (v nadaljevanju: IDPP), ki naj bi omogočil participacijo 

učenca v procesu njihovega reševanja. Nosilec IDPP je praviloma učitelj, razrednik. 

Projekt je izviren, ker nastaja posebej za učenca, učitelj se pridruži učencu, da bi skupaj 

raziskala, kako začeti proces pomoči; učitelj povabi sodelavce, ki jih učenec potrebuje. 

Projekt je delovni, saj vsebuje artikulacijo ciljev in dogovorjeni načrt nalog, ki jih je treba 

opraviti za odpravo, zmanjšanje ali omilitev učnih težav; delovni projekt povezuje vse 

udeležene v procesu pomoči učencu tako, da jasno opredeljuje prispevek posameznika; 

uspeh in napredek učenca določita naslednjo delovno nalogo in roke. Izvirni delovni 

projekt je projekt pomoči. UUT potrebuje pomoč in podporo, da bi premagal težavo, ki ji 

brez pomoči ni kos. 

 

V izvirnem delovnem projektu skupaj z učencem opredeljujemo in UT in pomoč, ki jo 

potrebuje: pomoč razumemo kot proces soustvarjanja novih znanj, novih izkušenj, boljših 

izidov (Koncept dela, 2008). V IDPP ni pomembna le kontinuiteta dela, temveč tudi in 

predvsem način sodelovanja, ki ga omogoča med šolskim strokovnim delavcem in 

učencem. Glede na opredelitve sodobnih konceptov pomoči (Hoffman, 1994; Madsen, 

1999; McNamee, 2007, Čačinovič Vogrinčič, 2008) sta učitelj in učenec v tem procesu 

pomoči učencu opredeljena kot soustvarjalca. 

 

V Konceptu dela (2008) je zapisano, da soustvarjanje v učnem procesu usmeri učitelja od 

poučevanja, prepričevanja in dopovedovanja k poslušanju, razumevanju, dogovarjanju in 

skupnemu učenju na način, ki ni vnaprej določen, temveč se v procesu razišče in soustvari. 

Učenec torej v učitelju potrebuje spoštljivega in odgovornega zaveznika, ki lahko zagotovi 

skupno delo, ustvarjanje novega. V procesu premagovanja UT pa mora dobiti izkušnjo 

slišanega sogovornika in dejavnega sodelavca. 

 

IDPP se nanaša tako na opredelitev učne snovi, metodike ter didaktike učenja in 

poučevanja, kompleksni splet možnosti, ki jih je treba zagotoviti, in nalog, ki jih je treba 

opraviti, zato da bo učenec udeležen v pomoči, ki jo potrebuje, kot tudi na celotni proces 

poteka dela, ko se dogovarjajo in beležijo izidi ali nujne spremembe. Pri tem pa je treba še 

posebej varovati dejavno udeleženost učenca, da v projektu pomoči ves čas participira s 

svojimi izbirami in odločitvami. To od strokovnih delavcev šole obenem zahteva novo 
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učenje, učenje za bolj občutljiv in bolj odprt dialog z učencem, v katerem bodo lahko 

vsakemu učencu zagotovili dovolj prostora, da se ga vidi in sliši, da se sprejme njegovo 

videnje, da sodelovanje začnejo pri njem in z njim, ne pa proti njemu ali brez njega 

(Koncept dela, prav tam).  

 

V tako zastavljenem projektu pomoči je pomembno tudi, da poleg etike udeleženosti 

(Hoffman, 1994), ki omogoča soustvarjanje z učencem, upoštevamo tudi koncept 

perspektive moči (Saleebey, 1992). To pomeni, da v projektu pomoči odkrivamo in 

krepimo učenčeve vire in moči, da smo pozorni na to, kaj zna in zmore, da priznavamo 

otrokovo kompetentnost. Upoštevanje koncepta perspektive moči obenem pomeni tudi to, 

da spoštujemo učenčevo izvirnost in kontekst njegovega življenja ter spoštljivo ravnamo z 

njegovo resničnostjo. V vsakdanjem jeziku šole to pomeni, da projekt pomoči začnemo pri 

učencu, da najprej šteje tisto, kar učenec lahko vključi za prvi korak k premagovanju UT 

(Koncept dela, 2008). Pomembno je, da vzamemo resno to, kar nam učenci povedo o svoji 

izkušnji biti učenec v šoli – kaj so z določenimi učnimi strategijami pridobili ter kaj jim pri 

učenju in premagovanju težav, s katerimi se pri učenju srečujejo, pomaga (Rudduck in 

Flutter, 2004). 

 

Nekateri avtorji (Sharp, 1996; Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009) poudarjajo, da se 

bo pedagoška praksa izboljšala le, če se bo učitelj osredinil na snov in na učenca. 

Poudarjajo, da je učencem sicer treba postaviti jasne učne zahteve, a jim ob tem tudi 

omogočiti, da ubesedijo obstoječo stopnjo razumevanja, povedo »svojo zgodbo«, izrazijo 

svoje poglede, razlage, izkušnje, utemeljitve, jih soočijo enega z drugim ter znanje 

postopno izpopolnjujejo v dobro vodenem pogovoru. Sharp (1996) ob tem še dodaja, da so 

učenci pripravljeni rešiti svoje UT takrat, ko jim odrasli zaupajo, da lahko to tudi resnično 

naredijo.  

 

Na ta način je tudi odgovornost za reševanje težav, s katerimi se učenec srečuje pri učenju 

in šolskem delu, porazdeljena. Porazdelitev odgovornosti za težave učenca je obenem tudi 

ključni poudarek inkluzivno naravnanih šol. To pomeni, da se drugačnosti učenca ne 

pojmuje kot primanjkljaj, za katerega morajo poskrbeti sami ali morajo poskrbeti drugi 

strokovnjaki s svojimi ekspertizami, utemeljenimi na predpostavki »najboljšega dobrega«, 

in oblikovanimi strokovnimi rešitvami v okviru individualiziranega programa, ampak se 

pričakuje tolikšna fleksibilnost celotnega šolskega sistema, še zlasti prilagodljivost dela 
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učiteljev in šol, da omogoči čim večjemu številu učencev uspešno napredovanje in občutek 

sprejetosti, spoštovanja ter možnosti enakopravnega participiranja v življenju in delu šole 

(Lesar, 2009). 

 

Izhajajoč iz predpostavke, da je treba, če želimo zagotoviti participacijo učenca v procesu 

premagovanja UT in posledično uspešno rešiti njegove UT, prisluhniti in upoštevati tudi 

učenca, se nam zastavlja vprašanje, ki si ga postavljata tudi J. Rudduck in J. Flutter (2004) 

– ali lahko to, kar nam učenci povedo, povzroči spremembo v njihovem učenju in 

premagovanju UT? Avtorici (prav tam) odgovarjata, da lahko pomeni spremembo. 

Učenčev pogled na težave, s katerimi se srečuje pri učenju, nam pomaga, da prepoznamo 

in skupaj z njim načrtujemo nadaljnje možne korake pomoči, saj na ta način lahko vidimo 

stvari, ki so jim zares pomembne, odrasli pa jih brez učencev ne bi prepoznali oz. nanje niti 

ne bi bili pozorni. Če v procesu reševanja učnih težav zagotavljamo participacijo učenca, 

dajemo na ta način učencem še eno pomembno sporočilo – da odrasli morda res poznamo 

številne strategije učenja in poučevanja, različne metode in tehnike ipd. (skratka, da imamo 

določeno znanje), a ključnega pomena je, da ta znanja pri konkretnih problemih ustvarjalno 

uporabimo in da nimamo že oblikovanih rešitev, ampak jih moramo šele skupaj ustvariti.  

 

Če koncept IDPP UUT povežem s koncepti participacije otrok v zanje relevantnih 

zadevah, lahko izpeljem definicijo tega, kaj naj bi bila resnična participacija UUT. Ko 

govorimo o resnični participaciji UUT, govorimo o takem odnosu med UUT in šolskim 

strokovnim delavcem (učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem ipd.), v katerem sta oba 

enakopravna sodelavca. V tem odnosu nosi vsak svoj delež, svojo nalogo, svojo 

odgovornost, pri čemer je pomembno, da so deleži, naloge in odgovornosti vsakega jasni in 

razvidni, predvsem pa so lahko predmet dogovarjanja (npr. jaz želim to, ti želiš to, 

poglejva skupaj, kako lahko to doseževa). Šolski strokovni delavec je tisti, ki je v tem 

odnosu odgovoren za proces, za to, kako bo zastavil podporo in pomoč UUT, pri čemer pa 

je pomembno, da v skrbi za učenčevo dobro ne spregleda učenca samega. To ne pomeni, 

da je on tisti, ki ima moč in odloča, kako bo pomoč učencu potekala, ampak da ga kot 

njegov spoštljiv in odgovoren zaveznik povabi v ta proces načrtovanja in izvajanja učne 

pomoči. Odgovornost učenca pa je, da sprejme svoj delež in svojo nalogo v tem procesu 

pomoči (npr. da predstavi svoje dosedanje izkušnje pri spopadanju z učnimi težavami, v 

čem je bil uspešen, kaj mu je pomagalo ipd.). 
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Če IDPP UUT prevedem v stopnje oz. oblike participacije, kot so jih opredelili Hart 

(1992), Shier (2001) in G. Lansdown (2010), lahko ugotovim naslednje. Po Hartu (1992) 

ga lahko umestimo v šesto stopnjo participacije, kjer so aktivnosti vodene s strani odraslih, 

a se odločitve že sprejemajo skupaj z otroki. Tudi v IDPP je šolski strokovni delavec tisti, 

ki je sicer odgovoren za sam proces, a pri načrtovanju in izvedbi učne pomoči upošteva 

tudi učenčevo perspektivo. Po Shieru (2001) lahko IDPP umestimo v četrto in peto stopnjo 

participacije, kjer si učenci in odrasli delijo moč in odgovornost za sprejemanje odločitev. 

Po G. Lansdown (2010) pa ga lahko umestimo nekje med sodelovalno participacijo in 

participacijo pod vodstvom otrok, in sicer zato, ker so šolski strokovni delavci v IDPP še 

vedno odgovorni za proces (kot pri sodelovalni participaciji), obenem pa nastopajo tudi kot 

moderatorji (kot pri participaciji pod vodstvom otrok – učenci imajo vpliv na lastne 

odločitve, predlagajo določene aktivnosti, šolski strokovni delavci pa jim pri tem 

zagotavljajo potrebno podporo). 

 

Pri tem pa je pomembno, da je učenčeva avtonomna odločitev tudi reči ne, jaz te pomoči 

nočem, predvsem pa, da to sprejme tudi šolski strokovni delavec, a ne v smislu »bomo 

videli, kdo bo zmagal, boš že videl, kakšne bodo posledice, če ne želiš sodelovati na ta 

način«, ampak da odrasli razvijamo kulturo dialoga, tako v odnosu z odraslimi kot tudi v 

odnosu z učencem in smo mu na ta način tudi zgled. Tudi tako šolski strokovni delavec 

učenca pripozna kot kompetentno bitje. J. Rudduck in J. Flutter (2004) poudarjata, da si 

učenci želijo, da bi šolski strokovni delavci »z njimi ravnali kot z odraslimi« (da bi jih 

pripoznali kot kompetentna bitja, op. T. K.), kar je pogoj za učenje, oz. drugače povedano, 

učenci si od šolskih strokovnih delavcev želijo predvsem spoštovanja, odgovornosti, 

podpore in izziva, da lahko participirajo v zanje relevantnih zadevah.  



113 

VI EMPIRIČNI DEL 

 

VI 1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

UUT predstavljajo največjo podskupino učencev, za katero je potrebno prilagajanje učenja 

in pomoči, a so v raziskavah in pri oblikovanju njihovim specifičnostim prilagojene 

pedagoške prakse pogosto spregledani (Norwich in Kelly, 2005). Različne doslej izvedene 

tuje raziskave o participaciji učencev v procesu reševanja UT praviloma niso zajemale 

posebej UUT, pač pa učence s posebnimi potrebami na splošno (Francis, 1993 v Davie, 

1996; Wade in Moore, 1993; Gersch, 1996; Goepel, 2009). V slovenskem prostoru sta bili 

izvedeni dve raziskavi, ki sta sicer vključevali tudi UUT (Magajna idr., 2008; Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2011), a fokus raziskovanja ni bil na njihovi participaciji. Izhodišče 

raziskovalnega problema je stopnja participacije UUT v procesu reševanja njihovih UT.  

 

VI 2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 

 

Upoštevajoč dejstvo, da so razlogi za nastanek UT zelo kompleksni, in upoštevajoč 

ugotovitve raziskav o številnih pozitivnih vplivih participacije učencev ter o vplivu šolske 

kulture (vrednote in stališča šolskega osebja) na stopnjo participacije učencev v šolski 

skupnosti, so cilji doktorske disertacije preveriti naslednje predpostavke:  

‒ da obstaja povezanost med stopnjo participacije učenca v procesu reševanja UT in 

uspešnostjo reševanja njegovih UT; 

‒ da obstaja povezanost med predstavami šolskih strokovnih delavcev o učencu kot 

kompetentnem sogovorniku in omogočanjem participacije UUT; 

‒ da obstaja povezanost med kulturo institucije in stopnjo participacije UUT. 

 

Glede na zastavljene cilje sem v doktorski disertaciji oblikovala naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

- RV1: Kako je participacija učencev razumljena v formalnih in strokovnih 

dokumentih s področja osnovnega šolstva? 

- RV2: Kako šolski strokovni delavci razumejo koncept participacije?  

- RV3: Ali se UUT doživljajo kot soudeležene v procesu reševanja svojih UT? 
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- RV4: Kateri dejavniki po mnenju UUT in šolskih strokovnih delavcev spodbujajo 

oz. zavirajo participacijo UUT v procesu reševanja UT?  

- RV5: Katere prednosti oz. slabosti participacije UUT v procesu reševanja UT 

prepoznavajo posamezni akterji (UUT, učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji)?  

- RV6: Ali z vidika učiteljev in svetovalnih delavcev obstajajo pomembne razlike 

med njihovo pomočjo UUT in učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi v vzgojno-

izobraževalni program?  

- RV7: Kakšno je prepričanje posameznih akterjev (UUT, učitelji, svetovalni delavci, 

ravnatelji) o tem, da je UUT kompetenten sogovornik odraslega in da lahko 

pomembno prispeva k reševanju UT? 

- RV8: Kako učinkovitost medsebojnih pogovorov v zvezi z reševanjem UT 

doživljajo UUT, njihovi učitelji in svetovalni delavci?  

- RV9: Ali lahko ravnatelj in odnosi med zaposlenimi prispevajo k oblikovanju take 

šolske klime, ki bo spodbujala participacijo učencev pri vzgojno-izobraževalnem 

procesu?  

 

VI 3. VRSTA RAZISKAVE 

 

Metodologijo, uporabljeno v doktorski disertaciji, zaradi kompleksnosti raziskave in lažje 

preglednosti najprej kratko predstavljam v Tabeli 1, kasneje pa posamezne razdelke še 

podrobneje opišem.  
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Tabela 1: Načrt raziskave 

 I. DEL RAZISKAVE II. DEL RAZISKAVE III. DEL RAZISKAVE 

CILJ Raziskati, kakšno je 

pojmovanje participacije 

učencev v slovenskih 

formalnih in strokovnih 

dokumentih s področja 

OŠ. 

Raziskati, kako svetovalni 

delavci razumejo 

participacijo učencev 

nasploh, še posebej pa 

participacijo UUT v 

procesu reševanja UT ter 

prakse participacije UUT v 

procesu reševanja UT na 

osnovnih šolah. 

Raziskati odnos šol. str. del. 

in UUT do participacije UUT 

ter soudeleženost UUT pri 

načrtovanju in izvajanju učne 

pomoči. 

Raziskati, ali obstaja 

povezanost med kulturo 

institucije in stopnjo 

participacije UUT. 

VRSTA 

RAZISKAVE 

Kvalitativna teoretska.  Kombinirana kvantitativno-

kvalitativna. 

Študija primera. 

TEHNIKA 

ZBIRANJA 

PODATKOV 

Sekundarni viri podatkov.  Anketni vprašalnik. Polstrukturiran intervju. 

Vprašalnik o klimi. 

POPULACIJA 

 

Trenutno veljavna 

slovenska zakonodaja in 

strokovna priporočila s 

področja 

osnovnošolskega 

izobraževanja. 

Svetovalni delavci, ki so 

bili v šolski svetovalni 

službi večinskih OŠ 

zaposleni v šolskem letu 

2014/2015 in katerih 

področje dela so UUT. 

Trije ravnatelji, trije šolski 

svetovalni delavci, ki na šoli 

koordinirajo izvajanje učne 

pomoči, šest učiteljev in 

dvanajst UUT. 

VZOREC / 189 svet. del. (42 % celotne 

populacije). 

Nenaključni namenski. 

STATISTIČNE 

ANALIZE 

Metoda kvalitativne 

analize. 

Deskriptivna in 

interferenčna analiza.  

Metoda kvalitativne analize. 

Metoda kvalitativne analize. 

Deskriptivna in interferenčna 

analiza. 

STATISTIČNE 

OBDELAVE 

Besedilo sem kodirala, 

pripisala izbrane pojme in 

množico dobljenih 

pojmov povezala v 

smiselne nadrejene 

kategorije ter oblikovala 

poskusno teorijo. 

Deskriptivna analiza: 

aritmetična sredina, 

mediana, frekvenca, 

odstotki. 

Hipoteze: t-test in hi- 

kvadrat test.  

Kvalitativna analiza: 

odgovore na odprta 

vprašanja sem obdelala 

tako, da sem besedilo 

kodirala, pripisala izbrane 

pojme in množico dobljenih 

pojmov povezala v smiselne 

nadrejene kategorije ter 

oblikovala poskusno teorijo. 

Besedilo sem kodirala, 

pripisala izbrane pojme in 

množico dobljenih pojmov 

povezala v smiselne 

nadrejene kategorije ter 

oblikovala poskusno teorijo. 

Deskriptivna analiza: 

aritmetična sredina, mediana, 

frekvenca, odstotki. 

 

 

Raziskava je sestavljena iz treh delov. V prvem delu raziskave, kjer gre za kvalitativno 

teoretsko analizo, nameravam ugotoviti, katere oblike participacije so predvidene v 

slovenskih formalnih in strokovnih dokumentih s področja osnovnega šolstva. Namen 

drugega dela raziskave, ki je kombinirani kvantitativno-kvalitativni, je narediti pregled 

stanja o participaciji učencev nasploh, še posebej o participaciji UUT v procesu reševanja 

UT, z vidika šolskih svetovalnih delavcev. Opravila sem ga z anketnim vprašalnikom na 

populaciji šolskih svetovalnih delavcev na vseh osnovnih šolah v Sloveniji. Ta del 

raziskave bom v tretjem delu raziskave nadgradila s študijo primera na treh izbranih 
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osnovnih šolah v Sloveniji, katere cilj je podrobneje raziskati odnos šolskih strokovnih 

delavcev in UUT do participacije UUT, participacijo UUT pri načrtovanju in izvajanju 

učne pomoči ter povezavo med šolsko klimo in spodbujanjem in omogočanjem 

participacije UUT. Na vsaki osnovni šoli sem opravila intervjuje z ravnateljem šole, 

šolskim svetovalnim delavcem, dvema učiteljema in vsaj tremi UUT. Na vsaki šoli sem 

zaposlenim strokovnim delavcem šole razdelila še anketni vprašalnik o raziskovanju šolske 

klime. Na podlagi teoretičnih izhodišč in z raziskavo pridobljenih ugotovitev nameravam 

oblikovati pregledno in sistematično predstavitev dosedanjih teoretičnih in empiričnih 

ugotovitev o participaciji učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu ter pridobiti vpogled 

v to, ali in kako UUT participirajo pri reševanju UT v slovenskih osnovnih šolah ter kakšen 

je odnos UUT in šolskih strokovnih delavcev do participacije UUT v procesu reševanja 

UT.  

 

VI 4. POPULACIJA IN VZOREC 

 

V prvem delu raziskave proučevano populacijo za vsebinsko analizo predstavlja trenutno 

veljavna zakonodaja in strokovna priporočila s področja osnovnošolskega izobraževanja v 

Sloveniji. V analizo sem zajela naslednje dokumente: Zakon o osnovni šoli (2013),7 skupaj 

z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007, 2011, 2013),8 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007),9 Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2011),10 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli (2013),11 Programske smernice za delo svetovalne 

službe v osnovni šoli (1999)12 ter Koncept dela: učne težave v osnovni šoli (2008).13 

 

Populacijo v drugem delu raziskave predstavljajo svetovalni delavci, ki so bili v šolski 

svetovalni službi večinskih OŠ zaposleni v šolskem letu 2014/2015 in katerih področje 

dela so UUT. Anketne vprašalnike sem v elektronski obliki razposlala na vseh 450 

večinskih osnovnih šol v Sloveniji s prošnjo, da vprašalnik izpolni tisti šolski svetovalni 

                                                 

 

7 V nadaljevanju: ZOsn. 
8 V nadaljevanju: Zakon o dopolnitvah ZOsn.  
9 V nadaljevanju: ZOFVI. 
10 V nadaljevanju: ZUOPP. 
11 V nadaljevanju: Pravilnik. 
12 V nadaljevanju: Smernice.  
13 V nadaljevanju: Koncept dela. 
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delavec, ki največ svojega delovnega časa nameni delu z UUT. Če je v šolski svetovalni 

službi več takih svetovalnih delavcev, sem jih prosila, naj anketo izpolni eden izmed njih. 

Vrnjenih sem dobila 342 vprašalnikov, od tega 189 veljavnih, kar predstavlja 42 % celotne 

populacije. Kot veljavne vprašalnike sem izbrala tiste, v katerih so svetovalni delavci 

odgovorili vsaj na tretjino vprašanj oz. vsaj na prvi del vprašalnika, ki se nanaša na splošno 

populacijo učencev in oceno njihove participacije.  

 

V Tabeli 2 prikazujem svetovalne delavce, ki so sodelovali v anketi, glede na njihov 

delovni staž. Delovni staž sem povzela po Hubermanovem modelu učiteljevega 

profesionalnega razvoja (1993 v Javornik Krečič, 2008). V Tabeli 3 pa je prikazano, 

kolikim UUT so v šolskem letu 2014/2015 nudili učno pomoč.  

 

Tabela 2: Delovni staž svetovalnih delavcev na OŠ 

DELOVNI STAŽ NA OŠ [v letih] f f (%) 

1–3 29 15,5 

4–6 33 17,6 

7–18 74 39,6 

19–30 37 19,8 

31–40 14 7,5 

Skupaj 187 100,0 

 

Glede na delovni staž je največ svetovalnih delavcev (39,6 %), ki so odgovorili na 

vprašanje, na šoli zaposlenih med 7 in 18 let. Sledijo tisti, ki so zaposleni med 19 in 30 let 

(19,8 %) in med 4 in 6 let (17,6 %). Med svetovalnimi delavci, ki so odgovorili na 

vprašanje, jih je 15,5 % takih, ki so na šoli zaposleni med enim in tremi leti, najmanj 

(7,5 %) pa je bilo takih svetovalnih delavcev, ki so na šoli zaposleni med 31 in 40 let. 

 

Tabela 3: Učna pomoč UUT s strani svetovalnih delavcev 

ŠT. UUT, KI JIM JE SD NUDIL UP (v šol. l. 2014/2015) f f (%) 

1–10 115 80,4 

11–20 25 17,5 

21–30 3 2,1 

Skupaj 143 100,0 

 

V šolskem letu 2014/2015 so svetovalni delavci nudili učno pomoč največ do 10 UUT 

(80,4 %). Nihče od anketiranih svetovalnih delavcev pa ni nudil učne pomoči več kot 31 

UUT. 
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V tretjem delu raziskave sem s pomočjo študije primera analizirala 3 namensko izbrane 

OŠ, na katerih so mi svetovalne delavke v pogovoru zagotovile, da UUT vključujejo v 

proces reševanja njihovih UT. Populacijo v tretjem delu raziskave predstavljajo 3 

ravnatelji, 3 svetovalni delavci, ki na šoli koordinirajo izvajanje učne pomoči, 6 učiteljev in 

12 UUT iz II. in III. triade. Vzorec je nenaključnosti namenski. V Tabeli 4 prikazujem 

splošne podatke o vzorcu.  

 

Tabela 4: Splošni podatki o šolah  

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

VELIKOST14 srednja (350–650 

učencev) 

srednja (350–650 

učencev) 

srednja (350–650 

učencev) 

OKOLICA - urbano okolje 

- veča se stopnja 

brezposelnosti 

- vse več socialnih 

razlik 

- urbano okolje 

- veliko priseljencev 

- veliko učencev iz 

družin s slabim SES 

položajem (revščina, 

brezposelnost, starši ne 

znajo slov. jezika) 

- urbano okolje 

- veča se št. priseljencev 

- veliko učencev iz 

družin s slabim SES 

položajem (revščina, 

brezposelnost, starši ne 

znajo slov. jezika) 

SVET. DEL. profil pedagog specialni pedagog socialni delavec 

leta del. 

izkušenj  

19–30 7–18 19–30 

UČITELJ  leta del. 

izkušenj  

U1 – 7–18 

U2 – 19–30 

U1 – 31–40 

U2 – 7–18 

U1 – 19–30 

U2 – 7–18 

področje 

dela 

učitelj MAT, GEO razredni učitelj (5. r), 

učitelj SJK 

razredni učitelj (5. r), 

učitelj ANJ 

RAVNATELJ leta del. 

izkušenj  

7–18 19–30 19–30 

UUT razred UČ1 – 7. r. 

UČ2, UČ3 – 9. r 

UČ4 – 8. r 

UČ5 – 6. r 

UČ1 – 7. r 

UČ2, UČ3 – 8. r 

UČ1, UČ2 – 6. r. 

UČ3, UČ4 – 5. r 

spol 4 deklice in 1 deček 3 deklice 4 dečki in 1 deklica 

priseljenec 1 učenec priseljenec 2 učenca priseljenca 4 učenci priseljenci 

 

Vse tri šole, vključene v raziskavo, so bile srednje velike šole, kar pomeni, da jih je 

obiskovalo nekje med 350 in 650 učencev. Vse šole so bile v urbanem okolju, glede na 

odgovore šolskih strokovnih delavcev v intervjujih pa so si bile tudi glede na okolico šole 

precej podobne. Tako so denimo šolski strokovni delavci poročali o tem, da se v okolišu 

šole veča število priseljencev (neznanje oz. slabo razumevanje slovenskega jezika se 

posledično kaže kot velika ovira za učence in njihove starše/skrbnike), da opažajo vse več 

                                                 

 

14 Velikost šole sem oblikovala tako, kot je velikost šole glede na število vpisanih učencev oblikovala 

raziskovalna skupina pri Razvojno-raziskovalnem inštitutu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 

starše v Ljubljani v okviru raziskovalnega projekta Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: razvoj 

celovitega sistema učinkovite pomoči (2003–2005) (Magajna in sod., 2008). 



119 

socialnih razlik med učenci, da veliko učencev izhaja iz družin s slabim socialno-

ekonomskim položajem in se v vsakdanjem življenju srečujejo s številnimi psihosocialnimi 

problemi (npr. revščina, brezposelnost). 

 

Glede na strokovni profil so bili svetovalni delavci različni: na šoli 1 je bil svetovalni 

delavec pedagog, na šoli 2 specialni pedagog, na šoli 3 pa socialni delavec. Dva svetovalna 

delavca sta imela med 19 in 30 let delovnih izkušenj, en pa med 7 in 18. Ista porazdelitev 

glede delovnih izkušenj je veljala tudi za ravnatelje. Z vidika delovnih izkušenj so v 

raziskavi sodelovali trije učitelji, ki so imeli med 7 in 18 let delovnih izkušenj, dva med 19 

in 30 let ter en med 31 in 40 let. V večini (4) so bili predmetni učitelji in so poučevali 

različne predmete (npr. matematiko, angleški jezik, slovenski jezik, geografijo), dva 

učitelja pa sta bila razredna učitelja in sta poučevala v 5. razredu. 

 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so bili večinoma (7) iz III. triade, 5 jih je bilo iz II. 

triade. Po spolu je bilo 8 deklic in 5 dečkov. Od 12 učencev je 6 učencev prihajalo iz 

družin priseljencev.  

 

VI 5. ZBIRANJE PODATKOV 

 

V prvem delu raziskave sem empirično gradivo pridobila v Uradnih listih RS ter v 

objavljenih publikacijah (npr. Koncept dela, Programske smernice). Empirično gradivo v 

drugem delu raziskave sem pridobila z vprašalniki za šolske svetovalne delavce, v tretjem 

delu raziskave pa z intervjuji za ravnatelje, šolske svetovalne delavce, učitelje in UUT ter z 

vprašalnikom o klimi na šoli. 

 

Kvalitativna analiza slovenskih formalnih in strokovnih dokumentov s področja osnovnega 

šolstva je bila opravljena jeseni leta 2014 in je predstavljala osnovo za pripravo 

inštrumentarija/anketnega vprašalnika v drugem delu raziskovanja. Anketne vprašalnike 

sem februarja 2015 preko spletne ankete razposlala na vse osnovne šole v Sloveniji. Pred 

tem sem na vse osnovne šole razposlala obvestilo ravnateljem osnovnih šol s prošnjo, da 

dovolijo izvedbo raziskave na njihovi šoli (tako so ravnatelji imeli tudi možnost, da 

sodelovanje šole v raziskavi zavrnejo). Izmed vseh poslanih obvestil (450) so le trije 

ravnatelji sodelovanje v raziskavi zavrnili. 
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Zbiranje podatkov je trajalo dva meseca. Intervjuji, ki sem jih opravila osebno z ravnatelji, 

svetovalnimi delavci, učitelji in UUT, so potekali od januarja 2016 do začetka marca 2016. 

Intervjuji s svetovalnimi delavci so trajali v povprečju 50 minut, z učitelji in ravnatelji 35–

40 minut, z učenci pa 10–15 minut. Z dovoljenjem intervjuvancev sem pogovore snemala z 

diktafonom, le v enem primeru sem intervju zapisovala sprotno ob izvajanju, saj se 

intervjuvanec s snemanjem ni strinjal. UUT, ki so sodelovali v raziskavi, so predlagali 

šolski svetovalni delavci. Pred izvedbo intervjujev z UUT sem preko šolskih svetovalnih 

delavcev starše/skrbnike teh učencev zaprosila tudi za pisno soglasje, da se strinjajo s 

sodelovanjem teh učencev v raziskavi. Vsi starši/skrbniki so se s sodelovanjem svojih 

otrok v raziskavi strinjali. 

 

Po opravljenih intervjujih, v aprilu 2016, sem svetovalne delavce na vseh treh šolah 

prosila, da med zaposlene strokovne delavce na šoli razdelijo še vprašalnik o raziskovanju 

šolske klime na šoli. Odziv strokovnih delavcev šole je bil na šolah različen. Na šoli 1 je 

anketni vprašalnik vrnilo 15 strokovnih delavcev (kar predstavlja 36,6 % vseh zaposlenih 

strokovnih delavcev šole), na šoli 2 34 zaposlenih (kar predstavlja 62,9 % vseh zaposlenih 

strokovnih delavcev šole), na šoli 3 pa 15 zaposlenih (kar predstavlja 27,7 % vseh 

zaposlenih strokovnih delavcev šole).  
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VI 6. MERSKI INSTRUMENTI 

 

VI 6.1 Opis anketnega vprašalnika 

 

V drugem delu raziskave sem kot merski instrument uporabila anketni vprašalnik, ki sem 

ga oblikovala na podlagi analize strokovne literature in kvalitativne analize formalnih in 

strokovnih dokumentov s področja šolstva iz prvega dela raziskave ter pilotnega 

vprašalnika. Tega sem z namenom izpopolnitve končne oblike vprašalnika preverila na 

vzorcu 17 šolskih strokovnih delavcev, ki UUT nudijo učno pomoč (svetovalni delavci, 

učitelji dodatne strokovne pomoči). Anketni vprašalnik je anonimen. Vsebuje 25 vprašanj 

(od tega 10 zaprtega tipa, 11 vprašanj odprtega tipa in 4 polodprtega tipa). Z vprašanji sem 

poleg splošnih vprašanj o velikosti šole, številu učencev (z in brez UT) na šoli, o profilih in 

številu zaposlenih strokovnih delavcev v ŠSS ipd. želela izvedeti: 

‒ kako svetovalni delavci opredeljujejo pojem participacija učenca, ovire zanjo, 

prednosti in slabosti participacije in kako ocenjujejo (ne)prisotnost participacije 

učencev na njihovih šolah, 

– kako svetovalni delavci opredeljujejo razloge za UT, kako na njihovih šolah poteka 

reševanje UT učencev in kakšne vrste pomoči so UUT deležni,  

‒ kako svetovalni delavci ocenjujejo participacijo UUT v procesu reševanja UT.  

 

VI 6.1.1 Merske karakteristike ocenjevalnih lestvic 

 

a) Objektivnost anketnega vprašalnika sem zagotovila z anonimnostjo vprašalnika, 

natančnimi navodili za izpolnjevanje in prostovoljnim sodelovanjem udeležencev. 

 

b) Zanesljivost anketnega vprašalnika sem preverjala s koeficientom zanesljivosti 

Cronbach alpha. Preverila sem zanesljivost za tri sklope trditev. Prvi sklop se nanaša na to, 

v kolikšni meri trditve, ki opisujejo šolsko klimo in posamezne stopnje participacije 

učencev, držijo za posamezno šolo. Drugi sklop se nanaša na oceno (ne)učinkovitosti 

posameznega načina za premagovanje UT učencev, tretji sklop pa na oceno ustaljenosti 

posameznih praks dela z UUT na šoli. Ugotovila sem, da je za prva dva sklopa trditev 

zanesljivost sprejemljiva (Sklop 1 – vrednost Cronbach alpha je 0,676, Sklop 2 – vrednost 
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Cronbach alpha 0,613), za tretji sklop pa nesprejemljiva15 (vrednost Cronbach alpha je 

0,245). Zanesljivost sem dodatno preverila še s pomočjo faktorske analize. Z vsemi 

skupnimi faktorji je za prvi sklop trditev pojasnjene 54,125 % variance, za drugi sklop 

trditev 84,005 % variance, za tretji sklop pa 56,537 %. 

 

c) Občutljivost je bila podana s 5-stopenjsko lestvico odgovorov.  

 

d) Veljavnost anketnega vprašalnika sem zagotovila s pomočjo mentorice, ki je vprašalnik 

pregledala in me opozorila na povezavo vprašanj s teoretskimi koncepti in ugotovitvami 

drugih raziskav. Pomoč pri zagotavljanju večje stopnje veljavnosti pa so bile tudi 

ugotovitve pilotnega vprašalnika, izvedenega na vzorcu svetovalnih delavk z različnih šol 

(N = 17), saj so posredovale tudi mnenja o vsebinsko-metodoloških značilnostih 

vprašalnika. Po analizi podatkov in informacij pilotne raziskave sem ob posvetovanju z 

mentorico oblikovala končno obliko vprašalnika.  

 

VI 6.2 Opis intervjuja 

 

V tretjem delu raziskave sem kot merski instrument uporabila polstrukturirani intervju, ki 

sem ga oblikovala na podlagi teorije in analize podatkov, pridobljenih z anketnim 

vprašalnikom v drugem delu raziskave. Vsa vprašanja so bila odprtega tipa. Želela sem 

raziskati: 

– kako šolski strokovni delavci opredeljujejo koncept participacije učencev na 

splošno in UUT ter kako vidijo udejanjanje tega koncepta v vsakdanji šolski praksi, 

– kako prednosti in slabosti participacije UUT v procesu reševanja UT ter ovire zanjo 

prepoznavajo strokovni delavci šole, 

– kako poteka reševanje UT in od česa je po mnenju strokovnih delavcev šole 

odvisna učinkovitost učne pomoči, 

                                                 

 

15 Kljub temu da je zanesljivost trditev za tretji sklop nesprejemljiva, sem ta sklop trditev v nadaljnjih 

analizah obdržala. Pri oblikovanju trditev sem namreč izhajala iz smernic, ki so zapisane v Konceptu dela za 

UUT (2008) za pomoč UUT v okviru izvirnega delovnega projekta pomoči ter Hartove lestve participacije. S 

pomočjo teh trditev sem želela raziskati ustaljenost posameznih praks dela na osnovni šoli z UUT in tako 

ugotoviti, ali in v kolikšni meri šolski strokovni delavci UUT prepoznavajo kot kompetentne in enakovredne 

sodelavce v procesu reševanja njihovih učnih težav. To se mi je namreč izkazalo kot smiselno glede na 

vsebinske komentarje šolskih strokovnih delavcev, ki so sodelovali v pilotnem preizkušanju anketnega 

vprašalnika. 
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– v intervjujih z UUT pa je bil glavni poudarek na raziskovanju tega, kako poteka 

reševanje njihovih UT in na njihovi stopnji participacije v tem procesu. 

 

VI 6.3 Opis vprašalnika o raziskovanju šolske klime 

 

V tretjem delu raziskave sem kot merski instrument za raziskovanje šolske klime na šoli 

uporabila tudi anketni vprašalnik, ki sem ga oblikovala na podlagi teorije in nekaterih 

izvedenih raziskav o šolski klimi (glej npr. Index for Inclusion, 2002; Grabeljšek, 2011; 

Mikek, 2015). Vseboval je 2 sklopa vprašanj (eno vprašanje zaprtega tipa, ki je vsebovalo 

več trditev o šolski klimi in kulturi, ter eno vprašanje odprtega tipa). Sodelovanje je bilo 

prostovoljno in anonimno (na vseh treh šolah so strokovni delavci šole izpolnjene 

vprašalnike oddali svetovalnemu delavcu na določeno dogovorjeno mesto v zbornici šole). 

 

VI 6.3.1 Merske karakteristike ocenjevalne lestvice 

 

a) Objektivnost anketnega vprašalnika sem zagotovila z anonimnostjo vprašanih, 

natančnimi navodili za izpolnjevanje in prostovoljnim sodelovanjem udeležencev. 

 

b) Zanesljivost anketnega vprašalnika sem preverjala s koeficientom zanesljivosti 

Cronbach alpha. Preverila sem zanesljivost za sklop trditev, ki se nanaša na to, v kolikšni 

meri trditve, ki opisujejo šolsko klimo, držijo za posamezno šolo. Ugotovila sem, da je za 

sklop trditev zanesljivost dobra in znaša 0,794. Zanesljivost sem dodatno preverila še s 

pomočjo faktorske analize. Z vsemi skupnimi faktorji je za sklop trditev pojasnjene 

75,72 % variance.  

 

c) Občutljivost je bila podana s 5-stopenjsko lestvico odgovorov.  

 

d) Veljavnost anketnega vprašalnika sem zagotovila s pomočjo mentorice, ki je vprašalnik 

pregledala in me opozorila na povezavo vprašanj s teoretskimi koncepti in raziskovalnimi 

vprašanji.  
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VI 7. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 

 

Zbrano gradivo sem analizirala na dva načina: podatke, ki sem jih pridobila z vprašalniki v 

drugem delu raziskave, sem kvantitativno obdelala s pomočjo računalniškega statističnega 

programa SPSS 23.0, odprte odgovore v vprašalnikih pa po metodi kvalitativne analize 

(Mesec, 1998). Prav tako sem po metodi kvalitativne analize obdelala tudi podatke, 

pridobljene v prvem in tretjem delu raziskave. V drugem delu raziskave so svetovalni 

delavci med drugim odgovarjali na vprašanje, kaj si predstavljajo pod pojmom 

»participacija učencev«. Njihove odgovore sem obdelala po metodi kvalitativne analize, in 

sicer induktivno (s kodiranjem) in deduktivno (umestitev odgovorov na posamezno stopnjo 

participacije po Hartu). Pri kodiranju sem izhajala iz opredelitev svetovalnih delavcev, a 

glede na to, da je koncept participacije zelo širok, sem pri kodiranju upoštevala še, na kaj 

so bili svetovalni delavci pri odgovoru osredotočeni (npr. na proces, na populacijo, na 

posamezne vidike participacije).  

 

V prvem delu raziskave sem formalne in strokovne dokumente s področja osnovnega 

šolstva analizirala z vidika konceptov participacije, ki sem jih predstavila v teoretičnem 

delu disertacije. Pri tem sem uporabila deduktivni pristop. Pri analizi dokumentov sem 

iskala besedne zveze, ki izpostavljajo učenčeve možnosti izražanja mnenja in sprejemanja 

odločitev v procesih, ki so zanje relevantni (npr. učenec lahko izrazi …, sodeluje …, 

izbira …, sprejema odločitev … ipd.). Besedne zveze sem nato združila po skupnih kodah 

in množico dobljenih pojmov povezala v nadrejene kategorije, na podlagi česar sem 

oblikovala poskusno teorijo. V analizi sem se posebej osredotočala na tiste dele besedila, 

kjer so bili neposredno omenjeni učenci, šolski strokovni delavci, starši ipd., in raziskala, 

kakšne načine, oblike in stopnje participacije v teh zadevah proučevani dokumenti 

predvidevajo. 

 

Podatke, ki sem jih v drugem delu raziskave kvantitativno obdelala, prikazujem z osnovno 

deskriptivno statistiko, kjer so s frekvenčno analizo izračunane ocene parametrov: 

aritmetična sredina (M) in standardna deviacija (St. d.). Primerjave med posameznimi 

spremenljivkami sem opravila s t-testom za primerjave neodvisnih vzorcev in hi-kvadrat 

testom.  
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V tretjem delu raziskave pa sem uporabila induktivni pristop. Zajeto gradivo iz intervjujev 

sem najprej razčlenila na smiselne enote kodiranja (npr. besedna zveza ali posamezni 

stavek ali odstavek) in vsaki izbrani enoti glede na vsebino pripisala ustrezen pojem. Pri 

izboru pojmov sem izhajala iz teoretskih izhodišč. Izjave sem nato združila v skupine po 

skupnih kodah in množico dobljenih pojmov povezala v nadrejene kategorije. Tako sem iz 

množice podatkov dobivala vedno bolj pregledno gradivo in z definiranjem sestavljala 

besednjak pojmov nastajajoče poskusne teorije. 

 

V poglavju Priloge na koncu doktorske disertacije sem zaradi obsežnosti gradiva, ki sem 

ga kvalitativno analizirala, priložila le primer teoretske kvalitativne analize Pravilnika 

(2013) in primer kvalitativne analize podatkov, pridobljenih z intervjuji s šolskimi 

strokovnimi delavci in UUT ene izmed izbranih osnovnih šol. Ostale kvalitativne analize 

hranim v svojem osebnem arhivu.  
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VII REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

V raziskovalnem delu doktorske disertacije je bil zajem podatkov zelo kompleksen. Šlo je 

za triangulacijo virov, metod in tehnik. Zaradi množice podatkov in boljše preglednosti 

bom rezultate raziskave predstavila in združevala glede na izbrani vidik proučevanja (npr. 

razumevanje participacije, udejanjanje participacije v vsakdanji šolski praksi, UUT in 

njihova participacija). Na koncu posameznega podpoglavja ali večih podpoglavij skupaj 

sledi v poševnem tisku kratek povzetek rezultatov. 

 

VII 1. POJMOVANJE PARTICIPACIJE  

 

VII 1.1 Pojmovanje participacije v slovenskih formalnih in strokovnih dokumentih s 

področja osnovnega šolstva 

 

V prvem delu raziskave16 sem se odločila za analizo formalnih in strokovnih dokumentov s 

področja osnovnega šolstva, ker sem želela raziskati, kako je v njih definiran koncept 

participacije. Definicija koncepta namreč predstavlja prvo pomembno izhodišče za 

udejanjanje participacije v vsakdanji šolski praksi. V nadaljevanju najprej s pomočjo 

Tabele 5 predstavim v dokumentih opredeljena različna področja, ki se vežejo na 

organizacijo pouka, dela in življenja učencev v šoli (npr. cilji VIZ, preverjanje in 

ocenjevanje znanja, prilagoditve za UUT). V Tabeli 5 navajam tudi, v katerem členu 

posameznega dokumenta oz. na kateri strani dokumenta lahko zasledimo posamezno 

področje. Sledi interpretacija analize podatkov.  

                                                 

 

16 Rezultati analize formalnih in strokovnih dokumentov s področja šolstva z vidika konceptov participacije 

so bili predstavljeni tudi v članku Kodele, T. in Lesar, I. (2015). Ali formalni in strokovni dokumenti s 

področja šolstva spodbujajo participacijo učencev? Sodobna pedagogika, 66 (3), 36–51, 42–58.  
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Tabela 5: V dokumentih predvidena participacija učencev v za njih relevantnih procesih 

Dokumenti 

 

 

Procesi, dejavnosti  

ZOsn in Zakon 

o dop. ZOsn 

ZOFVI ZUOPP Pravilnik Smernice Koncept dela 

Cilji VIZ 

Vzgojni načrt šole 

in pravila šolskega 

reda 

2. člen 

60d., 60e., 60g. 

člen 

2. člen   Str. 5  

Organizacija pouka 17.–20a. člen, 

23.–25. člen, 

40.–42.člen, 

54., 55. člen 

     

Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

62., 63., 64., 

68. člen 

  2., 4., 7., 

12.–17., 

19., 20., 

22.–28., 

34., 35. 

člen 

  

Vzgojni ukrepi 54., 60f. člen      

Svetovalni odnos     Str. 8, 10, 

13, 17 

 

Integracija UPP   26., 

36., 37. 

člen 

   

Prilagoditve za 

UUT 

12a. člen     Str. 6, 7, 13, 16, 17, 

24, 27, 28, 32, 37, 

72, 73, 75, 77, 78, 

90 

 

1) Cilji vzgoje in izobraževanja 

Če pod drobnogled vzamem cilje vzgoje in izobraževanja, ki so med drugimi navedeni v 

slovenskih formalnih dokumentih (ZOsn, 2013; Zakon o dopolnitvah ZOsn, 2007, 2011, 

2013; ZOFVI, 2007), lahko ugotovim, da poudarjajo razvoj določenih vrednot (npr. 

strpnost, spoštovanje drugačnosti, spoštovanje človekovih in otrokovih pravic, sodelovanje 

z drugimi) (2. člen ZOsn, 2013; 2. člen ZOFVI) in sposobnosti (npr. življenje v 

demokratični družbi, razvoj kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, razvoj inovativnosti 

učenca, razvoj sposobnosti za medsebojno sporazumevanje) (prav tam), ki naj bi učencu 

omogočale večjo participacijo v šoli in vsakdanjem življenju. Pri tem se poudarja tudi 

pomen spoštovanja učenca na način, da se pri spodbujanju njegovega osebnostnega razvoja 

upošteva njegove sposobnosti in razvojne zakonitosti, ter načelo nediskriminacije (da se 

torej vsakemu učencu zagotovi optimalni razvoj ne glede na njegov spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo oz. invalidnost) (prav tam). Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-

izobraževalnem procesu pa je zagotoviti optimalni razvoj vsakemu otroku ter nudenje 

podpore in strokovne pomoči, pri čemer je pomembno upoštevati učenca kot individuum 
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(ZOsn, prav tam, Smernice, 1999). Ta cilj je še posebej pomemben, ker ima glede na 2. 

člen ZOsn prav vsak učenec pravico do kakovostne splošne izobrazbe. Zanimivo pa je, da 

med cilji ni neposredno navedeno spodbujanje participacije učencev v zanje relevantnih 

zadevah,17 saj ta ni nikjer posebej izpostavljena. 

 

Na tem mestu naj omenim še, kako glede na opredelitve v dokumentih poteka priprava 

vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda. V ZOsn (2013, 60d. člen in 60e. člen) je 

navedeno, da pri pripravi vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda sodelujejo tudi 

učenci ter da imajo učenci skupaj s starši pravico do vložitve ugovora zoper vzgojno 

delovanje šole (60g. člen, prav tam).  

»Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in 

starši.« (Prav tam) 

Pri tem pa manjka bolj natančna opredelitev, kako naj to sodelovanje poteka. Moj 

pomislek v zvezi s tem se nanaša na samo pojmovanje sodelovanja oz. na to, da je s tako 

definicijo potemtakem to sodelovanje prepuščeno odločitvi šolskih strokovnih delavcev. 

Posledično je v večjem delu od njih samih odvisno, ali bodo sodelovanje učencev zastavili 

kot »resnično« participacijo (npr. upoštevanje učenčevih mnenj, umestitev teh mnenj v 

samo vsebino dokumentov) ali bo sodelovanje ostalo zgolj na ravni izražanja učenčevih 

mnenj, ki pa bodo v dokumente umeščena glede na presojo odraslih, kar bi Hart (1992) 

imenoval manipulacija oz. neparticipacija.  

 

2) Organizacija pouka  

Na področjih, ki se vežejo na organizacijo pouka, je participacija učencev razumljena 

predvsem z vidika učenčeve pravice (možnosti), da izrazi svoje mnenje glede izbire 

nečesa, kar je že vnaprej določeno. Tako ima denimo vsak učenec možnost (pravico) 

izbirati med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti, ki jih šola ponuja (17., 18. in 

20.a člen ZOsn, 2013). Vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev, obravnavajo 

učenci skupaj z razrednikom pri urah oddelčne skupnosti (19. člen, prav tam). 

                                                 

 

17 2. člen (cilji osnovnošolskega izobraževanja): 

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar 

vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih 

kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij; 

- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. (ZOsn 2013) 
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Prav tako je tudi vključitev učenca v razširjeni program (npr. dopolnilni in dodatni pouk, 

jutranje varstvo in podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, šola v naravi) prostovoljna oz. 

stvar družine (20. člen, prav tam). Tu pa se mi postavlja vprašanje, v kolikšni meri se 

otrokovo mnenje tudi upošteva, še posebej, če ni izraženo na način, ki ustreza odraslim. V 

takih primerih se namreč pogosto zgodi, da začnejo odrasli podcenjevati otrokove 

sposobnosti in njegov prispevek, na kar opozarja tudi Lansdown (2010). To lahko 

ponazorim z naslednjim primerom. Učenec, ki je imel UT pri enem predmetu, je izrazil 

željo po pomoči sošolca, s katerim dobro sodelujeta. Učiteljica je njegovo željo sicer 

sprejela, a pod zahtevo, da se vključi v dopolnilni pouk, ki ga učenec zaradi prekrivanja z 

njegovo najljubšo interesno dejavnostjo ni želel obiskovati. V tem primeru nikakor ne 

moremo govoriti o participaciji učenca v primeru odločanja glede vključitve v razširjeni 

program. 

 

V zvezi s participacijo učencev se sprašujem – ali v primeru, ko ima učenec možnost 

izbire, lahko govorimo tudi že o njegovi participaciji? Če odgovor na to vprašanje 

poskušam poiskati s pomočjo Hartove lestve participacije, vidim, da gre v tem primeru bolj 

za neparticipacijo oz. za stopnjo participacije, ki jo Hart (1992) poimenuje tokenizem. 

Odrasli so tisti, ki npr. določijo izbirne predmete, učenci so sicer seznanjeni z njihovo 

vsebino in cilji, a nimajo možnosti vpliva na samo vsebino teh predmetov, na način 

izvedbe ipd. Verjetno bi ob tem marsikdo pomislil na to, da bi s povečanjem učenčevega 

vpliva posegali v avtonomijo učiteljev. Večji vpliv učenca v tem primeru razumem kot 

priznanje učenca kot kompetentnega sogovornika, da se odrasli odrečejo svoji moči in 

skupaj z učenci raziščejo, kakšne vsebine jih zanimajo, kako jih lahko vključijo v obstoječi 

program ipd., in na ta način ne zožijo njihove možnosti participacije zgolj na možnost 

izraziti mnenje glede nečesa, kar je že vnaprej določeno. Prav tako na ta način ni ogrožena 

učiteljeva strokovna avtonomija.  

 

3) Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja je participacija učencev razumljena z vidika 

obveščenosti, informiranosti učenca o stvareh, ki so zanj relevantne (62. člen, ZOsn 2013; 

4. člen, Pravilnik 2013). Tako ima učenec pravico do povratne informacije o napredovanju, 

do seznanjenosti s kriteriji, načini in roki ocenjevanja ter predpisi, ki to urejajo, do 

predhodne seznanjenosti o datumu preverjanja znanja ter do informiranosti o doseženih 
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rezultatih pri ocenjevanju in vpogleda v ocenjene pisne izdelke. Ker sta preverjanje in 

ocenjevanje znanja obenem tudi področji učiteljeve strokovne avtonomije, na tem mestu 

vsekakor ne moremo pričakovati, da bodo učenci enakopravno vključeni v sprejemanje 

odločitev o npr. tipih vprašanj, o relevantnih vsebinah za ocenjevanje, ipd., da bodo torej 

lahko imeli vpliv na samo ocenjevanje znanja. Pomembna pa je učenčeva predhodna 

informiranost. Informiranost učencev ter spoštovanje učencev (npr. spoštovanje učenčeve 

osebnostne integritete, njegovih sposobnosti) (2. člen, Pravilnik 2013) pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji, kar je lahko 

pomemben korak k spodbujanju participacije v šolskem prostoru. 

 

Zanimivo je, da Pravilnik (prav tam) sicer določa, da imajo učenci priseljenci pravico do 

prilagoditev pri ocenjevanju (npr. prilagodijo se načini in roki za ocenjevanje znanja, 

število ocen ipd., 15. člen, prav tam), a obenem učence same izključuje iz oblikovanja teh 

prilagoditev. Prilagoditve glede na 15. člen Pravilnika namreč določijo šolski strokovni 

delavci skupaj s starši. 

»Za učenca priseljenca iz druge države se lahko v dogovoru s starši med šolskim 

letom prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo.« 

(Prav tam)  

Pomembno se mi zdi omeniti tudi 13. člen Pravilnika, ki opredeljuje možnost ponovitve 

ocenjevanja pisnih izdelkov.  

»Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku ali 

učni skupini oziroma polovica ali več izdelkov učencev v manjši učni skupini 

ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili 

prvič ocenjeni s pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti. Učitelj 

mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati 

skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in ravnatelja.« (Prav tam) 

Po tem členu je učitelj dolžan upoštevati učenčevo mnenje, da pisnega izdelka ne želi 

ponoviti, v primeru, da je bil prvič ocenjen pozitivno. Ta člen prav tako učitelju narekuje, 

da pred ponovnim ocenjevanjem vzroke za neuspeh analizira skupaj z učenci, da jih torej 

vključi v samo iskanje vzrokov. Je pa tu vsekakor pomembno, da te vzroke pri ponovnem 

ocenjevanju upošteva, kar pa v Pravilniku ni posebej omenjeno. Izhajajoč iz Pravilnika 

(34. in 35. člen, prav tam) in iz ZOsn (68. člen, 2013), imajo učenci možnost sodelovati pri 
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oblikovanju mnenja o (ne)pravilnosti ocenjevanja ob koncu pouka in pri nacionalnem 

preverjanju znanja. Formulacija omenjenih členov je zelo ohlapno zapisana, saj iz nje ni 

razvidno, kako in v kolikšni meri se mnenje učenca pri tem tudi upošteva. Zelo nejasno je 

formuliran tudi 62. člen ZOsn, ki govori o tem, da mora učitelj učencu omogočiti 

sodelovanje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Ta člen lahko razumemo v 

smislu tega, da naj bi se pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja moralo 

upoštevati tudi učenčeva mnenja. Če pa izhajamo iz nadaljnjih členov tega zakona (npr. 

63., 64., 68. člen ZOsn, 2013) in Pravilnika, ki urejata to področje, pa vidimo, da se 

participacija učencev veže predvsem na pravico učenca biti informiran o zadevah, ki so 

zanj relevantne. 

 

Na področju preverjanja in ocenjevanja znanja se nam odpira še ena dilema – ponavljanje 

razreda (22., 23., 24. in 25. člen, Pravilnik 2013) in hitrejše napredovanje (26. člen, prav 

tam). Pravilnik (prav tam) participacije učenca v zvezi s tem ne omenja niti je ne 

predvideva – odločitev o ponavljanju razreda ali o hitrejšem napredovanju je v rokah 

šolskih strokovnih delavcev, v določenih primerih (npr. slab učni uspeh učenca zaradi 

daljše odsotnosti, bolezni, preselitve) pa lahko šola odločitev sprejme v soglasju s starši. V 

primeru nestrinjanja z odločitvijo o ponavljanju imajo učenec in starši sicer možnost 

ugovora, a vseeno je komisija tista, ki na koncu odloči, ali bo njihovo mnenje upoštevala 

ali ne. Odrasli so torej tisti, ki na koncu odločijo, kaj je za otroka najboljše. 

 

4) Vzgojni ukrepi  

V primeru, da se učencu izreče vzgojni opomin, mora razrednik pred izrekom z učencem in 

njegovimi starši opraviti razgovor (60f. člen, ZOsn 2013). V tem razgovoru ima učenec 

možnost, da izrazi svoje mnenje glede domnevne kršitve.  

»Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani 

vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in 

vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.« (Prav tam)  

Zanimiva je že sama formulacija tega stavka, ki jasno nakazuje, da participacija učenca v 

tem primeru ni predvidena, saj govori o tem, da je načrt treba pripraviti za učenca in ne z 

učencem. Tudi v nadaljevanju je zapisano, da pri pripravi načrta lahko sodelujejo starši 

učenca, torej je učenec spet izključen. Za učenca je individualiziran vzgojni načrt zelo 

relevantna zadeva in bi bilo treba učenca vsekakor vključiti v samo pripravo. Prav tako je 
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od njegove udeleženosti v samem procesu odvisen tudi uspeh tega načrta, saj morajo biti 

dejavnosti in ukrepi zanj smiselni in oblikovani v dogovoru z njim. Tudi v primeru, ko je iz 

učnih ali vzgojnih razlogov potrebno prešolanje učenca (54. člen, prav tam), participacija 

učenca pri odločanju o prešolanju ali o nadaljevanju obiskovanja šole ni predvidena.  

 

5) Svetovalni odnos 

Učenci se zaradi učnih, vedenjskih, čustvenih, osebnih ipd. težav pogosto znajdejo tudi v 

situaciji, ko jim strokovni delavci šole (po navadi gre za šolske svetovalne delavke) nudijo 

podporo in pomoč. Iz Smernic (1999) izhaja, da je učenec v svetovalnem odnosu 

sogovornik odraslih in njihov sodelavec v procesu pomoči. 

»Svetovalni odnos je posebni strokovni odnos, ki temelji na dogovoru z vsakim 

posameznim udeležencem. Svetovalna služba si preko svetovalnega odnosa 

prizadeva vzpostaviti, razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje 

vseh udeležencev v projektu pomoči in/ali sodelovanja.« (Prav tam, str. 8) 

Glede na to, da so Smernice oblikovane kot strokovni dokument oz. priporočila za delo 

šolske svetovalne službe in za razliko od zakonskih aktov dopuščajo več manevrskega 

prostora za vsebinski opis dela, v njih pogrešam bolj jasno definicijo tega, kako v 

svetovalnem odnosu uresničevati participacijo učenca. Sedanji opis je namreč precej 

ohlapen in omogoča, da je predstava učenca kot sogovornika in sodelavca v svetovalnem 

odnosu prepuščena le svetovalnemu delavcu, niso pa poudarjeni minimalni standardi glede 

uresničevanja participacije. Nekdo bo že samo v tem, da bo učencu dal priložnost izraziti 

svoje mnenje, medtem ko bo končno odločitev sprejel sam, učenca videl kot sogovornika, 

kar bi denimo Hart (1992) opredelil kot manipulacija oz. neparticipacija.  

 

6) Integracija učencev s posebnimi potrebami  

Učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne programe ali v 

posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do individualiziranih programov 

vzgoje in izobraževanja (glede na njihove ovire in primanjkljaje se jim prilagodi 

organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev 

pouka, zagotovi se jim dodatna strokovna pomoč). V pripravo in spremljanje 

individualiziranega programa (v nadaljevanju: IP) je po 36. členu ZUOPP (2011) poleg 

šolskih strokovnih delavcev in staršev vključen tudi učenec s posebnimi potrebami, pri 
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čemer pa je treba upoštevati njegovo zrelost in starost. Na tem mestu se mi postavlja 

vprašanje, kdaj je učenec dovolj star in zrel. Če kot kriterij za možnost participacije 

vzamemo le starost in zrelost, je odločitev o participaciji prepuščena odraslim, poleg tega 

so otroci v vrtcu in mlajši učenci že a priori izključeni iz priprave in spremljanja IP.  

 

ZUOPP (2011, 26. člen) poudarja, da je treba učencu, preden se ga predlaga v usmeritev, 

nuditi pomoč na vseh štirih stopnjah kontinuuma pomoči in to tudi ustrezno dokumentirati. 

Ob tem moram poudariti, da je v postopku usmerjanja treba opraviti pogovor z učencem, ki 

je predlagan za usmeritev. Zakon ne navaja, ali in kako se v pogovoru izraženo otrokovo 

mnenje upošteva v samem postopku usmerjanja, ampak le, da otroka ni treba vključiti v 

pogovor v primeru, če zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin 

pogovora ni mogoče opraviti. Zato se tu postavlja vprašanje, ali je pogovor z učencem 

zgolj formalnost, ki jo je treba opraviti, oz. ali v tem primeru govorimo o manipulaciji, ki 

po Hartu (1992) pomeni neparticipacijo. Pogovor z otrokom se torej izvede, o tem, kaj se 

bo z njegovimi mnenji, predlogi ipd. zgodilo, pa odločijo odrasli. Če upoštevam Hartovo 

lestev participacije (prav tam), po kateri lahko o resnični participaciji otroka govorimo na 

šesti stopnji, saj si na tej stopnji odrasli sprejemanje odločitev delijo z otroki, potem bi bilo 

nujno že v sam zakon vnesti formulacijo, ki bi opredelila nujnost upoštevanja učenčevih 

mnenj in predlogov pri načrtovanju učne pomoči. To naj bi bil glavni namen pogovora 

glede na Priporočila za vodenje in zapis pogovora z otrokom pred uvedbo postopka 

usmerjanja učenca s posebnimi potrebami, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. V priporočilih je namreč navedeno, da naj bi pogovor omogočil, da se sliši 

učenčev glas, predvsem pa, da učenec postane subjekt in ne objekt v postopku pomoči 

(Priporočila za vodenje pogovora, 2013). 

 

V ZUOPP je zanimiv še 37. člen, ki govori o tem, da je vzgojni zavod po namestitvi otroka 

s posebnimi potrebami dolžan sestaviti skupino za individualno obravnavo otroka, v kateri 

sodelujejo predstavnik centra za socialno delo, strokovni delavec tega zavoda in starši 

otroka. Otrok je v tem primeru torej ponovno izvzet iz odločanja o nečem, kar se ga tiče in 

je zanj še kako relevantno. Na tem mestu bi rada opozorila še na uporabo besedne zveze 

»obravnavati otroka«. Izhajam namreč s stališča, da beseda »obravnava« odraslega 

postavlja v pozicijo tistega, ki najbolje ve, kaj je za učenca najbolje, v procesu pomoči pa 

je učenec pripoznan kot objekt in ne subjekt. To je v nasprotju z zgornjimi priporočili za 
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vodenje pogovora z učencem. Tudi na ravni uporabe jezika moramo narediti premik, v 

kolikor želimo, da se v pogovoru zares sliši glas učenca. 

 

7) Prilagoditve za učence z učnimi težavami  

UUT imajo po ZOsn (2013) pravico do prilagoditve vsebine, metode in oblike dela ter do 

vključitve v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike 

dela. Prav tako je v 12.a členu tega zakona zelo nejasno opredeljena participacija UUT, saj 

ni razvidno, kako in v kolikšni meri lahko učenci izrazijo svoje mnenje, kako in v kolikšni 

meri se ga upošteva pri načrtovanju in izvajanju teh dejavnosti ipd. Delo z UUT bolj 

podrobno ureja Koncept dela (2008). Temeljno vodilo odraslih pri delu z UUT, kot ga 

poudarja Koncept dela (2008), je, da učenje in pomoč soustvarjajo skupaj z učenci, učenci 

pa so v tem procesu aktivno soudeleženi na svoj lasten, izviren način, da bodo lahko 

dosegli enakovreden izobrazbeni standard kot njihovi vrstniki. 

 

Sodobni pristopi na področju pomoči UUT spodbujajo participacijo učencev pri reševanju 

njihovih UT. Ob tem tudi poudarjajo, da je za spodbujanje participacije ključnega pomena 

strokovna usposobljenost šolskih strokovnih delavcev, da so zmožni učence prepoznati kot 

soustvarjalce in sodelavce v teh projektih pomoči. Soustvarjanje učenja in pomoči pomeni 

soudeleženost učenca ne le v procesu reševanja UT, ampak tudi v procesu njihovega 

odkrivanja in prepoznavanja, pri čemer je pomembno, da učencu približamo samo 

razumevanje UT (prav tam). Koncept dela (prav tam) opisuje načine poučevanja, ki lahko 

povzročijo, vzdržujejo ali povečajo težave pri učenju. Nekateri od teh načinov poučevanja 

so zelo tesno povezani z odsotnostjo participacije učenca v zadevah, ki so zanj relevantne 

(npr. neupoštevanje učenčevih značilnosti oz. posebnih potreb pri načrtovanju pouka, 

odsotnost dialoga med učiteljem in učencem, prevladovanje učiteljeve razlage, ki ne 

spodbuja dejavne vključenosti učenca, nejasnost in neorganiziranost pri podajanju snovi, ki 

učencem ne omogoča, da to učitelju reflektirajo, da bi jim razlago lahko prilagodil). 

 

Poleg načinov poučevanja pa Koncept dela poudarja tudi pomen razredne klime. Če v 

razredu ni prostora za dialog med učitelji in učenci (tudi za pogovor o različnih vprašanjih 

in težavah v vsakdanjem življenju razreda), potem bo participacija učencev (še posebej 

UUT) nizka oz. je sploh ne bo. Učenci namreč ne bodo imeli priložnosti za to, da v varnem 

prostoru ubesedijo svoje mnenje in predloge, ne bodo dobili izkušnje, da jih nekdo posluša 

in upošteva. Če želimo, da so UUT zares naši sodelavci v projektu pomoči, moramo biti v 
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procesu načrtovanja premagovanja UT ves čas pozorni na to, da skrbimo za njihovo 

participacijo. Pri tem so nam lahko v pomoč različna vprašanja, ki nas opominjajo na to, da 

moramo z učencem vzpostaviti tak dialog, ki bo omogočal, da učenec ubesedi svoje 

videnje težave in možne rešitve, da ubesedi svoje vire in ovire, da je soudeležen v 

načrtovanju in izvedbi projekta pomoči, da se ga sliši in upošteva. 

 

Participacija UUT v projektu pomoči prinaša zanj številne koristi: spodbujanje notranje 

motivacije za učenje in delo in posledično večja angažiranost in odgovornost za učenje in 

druge oblike pomoči, povečuje občutek pripadnosti skupnosti, preprečuje pojav naučene 

nemoči, učenec dobi izkušnjo kompetentnosti, avtonomnosti, smisla lastnega dela in 

življenja, dobi podporo pri razvijanju veščin za reševanje težav in za odkrivanje novih 

virov moči, pomenov, razumevanj. Pri premagovanju UT je še posebej pomembna 

individualna odgovornost UUT. Razvijamo jo tako, da IDPP načrtujemo skupaj z učencem 

in ne zanj, da je torej učenec pomemben sodelavec odraslih, ki se skupaj z njim povežejo z 

namenom uspešnega premagovanja UT. UUT je soudeležen tako pri opredelitvi UT kot pri 

opredelitvi, kakšno pomoč bi potreboval. Njegov prispevek je ključnega pomena pri 

premagovanju UT. 

 

Stopnjo participacije UUT v procesu premagovanja UT lahko primerjam s šesto stopnjo 

participacije po Hartu (1992), na kateri aktivnosti sicer še vedno vodijo odrasli (v tem 

konceptu je nosilec IDPP praviloma učitelj, razrednik), odločitve pa se sprejemajo skupaj z 

učenci (upoštevanje učenčevega deleža pri načrtovanju pomoči). Obenem pa lahko stopnjo 

participacije UUT v procesu premagovanja UT povežem tudi s peto stopnjo participacije 

po Shieru (2001), ki govori o tem, da si otroci skupaj z odraslimi delijo moč in 

odgovornost za sprejemanje odločitev. Šolski strokovni delavci morajo biti pripravljeni 

odstopiti od moči, ki jim ne pripada, od tega, da vedno najbolje vedo, kaj je dobro za UUT, 

obenem pa morajo v procesu premagovanja težave biti pripravljeni tudi podpreti učence, 

da bodo lahko prevzeli svoj del odgovornosti v projektu pomoči. To, da učenci 

participirajo v procesu premagovanja UT oz. da so, kot navaja G. Čačinovič Vogrinčič 

(2008), soustvarjalci v procesu pomoči, vsekakor pomeni novo paradigmo na šolskem 

področju. 

 

Da se soustvarjanje oz. participacija učenca zgodi, morajo za to obstajati določeni pogoji, 

kot so npr. biti sposoben poslušati in razumeti učenca, biti sposoben se dogovarjati z 
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učencem in skupaj z njim raziskovati težave in možne rešitve, videti učenca kot – po 

besedah G. Čačinovič Vogrinčič (2008, 2011) – »strokovnjaka iz izkušenj«, kot 

kompetentno bitje. Učitelj mora v odnosu do učenca zavzeti vlogo spoštljivega in 

odgovornega zaveznika, ki skupaj z njim raziskuje in soustvarja učenje in pomoč in pri tem 

udejanja etiko udeleženosti (se odpove moči, ki mu ne pripada, prepričanju, da najbolje ve, 

kaj je za učenca dobro). Učitelj kot nosilec IDPP je odgovoren za to, da poskrbi, da je UUT 

v njem tudi resnično soudeležen. Učitelj je v prvi vrsti odgovoren tudi za to, da prepozna 

učenčeve težave, da z njim vzpostavi in vzdržuje tak dialog, v katerem se bo slišal učenčev 

glas. Pri tem pa mora tudi sama politika šole oz. vodstvo šole skrbeti za resnično 

participacijo UUT v zadevah, ki so zanje relevantne. Na to opozarja tudi Shier (2001), ki 

poudarja pomen naklonjenosti organizacije pri ustvarjanju pogojev za participacijo.  

 

Analiza formalnih in strokovnih dokumentov s področja šolstva nam pokaže, da je 

participacija učencev v zanje relevantnih zadevah večinoma razumljena predvsem s treh 

vidikov: imeti možnost izraziti lastno mnenje, imeti možnost izbire ter biti informiran. 

Obenem nam pokaže tudi, da je participacija, z izjemo Koncepta dela (2008), precej 

ohlapno definirana. Zavedam se, da formalni dokumenti ne dopuščajo poglobljenih 

definicij, a prav ohlapnost definicij je lahko pogosto razlog, da je v vsakdanji šolski praksi 

participacija učenca v zanj relevantnih zadevah prepuščena odločitvi in presoji 

posameznega odraslega. Morda se tudi zaradi tega zaposleni v šolskem okolju pogosteje 

zatekajo k oblikam participacije, ki jih Hart (1992) poimenuje neparticipacija.  

 

VII 1.2 Pojmovanje participacije med svetovalnimi delavci 

 

V anketnem vprašalniku so svetovalni delavci odgovarjali na odprto vprašanje, kaj si 

predstavljajo pod pojmom »participacija učencev«. S pomočjo analize odgovorov sem 

izluščila njihovo razumevanje participacije, kar prikazujem v Tabeli 6.  
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Tabela 6: Predstave svetovalnih delavcev o »participaciji učencev« 

PARTICIPACIJA UČENCEV f 

Soudeleženost učenca  

 

- aktivno sodelovanje 

- aktivna vključenost 

- soodločanje 

- možnost izraziti lastno mnenje in predloge 

- upoštevanje učenca 

- soustvarjanje pomoči 

166 

Pripravljenost učenca za sodelovanje 

 

- odgovornost učenca 

- učenec prevzame svoj delež 

53 

Odvisnost participacije od značilnosti učenca (učenčeva zrelost, starost, sposobnosti ipd.) 4 

Podpora učencu s strani odraslega 3 

Participacija učenca kot pogoj za … 2 

Nepoznavanje koncepta participacije 2 

Participacija kot pravica 1 

Participacija kot pomembno načelo VIZ 1 

Participacija kot nov izziv 1 

 

Večina svetovalnih delavcev (f = 166) je participacijo učenca razumela kot (aktivno) 

soudeleženost učenca v zadevah, ki so zanj pomembne. To po njihovem mnenju pomeni, 

da učenec (aktivno) sodeluje in soodloča o zase pomembnih zadevah. 

»Sodelovanje učencev v procesih odločanja, da izrazijo svoje stališče v postopkih 

in dejavnostih, imajo možnost aktivne udeležbe pri upravljanju in oblikovanju 

programa šole, interesnih dejavnosti, izbiri teme za razredno uro ipd.«18 

Pomeni tudi, da je učenec (aktivno) vključen v različne oblike dejavnosti v šoli, v njihovo 

načrtovanje ipd., da lahko izrazi svoja mnenja in predloge, ki jih tudi upoštevamo ter da se 

pomoč z učencem soustvari. Pojem participacije svetovalni delavci (f = 53) povezujejo 

tudi z učenčevo pripravljenostjo za sodelovanje, predvsem z odgovornostjo učenca, kar 

pomeni, da mora v procesu sprejemanja odločitev svoj delež prispevati tudi učenec sam. 

Pri tem so trije svetovalni delavci opozorili na pomen podpore in pomoči učencem s strani 

odraslih.  

»Z našo pomočjo sproti preverja, kje na tej poti je in kakšne so naloge, ki jih je 

potrebno vključit, zaključit, naredit.«  

Posamezni svetovalni delavci so participacijo videli ali kot učenčevo pravico ali kot 

pomembno načelo VIZ oz. kot pogoj za uspeh in doseganje določenih rezultatov. 

                                                 

 

18 Odgovori anketiranih svetovalnih delavcev so zapisani tako, kot so jih zapisali svetovalni delavci v anketi.  
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»Vzgojno-izobraževalno delo na šoli ne more potekati brez aktivne participacije – 

sodelovanja učencev.« 

Ob tem so opozorili tudi na dejavnike, ki vplivajo na participacijo učenca (npr. učenčeva 

starost, zrelost, sposobnosti ipd.), predvsem pa na pomen razvoja take šolske klime, ki je 

participaciji naklonjena. Zanimiva je tudi izjava enega svetovalnega delavca, ki nakazuje 

na to, da UUT niso zmožni participirati v zase pomembnih zadevah. 

»Moje izkušnje s tem delom učenčevega vključevanja v koncept: to je zelo odvisno 

od starosti oz. zrelosti učenca, njegovih sposobnosti, odzivnosti in motivacije ter 

zavedanja, da so učne težave v prvi vrsti njegov problem. Učenci z učnimi težavami 

so večinoma prav na teh zadnjih naštetih dejavnikih zelo šibki.«  

Dva svetovalna delavca koncepta participacije nista poznala, eden pa je menil, da 

participacija otrok in mladostnikov ostaja izziv.  

»Participacija učencev, kolikor vem, imamo na področju participacije otrok še 

veliko nereda, komaj v zadnjem času se stvari spreminjajo na boljše. Upam, da se 

bo glas otrok in mladostnikov slišal bolj in da se bodo začele potrebe mladih čim 

bolj in čim prej zares upoštevati.« 

Na opredelitve participacije učencev s strani svetovalnih delavcev pa lahko pogledamo tudi 

drugače, in sicer glede na to, katere vidike procesa pri tem omenjajo. V Tabeli 7 so 

prikazane ugotovitve te analize.  

 

Tabela 7: Vidiki procesa participacije učencev v opredelitvah svetovalnih delavcev 

FOKUS PRI OPREDELITVI GLEDE NA VSEBINO  f 

Tavtološke  69 

Populacija 

 

UUT 40 

UPPU 15 

 ∑55 

Splošne celotno šolsko delovanje 38 

poučevanje 6 

učenje 3 

izbira vsebin 3 

sprejemanje odločitev 3 

 ∑53 

Posamezni vidiki participacije načrtovanje 20 

izvajanje 16 

evalvacija 11 

 ∑47 

Nepoznavanje koncepta participacije  2 
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Glede na podatke iz Tabele 7 lahko ugotovimo, da je večina opredelitev tavtoloških 

(f = 69). Svetovalni delavci so razumevanje koncepta participacije opisovali zgolj z 

različnimi besedami istega pomena (npr. sodelovanje, vključenost, udeleženost učenca).  

»Aktivno sodelovanje pri učnem procesu.« 

Iz takih zapisov težko razberemo, kaj pomeni participacija učencev v vsakdanjem življenju 

in delu šole, torej, ali učenci lahko izrazijo svoje mnenje o zanje pomembnih zadevah, ali 

so njihova mnenja in predlogi upoštevani, na katerih področjih lahko soodločajo ipd. 

Nadalje so nekateri svetovalni delavci (f = 55) svoje razumevanje koncepta participacije 

vezali na populacijo učencev, bodisi na učence z odločbo (f = 15) bodisi na UUT (f = 40).  

»Predstavljam si osebno udeleženost učencev pri njihovem učnem procesu. Nekdo, 

ki ima učne težave, bi tako moral imeti priložnost sodelovati pri prepoznavi svojih 

težav, postavljanju ciljev, evalvaciji poteka pomoči in napredka. S tem pridobi tudi 

občutek odgovornosti, lastne udeleženosti in vrednosti.« 

Nekateri (f = 53) pa so podali splošne definicije koncepta participacije in jih vezali bodisi 

na celotno šolsko delovanje (f = 38) bodisi na možnost učenčevega soodločanja pri izbiri 

vsebin, poučevanju, učenju, sprejemanju odločitev (f = 15). Kar veliko število svetovalnih 

delavcev (f = 37) je koncept participacije opredelilo kot možnost učenčeve aktivne 

udeleženosti v posameznih vidikih participacije, pri čemer prevladuje načrtovanje neke 

dejavnosti (20), sledita pa izvajanje (f = 16) in evalvacija (f = 11).  

 

Razumevanje koncepta participacije s strani svetovalnih delavcev sem primerjala tudi s 

Hartovo lestvijo participacije (Hart, 1992), ker omenja tudi stopnje neparticipacije. 

Ugotavljala sem, na katero stopnjo participacije lahko umestimo posamezno zapisano 

opredelitev participacije, kar prikazujem v Tabeli 8. 
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Tabela 8: Opredelitev koncepta participacije glede na Hartovo lestev participacije 

OPREDELITVE GLEDE NA HARTOVO LESTEV PARTICIPACIJE f 

1. stopnja: manipulacija 1 

2. stopnja: dekoracija 0 

3. stopnja: tokenizem 1 

4. stopnja: določenost, a informiranost 15 

5. stopnja: posvetovanje in informiranje 39 

6. stopnja: iniciativa odraslih, deljene odločitve v projektih z otroki 19 

7. stopnja: iniciativa otrok, mladih in usmeritev s strani otrok 2 

8. stopnja: iniciativa otrok, odločitve delijo z odraslimi 0 

Neopredeljeno 114 

 

Zaradi skromnosti ali nejasnosti zapisa skozi vidik odnosa med odraslim in učencem v več 

kot polovici primerov stopnje participacije nismo mogli ugotoviti, kot npr.:  

»Redno prihajanje na ure pomoči in aktivno sodelovanje.« 

V ostalih primerih pa bi posamezne opredelitve participacije lahko večinoma (f = 39) 

umestili na peto stopnjo participacije. 

»Sodelovanje učencev. Izhajati iz učenca in njegovega doživljanja sebe. Upoštevati 

njegova močna in šibka področja. Spodbujati ga, da pove svoje predloge, upoštevati 

njegove predloge.« 

Sledita še šesta stopnja (f = 19):  

»Sodelovanje učencev kot enakopravnih članov v procesih pomoči, torej tistih, ki 

soustvarjajo v procesih svetovanja, povejo svoje mnenje, želje, omejitve in 

sooblikujejo načrt pomoči, da jim ta ni vsiljen kot nekaj od zgoraj.« 

In četrta stopnja (f = 15):  

»Udeleženost učencev, da povedo, kje potrebujejo pomoč, podporo.« 

Le dva zapisa pa sta bila taka, da ju lahko umestimo na sedmo stopnjo participacije: 

»To pomeni, da so učenci soustvarjalci procesa, sodelujejo s podajanjem lastnih 

mnenj, predlogov. Ta koncept razumem kot možnost učencev, da sami odločajo o 

sebi. O svoji aktivni udeležbi in sodelovanju pri dejavnostih na šoli.« 

Med opredelitvami participacije pa sta bila tudi dva zapisa, ki bi ju po Hartu opredelili kot 

neparticipacija in bi ju umestili na tretjo stopnjo: 

»Aktivno sodelovanje učencev pri oblikovanju načrta izvajanja učne pomoči, kako, 

kdaj in kaj so konkretno njegove dolžnosti, kaj se pričakuje od njega.« 
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Oz. celo na prvo stopnjo: 

»To razumem kot pripravljenost učencev za sprejemanje pomoči, za vodljivost in 

upoštevanje ter izpolnjevanje navodil in priporočil, ki jih dobijo na urah dodatne 

strokovne pomoči. To mi pomeni interes in notranjo motivacijo učenca za 

izpolnjevanje nalog, v smislu dopolnjevanja vrzeli v znanju in sposobnost učenja 

različnih socialnih veščin.« 

Pri slabi tretjini vprašanih svetovalnih delavcev smo torej zasledili pojmovanje 

participacije, ki bi ga po Hartu (1992) lahko uvrstili v resnično participacijo (5., 6. in 7. 

stopnja). 

 

VII 1.3 Pojmovanje participacije med zaposlenimi in UUT v izbranih OŠ 

 

V prejšnjem poglavju sem predstavila, kako participacijo učencev pojmujejo svetovalni 

delavci, ki so sodelovali v drugem delu raziskave. Na tem mestu pa predstavljam, kako 

koncept participacije učencev pojmujejo intervjuvani zaposleni (svetovalni delavci (SD), 

učitelji (U) in ravnatelj (R)) in UUT na izbranih osnovnih šolah v tretjem delu raziskave. 

Rezultate sem dobila z analizo odgovorov zaposlenih na treh šolah na vprašanje, kako 

razumejo pojem »participacija učenca«, in z analizo odgovorov UUT na vprašanje, kaj jim 

je všeč pri sodelovanju z odraslimi na šoli.  
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Tabela 9: Opredelitev koncepta participacije 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

OPREDELITEV 

PART. 
SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Soudeleženost 

učenca 

SD1 U1.1,

2 

 UČ1.2, 

3,4 

 U2.1  UČ2.1–

3 

SD3 U3.2 R3 UČ3.1

–3 

Pripravljenost 

učenca za 

sodelovanje 

  R1  SD2 U2.2 R2    R3  

Podpora učencu s 

strani odraslega 

 U1.2  UČ1.5         

Aktivno reševanje 

problemov 

  R1          

Pripoznanje 

učenca kot 

»kompetentnega 

bitja« 

     U2.1       

Uresničevanje 

pravic učenca 

         U3.1   

Participacija 

učenca kot izziv 

        SD3    

SPODBUJANJE 

PART. 

UČENCEV 

SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Sodelovanje z 

učitelji 

SD1            

Brez spodbujanja       R2      

Lastni zgled         SD3    

  

Več kot polovica intervjuvanih zaposlenih (7) in UUT (9) na izbranih OŠ je participacijo 

učenca razumela kot soudeleženost učenca v zanj pomembnih zadevah, kar pomeni, da 

učenec lahko izrazi svoje mnenje, da je to mnenje tudi upoštevano, da strokovni delavci 

šole učence prepoznajo kot kompetentne sogovornike in so v »dialogu z njimi«.  

»Enakopravnost, ne vem. Jaz vem, da je on učenec, jaz pa učitelj, ampak jaz jih 

obravnavam kot enakovredne člane. Res jih obravnavam, zelo jih poslušam in si 

nikoli ne domišljam, da sem jaz najbolj pametna. In da tudi verjamem, da lahko 

tudi oni kaj pametnega ven spravijo, in da jih upoštevam v določenih zadevah in 

jim dam prav, in ne vem kaj, in jim obrazložim, zakaj pa ne. Ne vem, da smo 

enakovredni. Tudi oni lahko meni povejo, zakaj si pa ti tako rekla, pa jim razložim. 

Ali pa zakaj pa moramo to naredit. Jaz ne bom rekla, zato, ker sem to jaz rekla, 
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ampak jim razložim, zakaj sem jaz to rekla. Smo nekje enakovredni drug z drugim, 

jaz ne morem drugače delat z njimi, ker to so petarčki, to niso dojenčki.« (U1.Š2)19 

Na tem mestu se mi zdi pomembno omeniti, da sta svetovalni delavec in en učitelj na šoli 1 

v zvezi s soudeleženostjo učenca izrecno poudarila, da je možno govoriti o soudeleženosti 

učenca v izobraževalnem, ne pa tudi v vzgojnem procesu.  

 

Trije intervjuvani zaposleni na šoli 2 in oba ravnatelja ostalih dveh šol so participacijo 

učenca razumeli kot učenčevo pripravljenost za sodelovanje in iskanje rešitev. 

»Da pride recimo sem in da reče, evo, tega pa jaz ne razumem in to bi pa jaz delal. 

Ali pa ne vem, imam ta problem, pa ga želim rešit. Iz tega vidika se mi zdijo otroci 

zelo pasivni. Ja, da se aktivno hoče vključit, da bi našel neko rešitev ali izboljšavo, 

ne vem, kako naj se izrazim.« (SD.Š2) 

En učitelj in en UUT na šoli 1 pa sta v zvezi s participacijo učencev opozorila na pomen 

podpore odraslega pri oblikovanju in sprejemanju za učenca pomembnih odločitev. 

»In da mu pri tem maksimalno pomagamo, zato da dosega učne cilje, najbolj kar jih 

lahko doseže, ni nujno, da so to samo minimalni. Določeni učenci rabijo včasih 

pomoč tudi za doseganje, ne vem, je zelo uspešen, pa nekje ima neko težavo, in mu 

je treba tudi tu pomagat pri temeljnih ali pri zahtevnejših nalogah.« (U2.Š1) 

Posamezni intervjuvani zaposleni so participacijo razumeli tudi kot aktivno reševanje 

problemov in kot uresničevanje pravic učencev s strani šole. Po mnenju enega 

svetovalnega delavca participacija učenca še vedno ostaja izziv za slovensko šolo, 

pomembno pa je, da jo vedno znova spodbujamo, predvsem z lastnim zgledom. 

»Jaz sama, ko načrtujem delo z otrokom, ne grem nikoli mimo otroka. Najmanj, kar 

je, sama z njim govorim, to je najmanj.« (SD.Š3) 

Na šoli 2 ravnatelj ni prepoznal načina, na katerega bi on spodbujal participacijo učencev 

pri ostalih šolskih strokovnih delavcih, na šoli 1 pa je svetovalni delavec menil, da je za 

                                                 

 

19 Zaradi boljše podkrepitve rezultatov so ponekod zapisani tudi odgovori intervjuvanih oseb, tako kot so 

osebe odgovarjale na posamezno vprašanje. Zaradi boljše preglednosti in tudi zaradi varovanja osebnih 

podatkov sem vsaki intervjuvani osebi na posamezni šoli dodelila šifro, ki je navedena v oklepaju na koncu 

citiranega odgovora. Tako denimo oznaka SD pomeni svetovalni delavec, U učitelj, UČ učenec, R pa 

ravnatelj. Ker sta bila na vsaki šoli intervjuvana dva učitelja in več UUT, sem npr. za ponazoritev izjave 

učitelja 1 na šoli 1 uporabila šifro U1.Š1. 
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spodbujanje participacije učencev ključno predvsem sodelovanje z učitelji, pri čemer je 

po njegovih izkušnjah lažje sodelovati z učitelji v I. in II. triadi. 

»Takole bom rekla, mogoče malo lažje to poteka na razredni stopnji, ker je en sam 

učitelj, ki ima tistega otroka 4, 5, lahko tudi 6 ur. Na predmetni stopnji (jaz še 

vedno uporabljam ta izraz razredna, predmetna stopnja) se mi zdi pa malo težje, ker 

je vsako uro drug učitelj in tako ljudje smo različni, eni smo bolj dojemljivi za 

kakšno stvar, eni te bliže spustijo, eni malo manj.« (SD.Š1) 

 

VII 1.4 Udejanjanje participacije učencev v vsakdanji šolski praksi in ovire za 

participacijo 

 

V vprašalnikih me je med drugim zanimalo, ali anketirani svetovalni delavci ocenjujejo, da 

je participacija učencev na njihovi šoli prisotna.  

 

Tabela 10: Prisotnost participacije učencev na šoli 

PRISOTNOST PARTICIPACIJE UČENCEV NA ŠOLI f f (%) 

DA 81 44,0 

NE 103 56,0 

Skupaj 184 100,0 

 

Glede na podatke iz Tabele 10 lahko zapišem, da je 56,0 % svetovalnih delavcev ocenilo, 

da na njihovi šoli participacija učencev ni prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, ki se 

tičejo tudi učencev (npr. organizacija in izvedba raznih dejavnosti, načrtovanje in izvedba 

pouka).  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, v kolikšni meri za njihovo šolo držijo trditve, ki se 

nanašajo na način, kako učenci participirajo v zanje relevantnih zadevah. Na trditve v 

Tabeli 11 so udeleženci raziskave odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, ki 

omogoča razporeditev odgovorov v spektru od tega, da določena trditev za njihovo šolo 

sploh ne drži, do tega, da popolnoma drži.  
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Tabela 11: Svetovalni delavci o participaciji učencev v zanje relevantnih zadevah 

TRDITVE 1 2 3 4 5 ∑ M St. d. 

1. O načrtovanju in izvedbi za učence 

pomembnih dejavnosti odločamo šolski 

strokovni delavci. 

f 4 15 32 99 37 187 3,80 0,921 

f % 2,1 8,0 17,1 52,9 19,8 100,0 

2. Učenci praviloma lahko izrazijo svoje 

mnenje o za učence pomembnih zadevah, 

vendar ga le redko upoštevamo pri 

končnih odločitvah. 

f 11 51 68 57 1 188 2,93 0,910 

f % 5,9 27,1 36,2 30,3 0,5 100,0 

3. Šolski strokovni delavci določamo 

način in stopnjo sodelovanja učencev pri 

izvedbi za učence pomembnih dejavnosti. 

f 3 17 41 96 31 188 3,72 0,902 

f % 1,6 9,0 21,8 51,1 16,5 100,0 

4. Učenci sami prepoznavajo in skušajo 

uveljaviti svojo vlogo pri sprejemanju za 

učence pomembnih odločitev. 

f 3 30 71 73 8 185 3,29 0,846 

f % 1,6 16,2 38,4 39,5 4,3 100,0 

5. Šolski strokovni delavci upoštevamo 

učenčeva mnenja pri sprejemanju za 

učence pomembnih odločitev.  

f 0 3 29 104 51 187 4,09 0,698 

f % 0,0 1,6 15,5 55,6 27,3 100,0 

6. Šolski strokovni delavci za učence 

pomembne odločitve sprejemamo skupaj z 

učenci. 

f 0 11 46 99 31 187 3,80 0,782 

f % 0,0 5,9 24,6 52,9 16,6 100,0 

7. Šolski strokovni delavci smo pri 

sprejemanju za učence pomembnih 

odločitev le v podporo učencem, učenci 

imajo glavno besedo. 

f 29 74 35 42 8 188 2,61 1,121 

f % 15,4 39,4 18,6 22,3 4,3 100,0 

Opomba: 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži, niti drži, 4 – deloma drži, 5 – popolnoma drži 

 

Na podlagi opredelitev do trditev lahko ugotovim, da so svetovalni delavci največjo 

stopnjo strinjanja izrazili pri trditvi, da šolski strokovni delavci upoštevajo učenčeva 

mnenja pri sprejemanju za učence pomembnih odločitev (M = 4,09), kar se po Hartu 

umešča na 5. stopnjo. Zanimivo, da v nadaljevanju sledita dve nasprotni si trditvi, in sicer, 

da o načrtovanju in izvedbi za učence pomembnih dejavnosti odločajo šolski strokovni 

delavci (M = 3,80), kar bi po Hartu umestili na prvo stopnjo (manipulacija) oz. t. i. 

neparticipacijo, ter da šolski strokovni delavci za učence pomembne odločitve sprejemajo 

skupaj z učenci (M = 3,80), kar bi po Hartu umestili na 6. stopnjo participacije. 

 

Na podlagi odgovorov lahko sklepam, da sta na naših osnovnih šolah prisotni obe stopnji. 

Na podlagi porazdelitve odgovorov namreč lahko opazimo, da je enak odstotek svetovalnih 

delavcev (52,94 %) opredelil, da trditvi 1 in 6 za njihovo šolo deloma držita. Sledijo 

trditve, da šolski strokovni delavci določajo način in stopnjo sodelovanja učencev pri 

izvedbi za učence pomembnih dejavnosti (M = 3,72) (2. stopnja participacije po Hartu), da 

učenci sami prepoznavajo in skušajo uveljaviti svojo vlogo pri sprejemanju za učence 

pomembnih odločitev (M = 3,29) (4. stopnja po Hartu), ter trditev, da učenci praviloma 

lahko izrazijo svoje mnenje o za učence pomembnih zadevah, vendar je le redko 
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upoštevano pri končnih odločitvah (M = 2,93) (3. stopnja participacije po Hartu). Pri 

trditvah 2 in 4 moram posebej omeniti tudi to, da je delež neopredeljenih svetovalnih 

delavcev precej visok (za trditev 2 je denimo 36,2 % neopredeljenih svetovalnih delavcev, 

za trditev 4 pa 38,4 %). Svetovalni delavci ocenjujejo, da za njihovo šolo najmanj drži 

trditev, da so šolski strokovni delavci pri sprejemanju za učence pomembnih odločitev le v 

podporo učencem, učenci imajo glavno besedo (M = 2,61), kar bi po Hartu umestili na 7. 

stopnjo participacije. 

 

V zvezi z udejanjem participacije v vsakdanji šolski praksi me je zanimalo, ali se tisti 

svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri 

večini procesov oz. dejavnosti, v večji meri strinjajo s trditvami, ki kažejo na to, da učenci 

participirajo v zase pomembnih zadevah. To sem preverila s hipotezo 1:  

 

H1: Svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna 

pri večini procesov oz. dejavnosti, se v večji meri strinjajo s trditvami, ki kažejo na večjo 

stopnjo participacije učencev v zanje pomembnih zadevah. 

 

Hipotezo sem s t-testom preverjala s pomočjo podatkov iz odgovorov na vprašanje o tem, 

ali svetovalni delavci ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri 

večini procesov oz. dejavnosti, ki se tičejo tudi učencev, ter odgovorov svetovalnih 

delavcev na vprašanje o tem, v kolikšni meri za njihovo šolo držijo trditve, ki se nanašajo 

na način, kako učenci participirajo v zanje relevantnih zadevah. 

 

Tabela 12: Osnovni podatki o prisotnosti participacije 

 
Prisotnost participacije učencev 

pri večini procesov/dejavnosti 

Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Indeks participacije  DA 

NE 

78 22,8205 2,73858 ,31008 

99 20,1717 3,28273 ,32993 
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Tabela 13: T-test za preverjanje hipoteze 1 

 t df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

95 % interval 

zaupanja 

 
   

 
Spodnji Zgornji 

Indeks participacije Enakost varianc  5,726 175 ,000 2,64880 1,73587 3,56172 

Neenakost varianc 5,850 174,404 ,000 2,64880 1,75518 3,54242 

 

Tabela 14: Pomembne razlike med oceno participacije učencev in trditvami o stopnji participacije 

Trditve, ki se nanašajo na stopnjo 

participacije učencev 

Ocena prisotnosti 

P uč. na šolah 

N M St. d. t-test Sig. 

(2-t.) 

O načrtovanju in izvedbi za učence pomembnih dejavnosti 

odločamo šolski strokovni delavci. (1)  

DA 

NE  

79 

103 

2,27 

2,08 

0,873 

0,871 

1,443 0,151 

Učenci praviloma lahko izrazijo svoje mnenje o zanje pomembnih 

zadevah, vendar ga le redko upoštevamo pri končnih odločitvah. (2)  

DA 

NE 

80 

103 

3,43* 

2,80 

0,911 

0,772 

4,948 0,000 

Šolski strokovni delavci določamo način in stopnjo sodelovanja 

učencev pri izvedbi zanje pomembnih dejavnosti. (3)  

DA 

NE 

80 

103 

2,43 

2,15 

0,897 

0,879 

2,114 0,036 

Učenci sami prepoznavajo in skušajo uveljaviti svojo vlogo 

pri sprejemanju zanje pomembnih odločitev. (4)  

DA 

NE 

80 

100 

3,46 

3,18 

0,795 

0,857 

2,269 0,024 

Šolske strokovne delavce za učence pomembne odločitve 

sprejemajo skupaj z njimi. (5) 

DA 

NE 

80 

102 

4,06 

3,63 

0,735 

0,757 

3,898 0,000 

Šolski strokovni delavci smo pri sprejemanju za učence pomembnih 

odločitev le v podporo učencem, učenci imajo glavno besedo. (6) 

DA 

NE 

80 

103 

2,89 

2,40 

1,169 

1,051 

2,974 0,003 

Šolski strokovni delavci upoštevamo učenčeva mnenja pri 

sprejemanju za učence pomembnih odločitev. (7)  

DA 

NE 

79 

103 

4,24 

3,97 

0,702 

0,692 

2,588 0,010 

* Vrednosti so obrnjene.  

 

Izračun je pokazal pomembno razliko v oceni načina participacije učencev v za učence 

pomembnih zadevah med svetovalnimi delavci, ki ocenjujejo, da je na njihovi šoli 

participacija učencev prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, in tistimi, ki tega ne 

ocenjujejo tako (t = 5,726 in p = 0,000). Vsota aritmetičnih sredin trditev o participaciji 

učencev pri svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev 

prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, znaša 22,8205, pri svetovalnih delavcih, ki 

ocenjujejo, da na njihovi šoli participacija učencev ni prisotna pri večini procesov oz. 

dejavnosti, pa 20,1717. Delovna hipoteza torej velja: svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da 

je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, se v 

večji meri strinjajo s trditvami, ki kažejo na večjo stopnjo participacije učencev v zanje 
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pomembnih zadevah. Podrobnejša analiza je pokazala, da se statistično pomembne razlike 

niso pokazale le pri trditvi 1 (t = 1,443, p ˃ 0,05). 

 

Poleg vpogleda v samo udejanjanje participacije učencev v vsakdanji šolski praksi me je v 

anketnih vprašalnikih zanimalo tudi, kje svetovalni delavci vidijo ovire za participacijo 

učencev. Svetovalni delavci so med ponujenimi odgovori lahko obkrožili tistega, ki po 

njihovem mnenju predstavlja največjo oviro za participacijo učencev. 

 

Tabela 15: Ovire za participacijo učencev 

OVIRE ZA PARTICIPACIJO UČENCEV f f (%) 

Globoko zakoreninjeni hierarhični odnosi med odraslimi in otroki v družbi, ki ne 

predpostavljajo participacije otrok. 

47 25,1 

Nepripravljenost odraslih, da bi se ukvarjali z idejami in razmišljanji otrok. 38 20,3 

Prepričanja odraslih, da otroci zaradi nerazvitosti višjih ravni mišljenja in sposobnosti 

presojanja ne morejo biti kompetentni sogovorniki odraslih. 

35 18,7 

Prepričanja odraslih, da otroci nimajo dovolj spretnosti komunikacije in izkušenj za 

participacijo. 

15 8,0 

Prepričanja odraslih, da participiranje otrok v zanje pomembnih zadevah pomeni, da na otroke 

prezgodaj prelagamo prevelike odgovornosti. 

13 7,0 

Negativna in nizka pričakovanja odraslih do otrok. 9 4,8 

Prepričanja odraslih, da participacija otrok vodi do pomanjkanja spoštovanja starejših. 8 4,3 

Upoštevanje otrokovega mnenja pri sprejemanju odločitev je zelo naporno in izčrpavajoče, saj 

je pogosto potrebnega veliko časa, preden se je otrok pripravljen odpreti. 

4 2,1 

Drugo. 18 9,6 

Skupaj 187 100,0 

 

Svetovalni delavci so odgovorili, da največjo oviro za participacijo učencev predstavljajo 

globoko zakoreninjeni hierarhični odnosi med odraslimi in otroki v družbi, ki ne 

predpostavljajo participacije otrok (25,1 %). Sledita nepripravljenost odraslih, da bi se 

ukvarjali z idejami in razmišljanji otrok (20,3 %), ter prepričanja odraslih, da otroci zaradi 

nerazvitosti višjih ravni mišljenja in sposobnosti presojanja ne morejo biti kompetentni 

sogovorniki odraslih (18,7 %). Nadalje so svetovalni delavci navajali prepričanja odraslih, 

da otroci nimajo dovolj spretnosti komunikacije in izkušenj za participacijo (8,0 %), 

prepričanja odraslih, da participiranje otrok v zanje pomembnih zadevah pomeni, da na 

otroke prezgodaj prelagamo prevelike odgovornosti (7 %), negativna in nizka pričakovanja 

odraslih do otrok (4,8 %), prepričanja odraslih, da participacija otrok vodi do pomanjkanja 

spoštovanja starejših (4,3 %), in da je upoštevanje otrokovega mnenja pri sprejemanju 

odločitev zelo naporno in izčrpavajoče, saj je pogosto potrebnega veliko časa, preden se je 

otrok pripravljen odpreti (2,1 %).  
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Svetovalni delavci so pod drugo med ovire za participacijo navajali še: pomanjkanje časa, 

preveliko število učencev, storilnostno naravnani učni načrti, nezainteresiranost učencev, 

nerealna pričakovanja učencev, neodgovornost učencev, način, kako starši vzgajajo svoje 

otroke. Nekateri svetovalni delavci pa so pod drugo zapisali, da je participacija učencev 

odvisna od posamezne dejavnosti. 

»Če je tukaj mišljeno, da učenci povedo svoje mnenje, ga na naši šoli vedno lahko. 

Če pa govorimo o načrtovanju pouka, dnevih dejavnosti in drugih dejavnosti, pa je 

njihova vloga manjša.« 

Analiza odgovorov udeležencev raziskave je pokazala, da je participacija učenca 

razumljena predvsem kot aktivna soudeleženost učenca v zanj pomembnih zadevah, kar 

pomeni, da učenec lahko izrazi svoje mnenje, ki se ga sliši in upošteva. Pri skoraj tretjini 

vprašanih svetovalnih delavcev sem ugotovila, da je njihovo pojmovanje participacije 

takšno, da bi ga lahko s pomočjo Hartove lestve participacije uvrstili med resnično 

participacijo. Pomembno pa je še posebej omeniti pogosto precej nejasne definicije 

participacije, kar posledično pomeni, da zelo težko ovrednotimo vlogo učenca v tem 

procesu. V zvezi s participacijo so odrasli udeleženci raziskave navajali tudi učenčevo 

pripravljenost za participacijo in podporo odraslih v procesu participacije. Predvsem 

slednje je v procesu participacije učenca zelo pomembno, saj v nasprotnem primeru vse 

breme odgovornosti za participacijo preložimo zgolj na učenca, v smislu, če učenec ni 

pripravljen participirati, participacija ni mogoča. Analiza podatkov iz anketnih 

vprašalnikov je pokazala, da je več svetovalnih delavcev ocenilo, da na njihovi šoli 

participacija učencev ni prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, ki se tičejo učencev. 

Glavne ovire za participacijo so prepoznavali predvsem v tem, da družba kot taka ne 

omogoča participacije otrok v odnosu z odraslimi, ki pa se po drugi strani niti niso 

pripravljeni »ukvarjati« z idejami in razmišljanji otrok, saj so prepričani, da otroci zaradi 

razvojnih dejavnikov ne morejo biti kompetentni sogovorniki odraslih. Po drugi strani pa 

so se svetovalni delavci v največji meri strinjali s trditvijo, da šolski strokovni delavci na 

njihovih šolah upoštevajo učenčeva mnenja pri sprejemanju za učence pomembnih 

odločitev.  



150 

VII 2. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN NJIHOVE MOŽNOSTI ZA 

PARTICIPACIJO  

 

V prejšnjem poglavju me je zanimal pogled anketiranih svetovalnih delavcev ter 

intervjuvanih zaposlenih in UUT na izbranih osnovnih šolah na participacijo na splošno, v 

tem poglavju pa me zanima njihov pogled na participacijo UUT. V nadaljevanju bom 

najprej predstavila oceno prisotnosti UUT na šoli in razloge za UT učencev, načine 

reševanja UT in njihovo učinkovitost, oceno prisotnosti participacije UUT v procesu 

reševanja UUT, prednosti in slabosti participacije UUT ter ovire zanjo.  

 

VII 2.1 Ocena prisotnosti UUT na šoli in razlogi za UT učencev  

 

Glede na podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnih vprašalnikov, bom najprej 

predstavila oceno svetovalnih delavcev o prisotnosti UUT na njihovih šolah. Nato bom s 

pomočjo analize odgovorov svetovalnih delavcev v anketnih vprašalnikih in odgovorov 

svetovalnih delavcev in učiteljev iz izbranih šol predstavila še razloge za UT.  

 

Tabela 16: Odstotek UUT na šoli 

Odstotek UUT na šoli v šol. l. 2014/15 f f (%) 

1–10 120 65,6 

11–20 50 27,3 

21–30 8 4,4 

31 ali več 5 2,7 

Skupaj 183 100,0 

 

V šolskem letu 2014/2015 naj bi bilo po poročanju svetovalnih delavcev na skoraj dveh 

tretjinah OŠ (65,6 %) do 10 % UUT, na dobri četrtini OŠ (27,3 %) pa celo do 20 % UUT.  

 

Tabela 17: Delež UUT glede na triado 

TRIADA f f (%) 

I. triada 43 23,5 

II. triada 88 48,1 

III. triada 52 28,4 

Skupaj 183 100,0 

 

Skoraj polovica svetovalnih delavcev (48,1 %) je ocenila, da je največji delež UUT v II. 

triadi, najmanj pa v I. triadi (23,5 %).  
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V anketnih vprašalnikih me je zanimalo tudi, kolikšno je na šoli število učencev z odločbo 

o usmeritvi in učencev brez odločbe, ki prejemajo kakršnokoli vrsto učne pomoči s strani 

šole.  

 

Tabela 18: Št. učencev z odločbo o usmeritvi in brez odločbe, ki prejemajo kakršnokoli vrsto UP s strani šole 

Št. učencev Učenci z odločbo 

o usmeritvi 

Učenci brez odločbe o usmeritvi, ki 

prejemajo UP 

f f (%) f f (%) 

1–10 27 14,5 38 21,6 

11–20 59 31,7 40 22,7 

21–30 48 25,8 42 23,9 

31–40 25 13,4 13 7,4 

41 ali več 27 14,5 43 24,4 

Skupaj 186 100,0 176 100,0 

 

Glede na podatke iz Tabele 18 lahko ugotovimo, da malo manj kot tretjina svetovalnih 

delavcev (31,7 %) poroča, da je na njihovih OŠ med 11 in 20 učencev z odločbo o 

usmeritvi. Četrtina svetovalnih delavcev (25,8 %) pravi, da je na njihovih OŠ 21–30 

učencev z odločbo o usmeritvi. Sedmina svetovalnih delavcev (14,5 %) pa poroča, da je na 

njihovih OŠ več kot 41 učencev z odločbo o usmeritvi, in druga sedmina svetovalnih 

delavcev (14,5 %), da je na njihovih OŠ do 10 učencev z odločbo o usmeritvi. 

 

Kar se tiče deleža učencev brez odločbe o usmeritvi, ki prejemajo učno pomoč, pa lahko 

ugotovimo, da malo več kot petina svetovalnih delavcev poroča, da je na njihovih OŠ brez 

odločbe o usmeritvi do 10 (21,6 %) oz. med 11 in 20 učencev (22,7 %), ki prejemajo učno 

pomoč. Malo manj kot četrtina pa jih poroča, da je na njihovih šolah med 21 in 30 

(23,9 %) oz. 41 ali več (24,4 %) takih učencev. 

 

Glede na podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem želela preveriti še, ali obstaja 

povezava med številom strokovnih delavcev, zaposlenih v ŠSS, in prepoznavanju učencev 

brez odločbe o usmeritvi, ki prejemajo kakršnokoli vrsto pomoči s strani OŠ. 
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Tabela 19: Število učencev brez odločbe o usmeritvi, ki prejemajo kakršnokoli učno pomoč na OŠ, glede na 

število zaposlenih strokovnih delavcev v ŠSS 

Št. str. del. 

v ŠSS 

Št. učencev brez odločbe o usmeritvi, ki prejemajo učno pomoč Skupaj 

1–10 11–20 21–30 31–40 41 ali več 

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

1 11 27,5 12 30,0 12 30,0 1 2,5 4 10,0 40 100,0 

2 9 27,3 8 24,2 6 18,2 2 6,1 8 24,2 33 100,0 

3 8 21,6 12 32,4 7 18,9 3 8,1 7 18,9 37 100,0 

4 5 21,7 1 4,3 5 21,7 5 21,7 7 30,4 23 100,0 

5 in več 5 11,6 7 16,3 12 27,9 2 4,7 17 39,5 43 100,0 

Skupaj 38 21,6 40 22,7 42 23,9 13 7,4 44 24,4 176 100,0 

 

Glede na rezultate, prikazane v Tabeli 19, lahko ugotovimo, da je število pedagoških 

strokovnih delavcev v ŠSS, ki nudijo dodatno učno pomoč, vezano tudi na število učencev 

brez odločbe, ki prejemajo kakršnokoli učno pomoč s strani šole. Tako je denimo med 

šolami, ki imajo v ŠSS zaposlenih 5 ali več strokovnih delavcev, kar 39,5 % šol takih, ki 

imajo na šoli 41 ali več učencev, ki prejemajo učno pomoč s strani šole. Tu se zastavlja 

vprašanje, ali je izvajanje pomoči in prilagoditev za te učence vezano bolj na ŠSS kot na 

ostali pedagoški kader. V kolikor na šolah izvajajo petstopenjski model pomoči, bi 

pričakovali, da pri večjem deležu UUT ni potrebno izvajanje individualne učne pomoči, 

pač pa zadostujejo prilagoditve v okviru rednega pouka. 

 

V nadaljevanju najprej predstavim, kakšne razloge so prepoznavali svetovalni delavci v 

drugem delu raziskave, nato pa še razloge, ki so jih v tretjem delu raziskave navajali 

intervjuvani svetovalni delavci in učitelji.  

 

Svetovalni delavci so v anketnih vprašalnikih med ponujenimi odgovori lahko izbrali tri po 

svojem mnenju najpomembnejše razloge za UT učencev.  
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Tabela 20: Razlogi za UT učencev z vidika anketiranih svetovalnih delavcev 

RAZLOGI ZA UT UČENCEV DA NE ∑ 

f f % f f % f f % 

Pomanjkanje učnih in delovnih navad pri učencu 136 73,5 49 26,5 185 100,0 

Pomanjkanje učne motivacije 109 58,9 76 41,1 185 100,0 

Splošno upočasnjen intelektualni razvoj učenca 90 48,6 95 51,4 185 100,0 

Socialno-ekonomski položaj družine učenca 66 35,7 119 64,3 185 100,0 

Učenčevo nepoznavanje učinkovitih načinov učenja 58 31,4 127 68,6 185 100,0 

Vedenjske težave učenca 41 22,2 144 77,8 185 100,0 

Učencem neprilagojen način poučevanja (manj ustrezne 

metode poučevanja, menjava učiteljev ipd.) 

38 20,5 147 79,5 185 100,0 

Čustvene težave 36 19,5 149 80,5 185 100,0 

Drugojezičnost in socialno-kulturna drugačnost učenca 30 16,2 155 83,8 185 100,0 

Nenadni (travmatični) dogodki v življenju družine 16 8,6 169 91,4 185 100,0 

Drugo 10 5,4 175 94,6 185 100,0 

 

Svetovalni delavci so najpogostejši razlog za UT učencev prepoznali v pomanjkanju učnih 

in delovnih navad pri učencu (73,5 %), sledita pomanjkanje učne motivacije (58,9 %) in 

splošno upočasnjen intelektualni razvoj učenca (48,6 %). Presenetljivo visoko se med 

razloge za UT učencev umešča tudi socialno-ekonomski položaj (v nadaljevanju: SES) 

družine učenca. Glede na izbire svetovalnih delavcev (35,7 %) je SES družine učenca 

uvrščen celo na četrtem mestu po pomembnosti razlogov za UT učencev. Sledijo še 

učenčevo nepoznavanje učinkovitih načinov učenja (to je kot razlog za UT učencev 

navedlo 31,4 % svetovalnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje), vedenjske težave 

učencev (22,2 %), učencem neprilagojen način poučevanja (20,5 %), čustvene težave 

(19,5 %) ter drugojezičnost in socialno-kulturna drugačnost učenca (16,2 %). Najmanj 

svetovalnih delavcev (8,6 %) je razlog za UT učencev prepoznalo v nenadnih 

(travmatičnih) dogodkih v življenju družine. Pod drugo so svetovalni delavci navajali 

odsotnost oz. neustreznost učne pomoči doma ter preobsežen učni načrt. En svetovalni 

delavec pa je pod drugo zapisal, da so razlogi za UT odvisni od posameznega učenca. 

 

Glede na odgovore svetovalnih delavcev lahko zapišem, da med najpomembnejšimi 

razlogi za UT učencev prevladujejo razlogi, ki so vezani na učenčeve učne in delovne 

navade oz. sposobnosti. V Tabeli 21 prikazujem odgovore intervjuvanih svetovalnih 

delavcev in učiteljev iz izbranih šol o razlogih za UT učencev.  
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Tabela 21: Razlogi za UT učencev z vidika intervjuvanih svetovalnih delavcev in učiteljev 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

RAZLOGI ZA UT UČENCEV SD U SD U SD U 

Socialno-ekonomski položaj družine učenca SD1 U1.1 SD2 U2.1,2 SD3 U3.1 

Drugačno narodnostno-jezikovno okolje učenca  U1.1 SD2 U2.1,2 SD3 U3.1,2 

Primanjkljaji na določenih področjih učenja  U1.1,2 SD2 U2.2  U3.1,2 

Ni podpore doma SD1 U1.1,2 SD2 U2.2  U3.2 

Pomanjkanje delovnih in učnih navad 

pri učencu 

  SD2 U2.2  U3.2 

Družbena klima SD1 U1.1     

Čustvene težave SD1  SD2    

Slabe izkušnje staršev z določenim predmetom  U1.2     

Prevelika osredotočenost zgolj na reševanje UT  U1.2     

Ni predhodnih osnov      U3.1 

 

Glede na podatke v Tabeli 21 lahko zapišem, da so intervjuvani svetovalni delavci in 

učitelji razloge za UT v največji meri (7) pripisali SES družine učenca in drugačnemu 

narodnostno-jezikovnemu okolju učenca. Sledijo (6) primanjkljaji na določenih področjih 

učenja in to, da učenci za reševanje UT nimajo dovolj podpore doma. Pomanjkanje 

delovnih in učnih navad učenca, kar so anketirani svetovalni delavci prepoznali kot 

največji razlog za UT, so kot razlog za UT prepoznali le en svetovalni delavec in dva 

učitelja. Med razloge so posamezni udeleženci raziskave navajali še družbeno klimo, 

čustvene težave učencev, slabe izkušnje staršev z določenim predmetom, preveliko 

osredotočenost učencev zgolj na reševanje UT in to, da učenci nimajo predhodnih osnov. 

 

Analiza podatkov je pokazala, da je na skoraj dveh tretjinah OŠ do 10 % UUT, največ v 

drugi triadi. Glavne razloge za UT učencev so udeleženci raziskave videli predvsem v 

pomanjkanju učenčevih učnih in delovnih navad in učne motivacije ter v SES družine 

učenca in njegovem drugačnem narodnostno-jezikovnem okolju, kar med drugim vključuje 

tudi pomanjkanje podpore učencu doma. Analiza podatkov je pokazala tudi, da je število 

pedagoških delavcev v ŠSS, ki nudijo dodatno učno pomoč, vezano tudi na število UUT. 

Posledično lahko sklepam, da je izvajanje pomoči in prilagoditev za UUT vezano na šolske 

svetovalne delavce in ne na ostali pedagoški kader. Intervjuvani svetovalni delavci in 

učitelji iz izbranih treh šol pa so pogosteje navedli razloge za UT, ki niso značilnosti 

učenca, marveč njegove družine (npr. SES, drugačno narodnostno-jezikovno okolje). 
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VII 2.2 Načini reševanja UT in njihova učinkovitost 

 

Tako v drugem kot tudi v tretjem delu raziskave me je zanimalo, ali šolski strokovni 

delavci na svojih šolah prepoznavajo neke ustaljene načine za pomoč UUT in, če jih 

prepoznavajo, kateri so ti načini. Poleg načinov reševanja UT me je zanimalo tudi, kako 

anketirani svetovalni delavci ocenjujejo učinkovitost posamezih načinov reševanja UT ter 

kako intervjuvani zaposleni in UUT opredeljujejo dejavnike, od katerih je odvisna 

učinkovitost učne pomoči oz. učinkovitost medsebojnih pogovorov v zvezi z reševanjem 

UT. V nadaljevanju najprej predstavim podatke, ki sem jih pridobila z anketiranjem 

svetovalnih delavcev v drugem delu raziskave in se nanašajo na prepoznavanje 

posameznih načinov reševanja UT. Svetovalni delavci so lahko izbirali med tremi, v Tabeli 

22 navedenimi možnostmi. Če so izbrali tretjo možnost (odgovor DA), sem jih prosila še, 

naj napišejo, katere ustaljene načine za pomoč UUT prepoznavajo na svoji šoli.  

 

Tabela 22: Ustaljeni način za pomoč UUT z vidika anketiranih svetovalnih delavcev 

PRISOTNOST NAČINA ZA POMOČ UUT f f % 

NE, individualno se odzivamo glede na položaj in UT vsakega učenca posebej 56 31,1 

NE, na šoli pričakujemo, da se bodo reševanja UT učencev najprej lotili starši 

doma (pomoč otroku, inštrukcije ipd.) 

7 3,9 

DA  117 65,0 

Skupaj 180 100,0 

 

Glede na podatke iz Tabele 22 lahko zapišem, da je 65,0 % anketiranih svetovalnih 

delavcev odgovorilo, da na njihovi šoli obstaja že neki ustaljeni način za pomoč UUT. Med 

ustaljene načine za pomoč UUT so svetovalni delavci največkrat (f = 70 oz. f (%) = 59,8) 

navajali petstopenjski model pomoči UUT, kot je definiran v Konceptu dela (2008), oz. 

posamezne stopnje pomoči v omenjenem modelu. Svetovalni delavci so npr. navajali 

pomoč strokovnih delavcev šole (pomoč učitelja, svetovalnega delavca, mobilnega 

specialnega pedagoga ipd.), dodatno individualno in skupinsko pomoč, dopolnilni pouk, 

pomoč šolske svetovalne službe, pomoč zunanjih strokovnjakov, sodelovanje s starši v 

okviru učne pomoči UUT, prilagajanje načinov in oblik dela med poukom. Svetovalni 

delavci so kot ustaljen način pomoči UUT nekajkrat (f = 15 oz. f (%) = 12,8) navedli tudi 

oblikovanje IDPP UUT. Na nekaterih šolah se strokovni delavci šole o načrtu pomoči 

dogovorijo tudi na timskih sestankih. Seveda se tu postavlja vprašanje, kako in v kolikšni 

meri lahko UUT v takih primerih sploh participirajo pri oblikovanju tega načrta pomoči. Iz 

odgovorov svetovalnih delavcev namreč lahko sklepam, da gre v teh primerih bolj za 
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neparticipacijo UUT – strokovni delavci (včasih tudi v sodelovanju starši) izdelajo načrt 

pomoči za UUT in ne skupaj z njim, še posebej ko gre za učence iz nižjih razredov. 

»Na učne težave učencev opozorijo učiteljice v 1. razredu, nato se strokovni tim 

(razrednik, šolska svetovalka, mobilna specialna pedagoginja) dogovori o oblikah 

dela z otrokom v razredu. Če to ni učinkovito, sledi razgovor s starši in vključitev 

otroka k individualni pomoči k mobilni specialni pedagoginji (ure v okviru 

individualne strokovne pomoči in dodatne ure, ki jih nadstandardno financira 

občina). Če gre za učenca v višjih razredih, pri načrtovanju pomoči sodeluje tudi 

sam.«  

Zelo pogosto (f = 17 oz. f (%) = 14,5) si šole pri premagovanju UT učencev pomagajo tudi 

s prostovoljci in javnimi delavci, ki tem učencem nudijo pomoč, ter organiziranjem 

medvrstniške pomoči. Ob tem pa je nekaj svetovalnih delavcev opozorilo tudi na pomen 

rednega in kontinuiranega spremljanja UUT. Zanimiv je tudi odgovor enega 

svetovalnega delavca, ki je zapisal, da UUT nudijo vsakodnevno učno pomoč v t. i. tihi 

učilnici pred poukom in po njem, ni pa dodatno obrazložil, kaj tiha učilnica pomeni. 

 

Skoraj tretjina (31,1 %) anketiranih svetovalnih delavcev je ocenila, da na njihovi šoli neki 

ustaljeni načini odzivanja na UT učencev ne obstajajo, ampak se na položaj in UT vsakega 

učenca posebej odzivajo individualno. Le 3,9 % svetovalnih delavcev pa je ocenilo, da se 

na UT učencev ne odzivajo, pač pa pričakujejo, da se bodo reševanja UT najprej lotili 

starši doma.  

 

Vprašanje o prepoznavanju ustaljenih načinov za pomoč UUT sem zastavila tudi 

sodelujočim v intervjujih na vseh treh izbranih OŠ. Analizo njihovih odgovorov 

prikazujem v Tabeli 23.  
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Tabela 23: Ustaljeni način za pomoč UUT z vidika intervjuvanih zaposlenih in UUT 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

OBLIKE 

POMOČI 

SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Pet-

stopenjski 

model 

pomoči 

SD1 U1.1 R1 UČ1.1–

5 

SD2 U2.1,2 R2 UČ2.2,3 SD3 U3.1,2 R3 UČ3.1–4 

Druge 

oblike 

pomoči 

SD1   UČ1.1–

5 

SD2 U2.2  UČ2.2,3 SD3 U3.2  UČ3.1–4 

Učenec 

sam 

   UČ1.1–

5 

   UČ2.1,2    UČ3.1,2, 

4 

 

Podobno kot anketirani svetovalni delavci je tudi večina intervjuvanih zaposlenih (11) in 

UUT (11) na OŠ med ustaljenimi načini za pomoč UUT prepoznavala petstopenjski model 

pomoči in posamezne oblike pomoči znotraj njega, kot so npr. pomoč učitelja, 

svetovalnega delavca (individualna in skupinska pomoč), pomoč zunanjih strokovnjakov, 

dopolnilni pouk, pri čemer so učenci na vseh treh šolah poudarjali, da se veliko učijo tudi 

sami. 

»Pa tudi doma se sama spodbujam tako, da si dam npr. kakšen bombon, si dam, 

toliko, da preberem, in potem si dam bombon in preberem in spet bombon in to me 

spodbuja, da večkrat preberem kaj.« (UČ1.Š2) 

Poleg dela po petstopenjskem modelu pomoči UUT so tako intervjuvani zaposleni kot tudi 

UUT pogosto navajali še druge oblike pomoči, kot so pomoč doma, to, da se UUT 

pridružijo učencem z odločbo, pomoč prostovoljcev in študentov, inštrukcije, vrstniška 

pomoč. V zvezi z vrstniško pomočjo so nekateri intervjuvani strokovni delavci šole 

navajali težave z organizacijo vrstniške pomoči, ker učenci niso vajeni oz. pripravljeni 

nuditi učne pomoči svojim vrstnikom. 

»In da boste vedeli, da je zelo težko. Da otroci niso pripravljeni pomagat, so izredni 

individualisti. Tako da, ampak to je ta moderna doba, ta vzgoja, to tako je, včasih to 

ni bilo tako, to ni bil problem.« (SD.Š1) 

Na šoli 2 je en učitelj med drugimi oblikami pomoči navedel tudi individualne govorilne 

ure za učence, ki so po njegovem mnenju odlična priložnost za pogovor med učiteljem in 

učencem o UT, a so žal slabo obiskane.  

»Individualno govorilno uro enkrat na teden ima vsak učitelj v urniku. Če katerikoli 

otrok potrebuje pomoč, lahko pride. To je za pogovor z učencem o učnih težavah, o 

pomoči, ki si jo želi in potrebuje. Tako da vsak bi imel možnost, da posamezno 
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pride, ni treba, da je pač v okviru dopolnilnega pouka, ampak moram reči, da oni 

tega ne. Učitelj mora biti prisoten v šoli, otroci pa tega ne … Pa je to njihova 

pravica, ampak žal je ne koristijo, kot bi jo lahko.« (U2.Š2) 

Na tem mestu je pomembno omeniti še opozorilo ene učenke na šoli 1, in sicer, da se 

počuti nelagodno, kadar se udeleži dopolnilnega pouka.  

»V šoli pa nimam neke pomoči, včasih grem na dopolnilni pouk, a se tam ne 

počutim dobro, raje grem sama do učiteljice in jo vprašam, če kaj ne znam, ali je to 

med poukom ali po koncu pouka, to možnost imam.« (UČ3.Š1) 

Vprašanje, ki si ga na tem mestu zastavljam, je, kako je dopolnilni pouk v prvi vrsti sploh 

predstavljen učencem in tudi njihovim staršem, saj je lahko to zelo pomemben dejavnik pri 

odločitvi učenca, ali bo dopolnilni pouk obiskoval, oz. pri tem, kako se bo na njem počutil. 

Pomembno je namreč, da se dopolnilni pouk ne predstavi na način, da dobi negativni 

prizvok že pri sami predstavitvi, v smislu, ker imaš težave pri učenju, moraš hoditi na 

dopolnilni pouk, ampak je dopolnilni pouk namenjen tebi, da lahko snov, ki jo pri pouku ne 

uspeš dovolj dobro usvojiti, usvojiš na lažji, tebi bolj razumljiv način, in da se tudi 

prilagodimo željam in potrebam učencev. To pa je v veliki meri odvisno od odnosa med 

učencem in šolskim strokovnim delavcem, na kar je opozoril tudi en učitelj.  

 

V tretjem delu raziskave sem intervjuvane svetovalne delavce, učitelje in UUT spraševala 

tudi o tem, kako poteka posamezna faza učne pomoči (identifikacija UT, načrtovanje, 

izvajanje in evalvacija učne pomoči) oz. kako ocenjujejo stopnjo participacije učenca v 

posamezni fazi. 
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Tabela 24: Participacija UUT v posamezni fazi učne pomoči 

PARTICIPACIJA UUT V 

POSAMEZNI FAZI UP 

ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

IDENTIFIKACIJA UT SD U UUT SD U UUT SD U UUT 

Učenec prepozna UT  U1.1 UČ1.1–

5 

  UČ2.1–

3 

  UČ3. 1–

4 

Str. del. šole identificira UT SD1    U2.1,2  SD3  UČ3.1 

Učenec sam zaprosi za 

pomoč 

 U1.1,2 UČ1.4       

Učenec lahko izrazi svoje 

mnenje 

SD1       U3.2  

NAČRTOVANJE UP          

Učenec lahko izrazi svoje 

mnenje 

SD1  UČ1.1,2 SD2 U2.1,2  SD3 U3.2 UČ3.2 

Upoštevanje učenčevega 

mnenja 

         

Participacija učenca odvisna 

od posameznega učenca 

 U1.1,2  SD2 U2.2     

Manj participacije UUT 

med poukom 

SD1 U1.1        

Šol. str. del. kot vodja 

načrtovanja UP 

SD1    U2.1     

IZVAJANJE UP          

Učenec lahko izrazi svoje 

mnenje 

SD1  UČ1.2 SD2 U2.2   U3.1 UČ3.2 

Upoštevanje učenčevega 

mnenja 

  UČ1.2     U3.1 UČ3.2 

Pripravljenost učenca za 

reševanje UT 

    U2.2  SD3 U3.2  

Odnos učenec – šol. str. del.  U1.2 UČ1.2       

EVALVACIJA UP          

Oblika evalvacije SD1  UČ1.2,4 SD2 U2.1,2  SD3 U3.1 UČ3.2,3 

(Ne)vključenost učenca v 

evalvacijo 

SD1  UČ1.1,2 SD2 U2.2  SD3 U3.1  

Pohvale učencem     U2.1,2   U3.1  

Šol. str. del. ne izvaja 

evalvacije 

 U1.1,2        

Slabo sodelovanje med 

vrtcem in OŠ 

       U3.1  

 

Izhajajoč iz Tabele 24, lahko zapišem, da sta učitelja na šoli 1 in vsi intervjuvani učenci na 

vseh treh OŠ vlogo učenca v procesu identifikacije UT prepoznavali predvsem v tem, da 

učenci prepoznajo svoje UT (npr. glede na slabe ocene, težje usvajanje snovi, 

nerazumevanje snovi) in zaprosijo za pomoč.  

»Pa da je mogoče toliko samozavesten, da to zna izrazit, da zna dvignit roko, jaz pa 

tega ne razumem, ali da zna po pouku počakat, pa vprašat.« (U1.Š1) 

Slednje je učitelju še posebej pomembno, ker se lahko zgodi, da učenca pri pouku 

spregleda. Več kot polovica intervjuvanih svetovalnih delavcev in učiteljev (5) je poročala, 

da je strokovni delavec šole (po navadi je to učitelj) tisti, ki je v prvi vrsti odgovoren za 

prepoznavanje UT, učenec pa v tej fazi ni udeležen. En svetovalni delavec in en učitelj sta 
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za razliko od ostalih odgovorila, da učenec lahko participira tudi v fazi identifikacije učnih 

težav, a je njegova participacija bolj ko ne omejena zgolj na možnost izražanja mnenja, 

vprašanje pa je, v kolikšni meri se potem to mnenje tudi upošteva.  

»Ja, ko opazim, včasih to potem po testu pride na plano, da je pa res kje težava. 

Vstopim toliko, da vprašam, kako se je učil, kaj se je učil, se je veliko učil, kje sam 

vidi težave, da ugotovi, v čem je problem, ali je bil problem premalo sprotnega 

dela, nedelanje domačih nalog, ali jaz potem mogoče ugotovim, da je težava, da je 

pomnjenje šibko, da je treba toliko več utrjevanja, tako da mogoče skupaj skušava 

razlog neuspeha oz. razlog težav poiskat. Ali so to res težave ali je mogoče samo 

premalo ali pa napačen način učenja.« (U2.Š3) 

Skoraj vsi intervjuvani svetovalni delavci in učitelji (8) ter trije UUT so participacijo UUT 

v fazi načrtovanja učne pomoči videli v tem, da učenec lahko izrazi svoje mnenje, ki pa 

je tudi upoštevano.  

»Ja, saj učiteljica vedno, ko pač prideva, reče, če imava kakšno vprašanje, ali če bi 

medve kaj, pa če nimava, pa potem učiteljica pove, kaj bova delale. Pa tudi moja 

sošolka rada dela na tablo, jaz pa ne, pa potem ona dela na tablo, jaz na list, pa se 

učiteljica prilagaja nama.« (UČ2.Š1) 

En svetovalni delavec in en učitelj sta šolskega strokovnega delavca prepoznala kot tistega, 

ki je odgovoren za načrtovanje učne pomoči, vendar mora še vedno skrbeti za to, da lahko 

učenec izrazi svoje mnenje in da je to mnenje tudi upoštevano. Trije učitelji in en 

svetovalni delavec pa so odgovorili, da je participacija učenca v tej fazi zelo odvisna od 

posameznega učenca (npr. od njegove starosti, zrelosti, pripravljenosti za reševanje UT). V 

zvezi s participacijo učencev v fazi načrtovanja učne pomoči se mi zdi pomembno omeniti 

še to, da sta svetovalni delavec in učitelj na šoli 1 opažala manj participacije UUT v 

razredu, med poukom pri načrtovanju učne pomoči. 

»Jaz mislim, da mogoče na teh, če je individualna pomoč ali pa skupinska, ko je 

manjša skupina, bolj bi rekla na dopolnilnem pouku, da je recimo večji prispevek 

učenca, da lahko sodeluje pri tem, kako bosta nadgradila z učiteljem, kot pa v 

skupini oz. pri pouku, verjetno, da manj, čeprav jaz mislim, da tudi, no.« (SD.Š1) 

Pri izvajanju učne pomoči se glede na poročanje intervjuvanih zaposlenih in UUT 

participacija učenca podobno kot pri načrtovanju učne pomoči kaže v tem, da učenec 

lahko izrazi svoje mnenje in da se ga upošteva. 
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»Zdaj, ko se jaz z otrokom dobim, pač na uri, se vedno najprej pogovoriva, kako je 

bilo čez teden, npr. kaj so pri predmetu novega spoznali, tolk, da mi sporoči, in ga 

vprašam, kje se mu zdi, da ima težave. Potem poskusiva kakšno vaje narest oz. 

domačo nalogo, če mu ni šla. Potem pa jaz tudi sama vidim, majčken še vedno 

potipam še kje, da vidim, če so še kje kakšne luknje. Tako, da dam najprej otroku 

besedo, potem pa še sama potipam za določene stvari ali pa npr., ali si je tisto, kar 

sva nazadnje delala, zapomnil, ali bi bilo potrebno še malo utrdit. Potem malo tudi 

pove, ali bo vprašan, kaj učitelj sprašuje, tako da kar pridobim informacije tudi od 

njega in hkrati tudi od učitelja. Jaz konkretno se obrnem tudi na učitelja in 

povprašam.« (U1.Š3) 

Tudi v fazi izvajanja pomoči so nekateri intervjuvani svetovalni delavci in učitelji opozorili 

na pomen pripravljenosti učenca za reševanje UT, da bi UUT izkazali več 

samoiniciativnosti glede učne pomoči, saj se pogosto zgodi, da sploh ne prepoznavajo, kje 

potrebujejo pomoč. Dva učitelja pa sta poudarila pomen odnosa med šolskim strokovnim 

delavcem in učencem v smislu tega, da zna pristopiti k učencu, skupaj z njim raziskati, kaj 

želi in potrebuje ipd., da je šolski strokovni delavec na neki način spoštljiv in odgovoren 

zaveznik učenca. 

»Pa pomembno mi je, da se lahko nanjo kadarkoli obrnem, tudi na hodniku, če jo 

rabim.« (UČ2.Š1) 

Glede načina evalvacije učne pomoči so bili odgovori precej raznoliki. Na šoli 1 sta 

denimo oba učitelja odgovorila, da evalvacije učne pomoči ne izvajata, svetovalni delavec 

in dva učenca pa so odgovorili, da učno pomoč evalvirajo ustno, pri čemer so učenci 

večinoma vključeni v evalvacijo. Na šoli 2 so se svetovalni delavec, oba učitelja in dva 

učenca sicer strinjali, da na njihovi šoli izvajajo tako zaključno kot sprotno evalvacijo 

učne pomoči, različna pa so bila njihova poročanja glede vključenosti učenca v evalvacijo. 

Svetovalni delavec denimo UUT večinoma vključi v zaključno evalvacijo, v sprotne 

evalvacije pa so večinoma, tako je odgovoril tudi en učitelj, vključeni zgolj starši. En 

učitelj pa učencev v evalvacijo učne pomoči ne vključuje. Na šoli 3 obvezno izvajajo 

zaključne evalvacije učne pomoči, vmesne pa po potrebi, pri čemer težijo k temu, da 

poskušajo v evalvacijo vključiti vse udeležene, predvsem pa UUT. Zaključne evalvacije 

pogosto povežejo tudi s proslavljanjem. 

 



162 

Zanimivo pa se je na tem mestu dotakniti participacije učenca v fazi evalvacije. Kljub temu 

da se na šoli 3 trudijo učence vključiti v evalvacijo, je svetovalni delavec povedal, da 

učenec v evalvacije včasih ni vključen bodisi zaradi nekih organizacijskih težav, kot npr. 

pomanjkanje časa, prekrivanje z drugimi obveznostmi učenca, bodisi, ker ga preprosto 

pozabijo vključiti. Zato se mi zastavlja vprašanje, če lahko – glede na to, da so urniki in 

obveznosti odraslih pomembnejši od učenčevih, kljub temu da se na srečanju govori o za 

učenca pomembnih zadevah – rečemo, da je učenec pripoznan kot kompetentno bitje. 

 

En učitelj je poudaril tudi pomen zaključne evalvacije v smislu, da je to lahko pomembno 

izhodišče za nadaljnje načrtovanje učne pomoči, ob tem pa opozoril na slabo sodelovanje 

med vrtcem in šolo glede zaznavanja UT pri učencih. 

»No, sedaj, ko smo ravno pri tem – tukajle se mi zdi, jaz vidim pomanjkljivost pri 

sodelovanju vrtec – šola, ker vem, da te izkušnje iz vrtca z otrokom, ki ima težave, 

ker zagotovo so opažene, v šolo ne dobiš ali pa premalo. Včasih sploh nič pri 

kakšnem primeru, to je meni nedopustno. In potem, saj iščeš, iščeš, tipaš, in predno 

ti ugotoviš, kje recimo je, mineta že dva meseca, včasih trije, pa bi lahko že takoj 

začel delati na tem. To ni v redu, ne deluje, vsaj pri nas ne, saj mogoče kje drugje 

pa. Nimamo glih dobrih izkušenj. Če ni disciplinskih težav, nimajo kaj povedati. 

Saj ni samo disciplina, saj tam se tudi dela in opazi določene stvari. Ker veste, en 

mesec se pa zelo hitro obrne in primanjkljaj, kakršenkoli je, se razlika zelo hitro širi 

v primerjavi z ostalimi.« (U1.Š3) 

Ne glede na obliko evalvacije oz. na (ne)vključenost učenca v evalvacijo pa sta dva učitelja 

poudarila pomen pohval učencem za njihov napredek in trud. 

»Pa tudi učencu povem, pa ne samo sredi ali na koncu leta, tisočkrat ga pohvalim, o 

kako si priden, kako si napredoval, kako zdaj razumeš, kako ti gre, kar tako naprej. 

Te pohvale, vam povem, do neba jih dvignem. Več pohval, boljši je.« (U1.Š2) 

Preden predstavim, kako so anketirani svetovalni delavci ocenjevali učinkovitost učne 

pomoči, podajam ocene anketiranih svetovalnih delavcev, pri koliko odstotkih učencev so 

se UT zmanjšale od začetka nudenja učne pomoči.  
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Tabela 25: Odstotek UUT, pri katerih so se UT zmanjšale od začetka nudenja učne pomoči 

Odstotek [%] UUT, pri katerih so se UT zmanjšale f f % 

0 3 1,7 

1–15 67 38,7 

16–30 16 9,2 

31–45 9 5,2 

46–60 39 22,5 

61–75 10 5,8 

76–90 25 14,5 

91–100 4 2,3 

Skupaj 173 100,0 

 

Dve petini svetovalnih delavcev (38,7 %) sta odgovorili, da so se na njihovi šoli od začetka 

nudenja učne pomoči UUT s strani šole do danes UT v povprečju zmanjšale pri 1–15 % 

UUT. Malo manj kot četrtina svetovalnih delavcev (22,5 %) je ocenila, da so se UT v 

povprečju zmanjšale pri 46–60 % UUT, sedmina svetovalnih delavcev pa pri 76–90 % 

UUT. Glede na to, da je največ svetovalnih delavcev ocenilo, da so se UT od začetka 

nudenja učne pomoči do trenutka odgovarjanja v povprečju zmanjšale relativno nizkemu 

odstotku UUT (do 15 % vseh UUT), bo v nadaljevanju zanimivo pogledati, od česa je po 

oceni intervjuvancev učinkovitost učne pomoči odvisna.  

 

V Tabeli 26 predstavljam, kako so anketirani svetovalni delavci ocenjevali učinkovitost 

posameznega načina za premagovanje UT učencev. Svetovalni delavci so učinkovitost 

ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice, ki omogoča razporeditev odgovorov od tega, 

da je določeni način popolnoma neučinkovit, do tega, da je zelo učinkovit. V kolikor pa 

določen način odzivanja na UT učencev na njihovi šoli ni prisoten, so imeli udeleženci 

možnost, da izberejo to možnost.  
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Tabela 26: Učinkovitost posameznega načina za premagovanje UT učencev 

TRDITVE  ni 

prisoten 

na šoli 

1 2 3 4 5 ∑ 

Dopolnilni pouk f 0 1 2 20 139 14 176 

f % 0,0 0,6 1,1 11,4 79,0 8,0 100,0 

Pomoč vrstnikov in sošolcev, ki jo 

organizirajo str. del. šole 
f 19 0 4 34 110 8 175  

f % 10,9 0,0 

0,0 

2,3 

2,6 

19,4 

21,8 

62,9 

70,5 

4,6 

5,1 

100,0 

(n=156) 

Pomoč prostovoljcev (npr. dijaki, študentje, 

delavci, zaposleni preko javnih del, razna 

društva in organizacije), ki jo organizirajo str. 

del. šole 

f 54 0 1 14 90 17 176 

f % 30,7 0,0 

0,0 

0,6 

0,8 

8,0 

11,5 

51,1 

73,8 

9,7 

13,9 

100,0 

(n=122) 

Učiteljevo prilagajanje metod in oblik 

poučevanja UUT (npr. prilagaja razlago, 

načine utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, učna gradiva, omogoča uporabo 

različnih učnih pripomočkov) 

f 2 0 0 20 129 27 178 

f % 1,1 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11,2 

11,4 

72,5 

73,3 

15,2 

15,3 

100,0 

(n=176) 

Pomoč drugega šol. str. del. (npr. SD, mobilni 

spec. ped.) učitelju pri pouku in v razredu, kjer 

je UUT 

f 10 0 0 14 125 26 175 

f % 5,7 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

8,0 

8,5 

71,4 

75,8 

14,9 

15,8 

100,0 

(n=165) 

Individualna pomoč ali pomoč v manjši 

skupini UUT v času pouka zunaj matičnega 

razreda, ki jo izvaja str. del. (npr. drug učitelj, 

SD, mobilni spec. ped.) 

f 5 0 2 8 126 36 177 

f % 2,8 0,0 

0,0 

1,1 

1,2 

4,5 

4,7 

71,2 

73,3 

20,3 

20,8 

100,0 

(n=172) 

Pomoč učencu s strani zunanjih strokovnjakov 

(npr. iz Svetovalnega centra) 
f 35 1 6 41 79 14 176 

f % 19,9 0,6 

0,7 

3,4 

4,3 

23,3 

29,1 

44,9 

56,0 

8,0 

9,9 

100,0 

(n=141) 

Pomoč učencu doma (starši, inštrukcije ipd.) f 7 1 3 30 125 12 178 

f % 3,9 0,6 

0,6 

1,7 

1,7 

16,9 

17,5 

70,2 

73,1 

6,7 

7,1 

100,0 

(n=171) 

Učenčeva angažiranost za odpravo učnih težav 

(npr. učenec je pripravljen več delati, da bi 

odpravil UT, sprejme pomoč šol. del.) 

f 2 0 3 24 84 63 176 

f % 1,1 0,0 

0,0 

1,7 

1,7 

13,6 

13,8 

47,7 

48,3 

35,8 

36,2 

100,0 

(n=174) 

Dobro sodelovanje med učencem, šol. str. del. 

in učenčevimi starši 
f 0 0 0 6 84 87 177 

f % 0,0 0,0 0,0 3,4 47,5 49,2 100,0 

Oblikovanje IDPP za UUT f 14 1 6 33 97 22 173 

f % 8,1 0,6 

0,6 

3,5 

3,8 

19,1 

20,7 

56,1 

61,0 

12,7 

13,9 

100,0 

(n=159) 

Opomba: 1 – popolnoma neučinkovit, 2 – neučinkovit, 3 – niti učinkovit niti neučinkovit, 4 – učinkovit, 5 – 

zelo učinkovit 

 

Pod drugo so svetovalni delavci navajali: pomoč svetovalnega delavca učencu pred 

poukom ali po njem, izbira ustreznih prilagoditev in pripomočkov, metod dela in 

materialov ter medsebojna empatija (učenec – strokovni delavec). 

 

Svetovalni delavci so med možnimi načini za premagovanje UT kot najbolj učinkovite 

navajali: 

‒ dobro sodelovanje med učencem, šolskimi strokovnimi delavci in učenčevimi starši 

(96,7 % svetovalnih delavcev je tak način videlo kot učinkovit oz. zelo učinkovit),  
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‒ individualna pomoč ali pomoč v manjši skupini UUT v času pouka zunaj matičnega 

razreda, ki jo izvaja strokovni delavec (npr. drugi učitelj, svetovalni delavec, 

mobilni specialni pedagog) (94,1 % svetovalnih delavcev je tak način videlo kot 

učinkovit oz. zelo učinkovit),  

‒ pomoč drugega šolskega strokovnega delavca (npr. svetovalni delavec, mobilni 

specialni pedagog) učitelju pri pouku in v razredu, kjer je UUT (91,6 % svetovalnih 

delavcev je tak način videlo kot učinkovit oz. zelo učinkovit),  

‒ učiteljevo prilagajanje metod in oblik poučevanja UUT (npr. prilagaja razlago, 

načine utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja, učna gradiva, omogoča 

uporabo različnih učnih pripomočkov) (88,6 % svetovalnih delavcev je tak način 

videlo kot učinkovit oz. zelo učinkovit),  

‒ pomoč prostovoljcev (npr. dijaki, študentje, delavci, zaposleni preko javnih del, 

razna društva in organizacije), ki jo organizirajo strokovni delavci šole (87,7 % 

svetovalnih delavcev je tak način videlo kot učinkovit oz. zelo učinkovit),  

‒ dopolnilni pouk (87,0 % svetovalnih delavcev je tak način videlo kot učinkovit oz. 

zelo učinkovit) ter  

‒ učenčeva angažiranost za odpravo UT (npr. učenec je pripravljen več delati, da bi 

odpravil UT, sprejme pomoč šolskega delavca) (84,5 % svetovalnih delavcev je tak 

način videlo kot učinkovit oz. zelo učinkovit).  

 

Glede na to, da Koncept dela (2008) predvideva oblikovanje IDPP UUT, se zdi odstotek 

svetovalnih delavcev (8,1 %), ki so odgovorili, da tak način dela na njihovi šoli ni prisoten, 

precej visok. Ob tem pa je treba še posebej omeniti, da je oblikovanje IDPP za UUT ocenil 

kot učinkovit oz. zelo učinkovit skoraj najmanjši delež svetovalnih delavcev (74,9 %), kot 

tudi to, da petina svetovalnih delavcev ocenjuje ta način niti kot učinkovit niti kot 

neučinkovit. Med možnimi načini, ki niti so niti niso učinkoviti za premagovanje UT, pa so 

svetovalni delavci poleg že omenjenega največkrat navajali pomoč učencu s strani 

zunanjih strokovnjakov (npr. iz Svetovalnega centra) (29,1 % svetovalnih delavcev) in 

pomoč vrstnikov in sošolcev, ki jo organizirajo strokovni delavci šole (21,8 % svetovalnih 

delavcev je menilo, da omenjeni način niti ni niti je učinkovit).  

 

V intervjujih z zaposlenimi in UUT na izbranih osnovnih šolah pa me je zanimalo, od česa 

je po njihovem mnenju odvisna učinkovitost učne pomoči oz. kako ti akterji doživljajo 

učinkovitost medsebojnih pogovorov v zvezi z reševanjem UT. 
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Tabela 27: Učinkovitost učne pomoči 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 
DEJAVNIKI SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Odnos med 

učencem in 

šol. str. del. 

 U1.2  UČ1.1,2,4 SD2 U2.1,2  UČ2.1-3  U3.1,2  UČ3.1,3,4 

Sodelovanje SD1   UČ1.1–5 SD2 R2   SD3 U3.2 R3 UČ3.2 

Podpora in 

pomoč 

SD1   UČ1.4 SD2  R2 UČ2.1,3 SD3 U3.1  UČ3.1–4 

Učenčeva 

motiviranost 

SD1 U1.1  UČ1.5 SD2    SD3    

Način 

izvajanja 

učne pomoči 

    SD2     U3.1   

 

Glede na podatke iz Tabele 27 lahko zapišem, da intervjuvani zaposleni in UUT 

učinkovitost učne pomoči najpogosteje povezujejo predvsem s tremi dejavniki. Kot prvi 

dejavnik so največkrat (6 zaposlenih in 9 UUT) navedli odnos med učencem in šolskim 

strokovnim delavcem. Dober odnos so definirali kot odnos, v katerem se UUT počuti 

varnega in sprejetega. 

»Da tudi on tebi zaupa, in da se te ne boji. Pa nekateri pridejo, pa kaj se sedaj bojiš, 

pa saj te ne bom pojedla, lušno se bomo imeli. Se malo pohecam, da se revež neha 

trest, ko pride. Ko imam kakšne take revčke tam iz 1., 2., 3. razreda, sem tudi 

imela, potem pa tako radi pridejo, da me na hodniku že sprašujejo, kdaj bo lahko 

prišel.« (U1.Š2) 

Kot odnos, v katerem učenec lahko izrazi svoje mnenje in se ga tudi upošteva.  

»Pa tudi mene je vprašal, kaj si želim, kako pa se doma učim. In potem se je on z 

učiteljicami pogovoril, in so me tudi one potem vprašale, ali bi želela večje črke, in 

mi je bilo lažje, ker se mi potem ni več vrtelo.« (UČ4.Š1) 

Dober odnos pomeni tudi, da šolski strokovni delavec učenca spodbuja in pohvali, da si 

vzame čas za njega in pokaže razumevanje za njegove težave.  

»Da razumejo to, da če ti kaj ne gre. Pa da niso jezni, če kakšne stvari ne razumeš, 

pa da te ne vzamejo, kot da se dolgočasiš, če kake stvari ne razumeš.« (UČ2.Š1) 

En učitelj je poudaril, da je za vzpostavitev dobrega odnosa z učencem ključnega pomena 

tudi to, da si učitelj upa učencem povedati tudi kaj o sebi, saj so na ta način učenci bolj 

sproščeni v pogovoru, kar prispeva tudi k temu, da UUT po pogovoru občutijo nekakšno 

olajšanje. 
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»Rada povem tudi kakšno stvar iz svojega privatnega življenja, kakšno tako, ko se 

mi zdi, da smo potem nekako bolj povezani.« (U2.Š1) 

Kot drugi dejavnik, ki vpliva na učinkovitost učne pomoči, so intervjuvani zaposleni (6) in 

UUT (6) navajali sodelovanje med vsemi udeleženimi v procesu reševanja UT. 

»Ja, pripravljenost vseh v procesu, spet to sodelovanje se mi zdi izjemno 

pomembno: učenec – učitelj, ki nudi pomoč – ostali učitelji, ki učijo učenca – starši 

– tudi svetovalna služba absolutno. Da res tukaj, da učenca z vseh strani v isto smer 

podpremo, včasih tudi porivamo, da ima z vseh strani podobne informacije.« 

(U2.Š3) 

Kot tretji dejavnik pa so navajali (12) podporo in pomoč, ki ju je učenec deležen tako 

doma, predvsem s strani staršev, kot tudi v šoli s strani različnih šolskih strokovnih 

delavcev, kar vključuje tudi dobro razlago učne snovi. 

»Meni se zdi, da je tukaj pomembno, ne otroka prepustit, tukaj so pomembne te 

povratne informacije, kaj, kako. In jaz mislim, da je tukaj ta problem, tudi, čutiti 

odgovornost, da smo mi otroka izgubili, ne da je on sedaj tu sam kriv, ker je pač 

nemiren, učiteljici odgovarja, seveda, če mu je dolgčas, seveda če nima stika sploh 

ne več s snovjo.« (R.Š2) 

Vsi trije intervjuvani svetovalni delavci na izbranih OŠ, en učitelj pa tudi en učenec so 

poudarili, da je učinkovitost učne pomoči velikokrat odvisna tudi od učenčeve 

motiviranosti. 

»Zdaj, če pa otrok sam pride, pa reče, je pa normalno veliko lažje, da pač reče, 

danes rabim to, o super, danes to, in veliko lažje delaš, ker veš približno, v katero 

smer gremo, pa kaj moramo naredit, ne da samo tavamo v prazno.« (SD.Š2) 

En svetovalni delavec in učitelj pa sta opozorila tudi na način izvajanja učne pomoči, kar 

najprej pomeni, da se začnejo UT pravočasno reševati, potem pa, da je strokovni delavec 

pripravljen prilagoditi učni proces, da se pridruži učenčevim željam in potrebam.  

»Ja, da te stvari skozi spreminjamo, tudi če rečemo, ne vem, recimo ta prostovoljka, 

ki hodi, pa reče, aha, ga bom pri angleščini vzela, ker ima tam največ težav. Ampak 

če vidimo vmes, joj, aha, ta teden pa MAT pišejo, pa tam nima pojma, mi to hitro 

zamenjamo in ona tisti teden z njim MAT dela. Naše delo je dosti fleksibilno, se je 

treba skozi sproti prilagajat stvarem.« (SD.Š2) 
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VII 2.2.1 Petstopenjski model pomoči 

 

Tako anketirani svetovalni delavci kot tudi intervjuvani zaposleni in UUT na šolah so med 

ustaljenimi načini odzivanja na UT najbolj pogosto navajali petstopenjski model pomoči 

UUT oz. posamezne stopnje pomoči v modelu. Na tem mestu zato predstavljam, kako so 

anketirani svetovalni delavci ocenili učinkovitost tega modela pomoči.  

 

Tabela 28: Petstopenjski model reševanja UT 

PETSTOPENJSKI MODEL KOT NAJUČINKOVITEJŠI NAČIN 

REŠEVANJA UT 

f f % 

DA 86 52,4 

NE 78 47,6 

Skupaj 164 100,0 

 

Glede na podatke v Tabeli 28 lahko zapišem, da je 52,4 % svetovalnih delavcev, ki so 

odgovorili na vprašanje, petstopenjski model ocenilo kot najučinkovitejši način reševanja 

učnih težav. V nadaljevanju so nekateri utemeljili svoj odgovor. Kot učinkovitega ga 

vidijo predvsem zaradi tega, ker omogoča postopno reševanje UT (15), ker poudarja vire 

pomoči znotraj šole, ki jih mora šola izkoristiti pri nudenju pomoči učencu z UT, preden 

ga predlaga v postopek za pridobitev odločbe (16), omogoča sistematičen opis dela z UUT 

(7) in strokovnim delavcem šole nudi podporo pri delu z UUT (4). Petstopenjski model 

reševanja UT je po mnenju svetovalnih delavcev učinkovit tudi zato, ker vključuje različne 

strokovne delavce, ki lahko pripomorejo k zmanjševanju ali odpravi UT, ker omogoča 

sodelovanje vseh za UUT pomembnih akterjev in ker omogoča, da se oblike in načini 

pomoči prilagajajo učenčevim potrebam. Obenem petstopenjski model omogoča tudi lažje 

načrtovanje in evalvacijo dela, doslednost pri spremljanju pomoči, boljše sodelovanje s 

starši. Dva svetovalna delavca sta opozorila, da je petstopenjski model reševanja UT sploh 

edini možni način reševanja UT, en svetovalni delavec pa je zapisal, da petstopenjski 

model omogoča razločevanje med UUT in učenci s PPPU. 

 

Malo manj kot polovica (47,6 %) svetovalnih delavcev pa petstopenjskega modela ni 

videla kot najučinkovitejši način iskanja rešitev za UT učencev. V večini primerov so 

petstopenjski model ocenili kot neučinkovit, ker gre po njihovi oceni za dolgotrajen 

postopek (19), še posebej, ko gre za kompleksnejše UT, predvsem pa zahteva preveč 
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birokracije (21), zaradi česar so strokovni delavci šole še dodatno preobremenjeni. 

Obenem so nekateri svetovalni delavci opozorili tudi na to, da bi šole potrebovale več 

podpore pri izvajanju petstopenjskega modela dela, ker menijo, da imajo nekateri šolski 

strokovni delavci premalo strokovnega znanja za delo z UUT. 

»Učitelji imajo težave pri pisanju poročil, niso gotovi vase, želeli bi, preden 

izčrpamo vse možnosti pomoči, otroka predstaviti komisiji za usmerjanje, ker 

menijo, da sami ne znajo, ne vedo, kaj otrok potrebuje, niso prepričani, če lahko 

brez odločbe prilagajajo metode in oblike dela, so v dilemi, če delajo prav, če s 

prilagoditvami preveč ne popuščajo.« 

Svetovalni delavci so opozorili tudi na pomanjkanje zunanjih strokovnjakov za pomoč 

UUT, ki so predvideni na četrti stopnji modela, predvsem na prikrajšanost učencev iz 

družin s slabšim SES. 

»Zato, ker menim, da so v tem modelu prikrajšani predvsem otroci, ki izhajajo iz 

družin s slabšim socialno-ekonomskim položajem. Strokovno mnenje neke zunanje 

institucije je staršem otrok iz teh družin zelo težko pridobiti, saj jim predstavlja 

obisk nekega strokovnjaka veliko oviro (nimajo avtomobila, zaradi predsodkov 

odklanjajo npr. pomoč pedopsihiatra); izrazito v neenakopravnem položaju so 

otroci iz območji Slovenije, kjer ni svetovalnih centrov oz. institucij, ki celostno 

obravnavajo otroke in njihove težave.«  

Nekateri svetovalni delavci so model videli kot premalo fleksibilen in preveč sistematičen, 

ker po njihovem mnenju ne omogoča dovolj prilagajanja potrebam posameznih UUT. Spet 

drugi so opozorili na potrebo po večji vključenosti staršev v model. Zanimiv je tudi 

odgovor enega svetovalnega delavca, ki priča o tem, da vodstvo šole odloča o izvajanju 

modela. 

»Ker je odvisen od šole do šole in ni zakonsko vpeljan, zato je odvisno od vodstva, 

ali se bo izvajal, in vsi otroci zato niso vključeni vanj, pa bi morali biti.« 

 

VII 2.2.2 Izvirni delovni projekt pomoči UUT 

 

Izhajajoč iz Koncepta dela (2008), se z namenom reševanja UT za UUT predvideva 

oblikovanje IDPP, v katerem je UUT pripoznan kot kompetenten in pomemben udeleženec 
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in sogovornik odraslih. Zato me je v anketnih vprašalnikih zanimalo, kako bi svetovalni 

delavci opredelili učenčevo vlogo v IDPP. Vprašanje je bilo odprtega tipa.  

 

Anketirani svetovalni delavci so vlogo učenca v IDPP opisali precej skromno – iz njihovih 

odgovorov težko sklepam, kakšna je dejanska vloga učenca v IDPP. Zapisali so denimo, da 

UUT lahko sodelujejo pri oblikovanju, izvajanju, pa tudi pri sami evalvaciji IDPP, v 

večini primerov pa ni razvidno, kako so v to vključeni (npr. ali lahko le izrazijo svoje 

mnenje, ali je to mnenje tudi upoštevano). Iz nekaterih njihovih odgovorov sicer lahko 

razberem, da ima UUT v IDPP večinoma možnost izraziti svoje mnenje in možnost izbire 

(glede tega, česa ne razume, kje ima težave, kaj si želi izboljšati, na kakšen način, časovni 

okvir izvajanja učne pomoči ipd.), vprašanje pa je, kako in v kolikšni meri so mnenja 

učencev tudi upoštevana. Iz nekaterih odgovorov je namreč razvidno, da se mnenja 

učencev upoštevajo, iz drugih pa gre zgolj za to, da se njihova mnenja zberejo, nato pa 

strokovni delavci šole odločijo o tem, katera mnenja bodo pri načrtovanju in izvajanju 

IDPP upoštevali. To je odvisno predvsem od učenčeve starosti in zrelosti, pa tudi od stališč 

in prepričanj šolskih strokovnih delavcev. Velikokrat strokovni delavci učencu zgolj 

predstavijo že oblikovan IDPP in ga povabijo, da še sam poda svoja mnenja in predloge. 

To pogosto pripelje do tega, da učenci v IDPP zavzamejo pasivno vlogo, se s predlogi 

zgolj strinjajo, so nezainteresirani za sodelovanje.  

»Pripravimo izvirni delovni projekt pomoči in z njim seznanimo učenca. Učencu 

prisluhnemo, in če so predlogi konstruktivni in dobri, jih vnesemo v dokument.«  

Tak način oblikovanja IDPP bi po Hartu (1992) opredelili celo kot neparticipacijo oz. t. i. 

manipulacijo (strokovni delavec zbere učenčeve predloge, nato pa sam odloči, katere in 

kako jih bo upošteval pri oblikovanju in izvajanju IDPP). Po Shieru (2001) bi tovrstni 

način dela umestili na prvo stopnjo participacije, ko je naloga odraslih zgolj, da učencem 

prisluhnejo, po G. Lansdown (2010) pa v t. i. posvetovalno participacijo, saj se šolski 

strokovni delavci sicer zavedajo, da potrebujejo tudi učencev delež zaradi lažjega 

oblikovanja IDPP, a končnega sprejemanja odločitev si z učenci ne delijo.  

 

Nezainteresiranosti učencev za sodelovanje v IDPP pa ne morem pripisati zgolj njihovi 

nepripravljenosti za sodelovanje, ampak je to lahko tudi posledica tega, da niso navajeni 

izražati svojih mnenj, sodelovati v IDPP na tak način, da jih nekdo upošteva ipd., na kar so 

opozorili tudi nekateri svetovalni delavci. Iz odgovorov lahko tudi sklepam, da v nekaterih 
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primerih strokovni delavci oblikujejo IDPP za učenca, ga z njim seznanijo in pričakujejo, 

da bo učenec prevzel odgovornost za upoštevanje predlogov oz. načina učne pomoči. 

Nekateri svetovalni delavci so opozorili na to, da upoštevanje učenca, njegovih mnenj, 

predlogov ipd. povečuje učenčevo motivacijo in omogoča, da je IDPP zares učinkovit. 

»Pri oblikovanju izvirnega delovnega projekta pomoči se mora slišati glas učenca z 

UT, drugače je izvirni projekt pomoči samo projekt, napisan na papirju.«  

Vprašanje namreč je, ali je načrtovanje IDPP brez učenca oz. za njega in ne z njim 

učinkovito. Upoštevanje učenca ne pomeni, da strokovni delavci ne smejo podati svojih 

predlogov, pač pa da svoje predloge dodajo učenčevim predlogom in skupaj z njimi 

poiščejo možne rešitve. 

»Z učencem se pogovorimo, kje ima težave, kakšne metode dela že uporablja, kaj 

misli, da bi potreboval, kaj se mu je pokazalo že kot dobro. Nato se mu predstavijo 

še predlogi strokovnih delavcev in se dogovori, kaj bi lahko počeli, da bi bil 

uspešen, zadovoljen.« 

Zaradi skromnih opisov vloge učenca v IDPP v anketnih vprašalnikih s strani svetovalnih 

delavcev me je v intervjujih s svetovalnimi delavci zanimalo, kako oblikujejo IDPP, 

kakšna je vloga učenca v njih, v kolikor jih ne oblikujejo, pa, kje vidijo ovire.  

 

Tabela 29: Izvirni delovni projekt pomoči 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

NAČIN OBLIKOVANJA IDPP SD SD SD 

Šol. str. del. odgovorni za oblikovanje IDPP  SD2 SD3 

Nezapisovanje IDPP   SD3 

Sodelovanje vseh udeleženih v IDPP   SD3 

VLOGA UČENCA V IDPP SD SD SD 

Učenec lahko izrazi svoje mnenje  SD2  

Upoštevanje dogovorov  SD2  

Varovanje prostora za učenca na srečanju IDPP   SD3 

Prednost dela z UUT v manjši zasedbi   SD3 

OVIRE ZA OBLIKOVANJE IDPP SD SD SD 

Redko oblikovanje IDPP SD1   

Sistemske ovire SD1   

Nepripravljenost šol. str. del. SD1   

 

Svetovalna delavca na šoli 2 in 3 sta odgovorila, da IDPP na njihovi šoli oblikujejo, a glede 

na pridobljene podatke lahko vidimo, da med obema šolama obstajajo razlike glede načina 

oblikovanja. Tako je denimo svetovalni delavec na šoli 2 poudaril, da so za oblikovanje 

IDPP odgovorni šolski strokovni delavci, v smislu, da se glede prilagoditev učencu najprej 
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dogovorijo strokovni delavci šole med seboj, šele nato v načrtovanje učne pomoči 

vključijo tudi starše in učenca. S starši in učencem se nato dogovorijo o predlaganih 

prilagoditvah in učni pomoči. 

»Zdaj to, kar sem že prej rekla, zdaj, recimo, če je to predmetna stopnja, mi veliko 

po e-asistentu komuniciramo, tako da jaz tudi zaprosim celoten učiteljski zbor za 

mnenje, da vsak zapiše, kako on vidi otroka pri svojem predmetu. Potem razrednik 

izpolni tisti uvodni del, težave, da se pol pomenimo, katere prilagoditve bi mu 

lahko nudili, učno pomoč na katerih področjih, in ko imamo to zadevo nekak na 

polovici narejeno, pol povabimo tudi starše, mislim, saj so itak že prej vključeni, 

no, to ni kar tako, pa otroka. Da v bistvu še tisti drug del, da se pogovorimo, kaj 

bodo pa doma naredili, kaj bo šola naredila, da se nekak dogovorimo, pač učno 

pomoč, za dopolnilni pouk jih informiramo, da naj hodijo. Če se zmenimo, če 

želijo, da tudi do mene že prihajajo. Da se zmenimo, v kakšnem kontaktu bomo, da 

te stvari tudi sproti, da vidimo, kako poteka.« (SD.Š2) 

Na šoli 3 pa je svetovalni delavec v intervjuju povedal, da na njihovi šoli oblikujejo IDPP 

na način, da poskušajo, če je le mogoče, zagotoviti udeleženost in sodelovanje vseh 

pomembnih akterjev IDPP, vključno z UUT, za oblikovanje IDPP pa je odgovoren šolski 

strokovni delavec. Ob tem je omenil še eno pomanjkljivost, ki jo vidi v zvezi z IDPP na 

svoji šoli, in sicer nezapisovanje teh srečanj. 

 

Ne glede na način oblikovanja IDPP – bodisi da se šolski strokovni delavci najprej med 

sabo uskladijo glede možnosti učne pomoči, bodisi gre za skupno iskanje možnosti za učno 

pomoč – pa sta svetovalna delavca na obeh šolah vlogo učenca v IDPP videla v tem, da 

aktivno sodeluje v pogovoru na način, da izrazi svoja mnenja, predloge, želje, pri čemer 

je pomembno, da strokovni delavec varuje prostor za njegovo udeleženost ter da upošteva 

v IDPP sprejete dogovore. Ena svetovalna delavka je ob tem poudarila še prednost 

sodelovanja v IDPP v manjši zasedbi, ker UUT na ta način lažje sodelujejo.  

»Zato včasih ni slabo, kar se udeleženosti otroka tiče, če je ta skupina tudi manjša, 

če se usedemo razrednik, otrok pa jaz, ali pa starš, otrok pa jaz.« (SD.Š3) 

Zgornja izjava priča o tem, da UUT lažje sodelujejo v manjši skupini. Strinjam se, da je v 

manjši skupini velikokrat lažje delati, več je priložnosti, da se šolski strokovni delavec 

lahko posveti učencu, si vzame čas zanj, mu omogoči, da je slišan in upoštevan. Pa vendar 
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ne morem pristati na predpostavko, da v večji skupini participacija ni mogoča. Ne glede na 

velikost skupine je treba najti način, kako varovati prostor za učenčevo udeleženost.  

 

Na šoli 1 pa redko oblikujejo IDPP. Svetovalni delavec ovire za to vidi tako na sistemski 

ravni, kot je npr. pomanjkanje časa in posledično preobremenjenost strokovnih delavcev 

za tak način dela, kot tudi v sami nepripravljenosti šolskih strokovnih delavcev za tak 

način dela. 

 

VII 2.3 Razlike med delom z UUT in učenci z odločbo o usmeritvi  

 

Izhajajoč iz predpostavk, da so učenci z odločbo o usmeritvi zaradi same odločbe 

upravičeni do več prilagoditev pri pouku kot UUT in da je pomoč UUT v veliki meri 

odvisna predvsem od šolskega strokovnega delavca, sem želela ugotoviti, ali udeleženi 

šolski strokovni delavci v drugem in tretjem delu raziskave prepoznavajo razlike med 

delom z UUT in učenci z odločbo o usmeritvi. Svetovalne delavce v prvem delu raziskave 

sem najprej vprašala, ali razlike sploh prepoznajo, v kolikor so jih, pa sem jih prosila, da 

med ponujenimi možnostmi obkrožijo tisto, ki po njihovem mnenju predstavlja največjo 

razliko med delom z UUT in delom z učenci z odločbo.  

 

Tabela 30: Svetovalni delavci o razlikah med delom z UUT in učenci z odločbo o usmeritvi 

RAZLIKE f f % 

DA Prepoznavajo razlike 134 76,6 

Načini in oblike učne pomoči UUT so odvisni od zavzetosti šolskega 

strokovnega delavca, saj UUT nimajo formalno predvidenih načinov 

prilagoditve 

57 32,6 

Učenci z odločbo so po zakonu upravičeni do več prilagoditev pri pouku kot 

UUT 
54 30,9 

Šolski strokovni delavci so pri pomoči UUT odvisni od sodelovanja staršev 7 4,0 

Šolski strokovni delavci so pri pomoči UUT odvisni od sodelovanja s temi 

učenci 
5 2,9 

Šolski strokovni delavci si UUT ne upajo nuditi določenih prilagoditev pri 

učenju, saj te niso nikjer zapisane, kot je to značilno za učence z odločbo (npr. 

da imajo podaljšan čas pisanja testa) 

4 2,3 

Šolski strokovni delavci so pri pomoči UUT odvisni od podpore vodstva šole 3 1,7 

Drugo 4 2,3 

NE Ne prepoznavajo razlik 41 23,4 

 Skupaj 175 100,0 
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Glede na podatke iz Tabele 30 lahko ugotovim, da 76,6 % svetovalnih delavcev pri svojem 

delu oz. pri delu strokovnih delavcev šole prepoznava razliko pri delu z UUT in učenci, ki 

imajo odločbo o usmeritvi v vzgojno-izobraževalni program. Pri tem izstopata predvsem 

dve razliki, in sicer: prva, da so načini in oblike učne pomoči UUT odvisni od zavzetosti 

šolskega strokovnega delavca, saj UUT za razliko od učencev z odločbo nimajo 

predvidenih načinov prilagoditve (32,6 %), druga pa, da so učenci z odločbo po zakonu 

upravičeni do več prilagoditev pri pouku kot UUT (30,9 %). Zelo malo anketiranih 

svetovalnih delavcev pa ocenjuje, da so opaznejše razlike zaradi odvisnosti od sodelovanja 

s starši, z UUT in vodstvom šole. Prav tako zelo malo anketiranih svetovalnih delavcev 

opazi razliko v tem, da si ne upajo nuditi določenih prilagoditev UUT, ker te niso nikjer 

zapisane.  

 

Pod drugo so svetovalni delavci navajali: UUT potrebujejo samo dodatno razlago, 

konkretizacijo snovi ali pomoč pri uporabi raznih kartončkov in tabel, učenci z odločbo pa 

poleg tega ali še bolj kot to potrebujejo pomoč pri premagovanju svoje ovire, motnje 

(motnja pozornosti, disleksija ipd.); učenci brez odločbe lažje sprejmejo pomoč, so bolj 

motivirani. 

 

23,4 % anketiranih svetovalnih delavcev pa razlik med delom z UUT in učenci z odločbo o 

usmeritvi ni prepoznavalo.  

 

Tabela 31: Strokovni delavci z izbranih osnovnih šol o razlikah med delom z UUT in učenci z odločbo 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

RAZLIKE MED POMOČJO UUT IN UČ. Z 

ODLOČBO 

SD U SD U SD U 

Večja sistematičnost UP za učence z odločbo SD1    SD3 U3.2 

Več truda UUT in staršev za reševanje UT  U1.1 SD2   U3.1 

Pomoč UUT med poukom zunaj razreda SD1    SD3  

Pomoč UUT zgolj z namenom napredovanja učenca   SD2    

Strah UUT    U2.2   

Neprepoznavanje UUT s strani učiteljev    U2.2   

 

Intervjuvani svetovalni delavci in učitelji so podobno kot anketirani svetovalni delavci v 

drugem delu raziskave glavno razliko med delom z UUT in učenci, ki imajo odločbo o 

usmeritvi, prepoznali v tem, da je pri nudenju učne pomoči za učence z odločbo več 

sistematičnosti. 
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»Še bolj ključno je to, da je to sistematična pomoč. Vse druge oblike ni nujno, torej 

študent je ali pa ga ni, predvsem pa ni nujno, da je na voljo v tistem času, ko bi jaz 

potrebovala za tega konkretnega učenca. Individualna in skupinska učna pomoč je 

odvisna od števila ur, spet odvisna, kdo jo izvaja, spet, ali se časovno pokrije s 

konkretnim otrokom ali ne. To je še bolj ključno, in pa da je pri dodatni strokovni 

pomoči zagotovljena ura in vsaj, kot sedaj kaže, je zagotovljen tudi strokovni 

delavec, torej specialna ali socialna pedagoginja. To ni nepomembno.« (SD.Š3) 

Razliko so intervjuvani svetovalni delavci in učitelji prepoznavali tudi v tem, da je s strani 

UUT in staršev pogosto vloženega več truda v samo reševanje UT kot pri učencih z 

odločbo. 

»To je sedaj zelo odvisno. Samo pravim, zdaj odvisno od staršev, eni se odločijo za 

to, eni zelo veliko na šolo potem preložijo s to odločbo in pričakujejo, aha, kaj ste 

pa vi naredili za njega ipd. Recimo te, ki pa ne grejo najprej, pa veliko sedijo sami z 

otrokom doma in se matrajo itd., in jaz sem v bistvu tu nek suport, bom rekla. 

Ampak oni sedijo z otrokom in garajo. Saj ne rečem, da ti z odločbo tudi ne, ampak 

je veliko tudi takih, ki pol rečejo, kaj ste pa vi naredila, moj otrok ima pa odločbo, 

zakaj tega pa niste že prej poslala, kar vsako stvar bi najraje, da poslikam pa 

pošljem.« (SD.Š2) 

Pomembna razlika je tudi v tem, da se učna pomoč UUT večinoma odvija le zunaj pouka.  

»Ja, izjemna razlika je. Če se držimo res zakona, potem otrok z odločbo ima pomoč 

znotraj pouka. On sme pri pouku manjkat, njemu ne smemo zaradi omejitev, ki jih 

ima, povečevat njegove učne delovne obveznosti. Otrok, ki nima odločbe, mora 

imeti pomoč izven pouka, to so dopolnilni pouk, individualna in skupinska učna 

pomoč, to je pomoč bodisi študenta, in to je vse izven pouka. In to je ključna reč.« 

(SD.Š3) 

Razlike so prepoznavali še v tem, da je UUT učna pomoč pogosto nudena zgolj z 

namenom napredovanja, da učitelji zaradi velikega števila učencev v razredu težje 

prepoznavajo UT učencev, ter v tem, da je UUT pogosto strah izpostaviti se v razredu. 

»V glavnem ti otroci, mogoče razen enih dveh, ki imajo te učne težave, so zelo tihi. 

Zdaj mi je en fantek, pač zelo tih je bil, sedel je v drugi vrsti čisto na koncu, tako da 

nisem bila velikokrat pri njem. In je prišel do mene, učiteljica, ali sem lahko jaz 

vprašan posebej pri dopolnilnem pouku. In sem bila tako začudena in sem rekla, saj 
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ti pa nimaš odločbe. Ja, je rekel, samo mene je zelo strah in bi bil rad posebej 

vprašan. Tako, da sem mu potem dala možnost, da se je usedel v prvo vrsto, da sem 

dala drugim delo, da ga niso poslušali, in je bil uspešen. In sem rekla, glej, od zdaj 

naprej boš pa ti kar tukaj v prvi vrsti sedel, da jaz vidim. In tudi vidim, recimo 

ravno danes je, da sodeluje, ne glasno, ampak pove.« (U2.Š2) 

 

Izhajajoč iz analize podatkov drugega in tretjega dela raziskave, lahko zapišem, da so 

udeleženci raziskave na svojih šolah povečini prepozavali ustaljene načine za pomoč UUT, 

pri čemer so najpogosteje navajali petstopenjski model in znotraj njega predvidene oblike 

pomoči ter druge oblike pomoči (npr. vrstniška pomoč, pomoč prostovoljcev). Zanimivo pa 

je, da je le nekaj več kot polovica anktetiranih svetovalnih delavcev delo po petstopenjskem 

modelu pomoči prepoznavala kot najučinkovitejši način reševanja UT – menili so namreč, 

da je preveč dolgotrajen postopek, ki zahteva preveč birokratskega dela namesto 

dejanskega dela z učencem. Kot najbolj pomembna dejavnika, ki vplivata na učinkovitost 

učne pomoči, pa izstopata dobro sodelovanje med vsemi udeleženemi v procesu pomoči in 

odnos med njimi (kar vključuje tudi podporo odraslih, prilagajanje metod in oblik 

poučevanja ipd.). Precej visoko se na tej lestvici umeščajo tudi individualna pomoč ali 

pomoč v manjši skupini UUT med poukom zunaj razreda, pomoč drugega šolskega 

strokovnega delavca (npr. svetovalni delavec, mobilni specialni pedagog) učitelju pri 

pouku in v razredu, kjer je UUT, učiteljevo prilagajanje metod in oblik poučevanja UUT 

(npr. prilagaja razlago, načine utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja, učna 

gradiva, mu omogoča uporabo različnih učnih pripomočkov), pomoč prostovoljcev, 

dopolnilni pouk in pripravljenost učenca za reševanje UT. Posebej pa preseneča 

ugotovitev, da so IDPP prepoznale kot (zelo) učinkovit le tri četrtine anketiranih 

svetovalnih delavcev, da ga je petina ocenila niti kot učinkovitega niti kot neučinkovitega 

in da na skoraj desetini šol tega načina reševanja UT ne izvajajo. 

 

Posebej velja poudariti, da je precej nejasno definirana tudi vloga učenca v IDPP – ali je 

učenec povabljen v oblikovanje IDPP in ga soustvari skupaj z odraslimi, ali se ga zgolj 

seznani z vnaprej določenimi prilagoditvami zanj ipd. Analiza odgovorov intervjuvanih 

udeleženih je pokazala, da je participacija učenca v posamezni fazi učne pomoči precej 

raznolika. V fazi identifikacije UT učenci večinoma ne participirajo, v fazi načrtovanja in 

izvajanja učne pomoči se njihova možnost participacije poveča in je večinoma zoožena na 
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možnost izražanja in upoštevanja učenčevih mnenj, v fazi evalvacije pa je učenčeva 

participacija med šolami različna. Na nekaterih šolah so učenci aktivno vključeni v 

evalvacijo učne pomoči, na drugih ta poteka zgolj med odraslimi. 

 

Zanimivi so bili tudi odgovori anketiranih in intervjuvanih strokovnih delavcev o 

prepoznavanju razlik med delom z UUT in učenci z odločbo o usmeritvi. Večina jih razlike 

prepoznava, najpogosteje v tem, da je zaradi zakonskih določb pri nudenju pomoči 

učencem z odločbo veliko več sistematičnosti, in je v takšnem kontekstu pomoč UUT 

pogosto odvisna od same zavzetosti šolskega strokovnega delavca.  

 

VII 2.4 Ocena ustaljenosti participacije UUT v procesu reševanja UT  

 

V drugem delu raziskave me je zanimalo, kako anketirani svetovalni delavci ocenjujejo 

ustaljenost posameznih praks dela z UUT na svojih šolah. Na spodnje trditve so 

odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, ki omogoča razporejanje odgovorov na 

lestvici od tega, da posamezna praksa dela z UUT na šoli sploh ni ustaljena, do tega, da je 

popolnoma ustaljena. 

 

Podatki iz Tabele 32 kažejo (ob upoštevanju dejstva, da stopnja zanesljivosti trditev ni 

sprejemljiva), da so svetovalni delavci kot najbolj ustaljeno prakso glede pomoči UUT na 

svoji šoli prepoznali to, da v pogovoru z UUT najprej raziščejo, kaj učenec že zna, in to 

povežejo z novim znanjem (M = 4,30). Sledi trditev »Participacija učencev pri reševanju 

njihovih UT se nam kaže kot smiselna, saj prispeva k boljšim odnosom med temi učenci in 

strokovnimi delavci šole.« (M = 3,89) Zgornji dve trditvi sicer nakazujeta, da je 

participacija UUT v procesu reševanja UT spodbujana in omogočana, a je po drugi strani 

zanimivo, da so kot precej ustaljeno prakso na šoli svetovalni delavci prepoznali tudi to, da 

strokovni delavci sami načrtujejo učno pomoč, saj najbolje vedo, kakšno pomoč 

potrebujejo UUT (M = 3,24). Nato sledijo tri trditve, ki se med seboj izključujejo, in sicer, 

da UUT enakovredno sodeluje s šolskimi strokovnimi delavci pri načrtovanju in izvajanju 

učne pomoči (M = 3,11) ter da pri tem izhajajo iz učenčevih predlogov (M = 2,99) in da na 

njihovi šoli strokovni delavec, ki opazi učenčeve UT, praviloma sam išče rešitve zanje 

(M = 2,85). Kot najmanj ustaljene prakse glede pomoči UUT na svojih šolah pa so 

svetovalni delavci prepoznavali to, da UUT v proces reševanja njihovih učnih težav ne 

vključujejo, saj niso dovolj kompetentni, da bi vedeli, kaj jim lahko pomaga (M = 2,17), in 
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da je upoštevanje učenčevih predlogov pri reševanju njegovih UT nesmiselna izguba časa, 

saj morajo šolski strokovni delavci na koncu odločiti o obliki in načinu učne pomoči 

(M = 1,78). 

 

Tabela 32: Ustaljenost posameznih praks dela z UUT na šoli 

TRDITVE  1 2 3 4 5 ∑ M St. d. 

Pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči 

izhajamo iz učenčevih predlogov za 

spremembo učenja in strategij učenja. 

f 30 23 55 51 15 174 2,99 1,212 

f 

% 

17,2 13,2 31,6 29,3 8,6 100,0 

V pogovoru z UUT najprej raziščemo, kaj 

učenec že zna, in to povežemo z novim 

znanjem. 

f 2 4 8 86 74 174 4,30 0,762 

f 

% 

1,1 2,3 4,6 49,4 42,5 100,0 

Šol. str. del. sami načrtujejo učno pomoč, saj 

najbolje vedo, kakšno pomoč potrebujejo 

UUT. 

f 24 20 39 74 18 175 3,24 1,203 

f 

% 

13,7 11,4 22,3 42,3 10,3 100,0 

Participacija učencev pri reševanju njihovih 

UT se nam kaže kot smiselna, saj prispeva k 

boljšim odnosom med temi učenci in str. del. 

šole. 

f 8 7 29 81 48 173 3,89 1,008 

f 

% 

4,6 4,0 16,8 46,8 27,7 100,0 

UUT v proces reševanja njihovih UT ne 

vključujemo, saj niso dovolj kompetentni, da 

bi vedeli, kaj jim lahko pomaga. 

f 69 36 44 24 2 175 2,17 1,130 

f 

% 

39,4 20,6 25,1 13,7 1,1 100,0 

Upoštevanje učenčevih predlogov pri 

reševanju njegovih UT je nesmiselna izguba 

časa, saj morajo šol. str. del. na koncu 

odločiti o obliki in načinu UP. 

f 100 30 30 13 2 175 1,78 1,050 

f 

% 

57,1 17,1 17,1 7,4 1,1 100,0 

UUT enakovredno sodeluje s šol. str. del. pri 

načrtovanju in izvajanju učne pomoči. 

f 18 35 47 60 15 175 3,11 1,137 

f 

% 

10,3 20,0 26,9 34,3 8,6 100,0 

Str. del. šole, ki opazi učenčeve UT, 

praviloma sam išče rešitve zanje oz. načine 

za njihovo odpravo. 

f 31 40 35 62 7 175 2,85 1,199 

f 

% 

17,7 22,9 20,2 35,4 4,0 100,0 

Opomba: 1 – sploh ni ustaljena, 2 – ni ustaljena, 3 – niti ni niti je ustaljena, 4 – deloma ustaljena, 5 – 

popolnoma ustaljena 

 

V tretjem delu raziskave pa me je zanimalo, ali intervjuvani UUT sebe doživljajo kot 

soudeležene v procesu reševanja UT.  

 

Tabela 33: Možnost participacije UUT v procesu reševanja UT 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

MOŽNOST PARTICIPACIJE UUT UČ UČ UČ 

Učenec se doživlja kot soudeleženega v procesu reševanja UT UČ1.1–5 UČ2.1–3 UČ3.1–4 

Individualno delo s šolskimi strokovnimi delavci   UČ3.2 
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Vsi intervjuvani UUT na vseh treh izbranih šolah so sebe doživljali kot soudeležene v 

procesu reševanja UT, kar pomeni predvsem dvoje: da lahko izrazijo svoje mnenje. 

»Ja, pa lahko povem, kaj si želim, pa učiteljica mi je sedaj, ko sem ji to povedala, 

dala neke dodatne naloge, da mi bo lažje.« (UČ5.Š1.13) 

In da je njihovo mnenje tudi upoštevano. 

»Ja, z učiteljico pogledava, kaj ne znam, in se potem skupaj dogovoriva, kako bova 

se lotili tega. Jaz ji povem, kaj mi ne gre, in potem skupaj pogledava. Pa tudi lahko 

izberem, kako bi se rada lotila učenja, tako da mi na tablo napiše in potem mi 

razlaga, če kaj ne razumem.« (UČ3.Š2) 

En učenec pa je še posebej poudaril, da se počuti soudeleženega v procesu reševanja UT 

zgolj, ko gre za individualno pomoč, pri pouku v razredu pa ne. 

»Ja, povem, da mi nekje ne gre, kaj bi rad. Samo ne pred učenci, tam me je sram, z 

učiteljico pa se lahko to pogovarjam.« (UČ2.Š3) 

 

 VII 2.5 Pomen učenčeve participacije v procesu reševanja UT  

 

V drugem in tretjem delu raziskave me je med drugim zanimalo tudi, kako udeleženci 

raziskave vidijo pomen učenčeve participacije pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči. 

Anketiranim svetovalnim delavcem sem postavila polodprto vprašanje, ali menijo, da je 

učenčeva participacija pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči zanj ključnega pomena za 

učinkovito pomoč UUT, in jih prosila, da svoj odgovor tudi kratko utemeljijo. 

 

Tabela 34: Pomen učenčeve participacije pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči 

Pomen učenčeve participacije pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči f f % 

DA 160 90,9 

NE 16 9,1 

Skupaj 176 100,0 

 

Izhajajoč iz Tabele 34, ugotovim, da je 90,9 % svetovalnih delavcev ocenilo, da je 

učenčeva participacija pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči zanj ključnega pomena 

za učinkovito pomoč. Poročali so, da participacija učenca pri načrtovanju in izvajanju učne 

pomoči prispeva k večji motiviranosti učenca za reševanje UT (62), obenem pa učenec 

postane tudi bolj odgovoren za njihovo reševanje (11). Svetovalni delavci (21) so 
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participacijo učenca videli kot pogoj za to, da učenec bolj aktivno sodeluje v procesu 

učenja in pomoči, da izboljša svoje delovne navade, postane bolj samostojen, pridobi na 

samopodobi, predvsem pa, da je pomoč učencu sploh lahko uspešna. 

»Učenci o svojih težavah največ vedo. Če jim omogočimo, da to povedo, in ko 

začutijo, da jih razumemo, smo na pravi poti. Šele takrat se začnejo težave reševati 

in zmanjševati.« 

Učenčeva participacija po poročanju svetovalnih delavcev omogoča tudi lažje načrtovanje 

učne pomoči zanj, učenec je bolj slišan in upoštevan in lahko vpliva na načrtovanje in 

izvajanje pomoči. Nekateri svetovalni delavci (7), ki so učenčevo participacijo pri 

načrtovanju in izvajanju učne pomoči zanj videli kot ključno za učinkovito pomoč UUT, so 

učence pripoznali kot kompetentne sogovornike, kot strokovnjake iz izkušenj. Zanimiv pa 

je odgovor enega svetovalnega delavca, ki kaže na to, da zrelost učenca še vedno ostaja 

pogoj za njegovo participacijo pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči zanj. 

»Če je otrok dovolj zrel, naj soodloča o sebi.« 

Po drugi strani pa je 9,1 % svetovalnih delavcev ocenilo, da učenčeva participacija pri 

načrtovanju in izvajanju učne pomoči ni ključnega pomena za učinkovito pomoč. Menili 

so, da učenci še niso dovolj zreli za participacijo (6), zato mora o načrtovanju in izvajanju 

učne pomoči zanj odločiti šolski strokovni delavec. 

»Učitelj zelo dobro pozna učni načrt, ve, kaj mora učenec znati, pozna tehnike in 

metode posredovanja učne snovi in ve, kako otroku pomagati. Pričakovanja in želje 

otrok so velikokrat v neskladju z njegovimi zmožnostmi.« 

Dva svetovalna delavca pa sta bolj kot participacijo učencev videla sodelovanje s starši 

UUT kot ključno za učinkovitost pomoči. 

»Mislim, da je ključnega pomena sodelovanje s starši otroka z učnimi težavami. 

Nemalokrat se zgodi, da učitelji opazijo težave pri otroku in svetujejo staršem 

dodatno pomoč, jih usmerijo na svetovalno službo in na svetovalni center, a starši 

to pomoč zavračajo, češ, da tega njihov otrok ne potrebuje. Večkrat so težave tudi 

posledica domačega nedela, kjer ocenjujemo, da je otrok sposoben, a nima spodbud 

od doma. V takih primerih šola težko ukrepa in pomaga, če nima podpore staršev.«  
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Z namenom ugotoviti, kako udeleženci raziskave vidijo pomen učenčeve participacije v 

procesu reševanja UT, sem v tretjem delu raziskave intervjuvane zaposlene prosila, naj 

povedo in s pomočjo lastnih izkušenj utemeljijo svoj prvi odziv na trditev: »UUT je 

sposoben biti kompetenten20 sogovornik odraslega in lahko pomembno prispeva k 

zmanjševanju/odpravljanju UT.« UUT pa sem prosila, naj na podlagi svojih izkušenj 

pogovora s šolskimi strokovnimi delavci povedo in kratko utemeljijo, ali za njihovo šolo 

drži naslednja trditev: »Ko se srečam s težavami pri učenju, se lahko o tem pogovorim s 

svojim učiteljem oz. svetovalnim delavcem. On me posluša, sam lahko predlagam, kako bi 

se lotil reševanja UT, on to tudi upošteva.«  

 

Tabela 35: Kompetentnost UUT v procesu reševanja UT 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

UUT KOT 

KOMPETEN-

TEN 

SOGOVORNIK 

SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Strinjanje s 

trditvijo 

SD1 U1.1  UČ1.

1–5 

 U2.1  UČ2.

1–3 

SD3 U3.1  UČ3.1

–4 

Podpora učencu SD1   UČ1.

1,3 

 U2.1,2 R2   U3.1   

Odvisno od 

učenca 

SD1 U1.1,

2 

  SD2        

Odvisno od 

staršev 

 U1.1,

2 

        R3  

Nestrinjanje s 

trditvijo 

  R1          

RAZLIKE MED 

POGOVOROM 

Z UUT IN 

UČENCI BREZ 

UT 

            

UUT so manj 

samozavestni 

 U1.1,

2 

   U2.1,2    U3.1   

Izražanje mnenj          U3.1,2   

Prednost dela z 

UUT v majhnih 

skupinah 

      R2      

 

Pet strokovnih delavcev šole in vsi UUT so se strinjali, da je učenec lahko kompetenten 

sogovornik odraslega v procesu reševanja UT, pri čemer so nekateri med njimi poudarjali 

pomen podpore UUT s strani šolskega strokovnega delavca v smislu, da se mora zavedati, 

da je on tisti, ki je prvi in najbolj odgovoren za to, da se UUT bolj vključi v razred, da si 

upa v razredu povedati. 

                                                 

 

20 Kompetentnost otroka razumem kot sopomenko otroka kot bogatega, zmožnega bitja. 
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»In da pač hočeš z učiteljico to stvar odpravit ali si pomagat sam, s tem, da ti 

učiteljica samo pomaga, da ti pove, to pa to meni pomaga, to pa to lahko poskusiš. 

To mi je všeč pri naših učiteljih, da imam to možnost.« (UČ3.Š1) 

»Jaz mislim, da bi več ali manj bili vsi lahko čist kompetentni, če učitelji damo to 

možnost, da otrok točno pove, oz. mu pomagamo, pa malo recimo usmerjamo. Da 

ne bi, če ima samo učne težave, skoraj dvomim, jaz mislim, da bi to moralo biti.« 

(SD.Š1) 

Podpora učencu pomeni tudi to, da šolski strokovni delavec učenca pohvali, da dela z njim 

s perspektive moči. 

»Recimo tale moj V. tu sedi, ki nima odločbe, on ima samo tele legastenične 

motnje, pa raztresen je. On, če je motiviran, če ga znaš zmotivirat, majčken ga 

moraš imeti na nitki, seveda, on ti lahko odgovarja boljše kot en otrok, ki ima 

petke. In on dejansko tudi petke ima, on ima samo ta primanjkljaj. In takrat ga jaz 

potem še bolj pohvalim, no vidiš, danes ti je pa šlo. Ker ni nujno, da je učenec sedaj 

pa vsako uro zdaj neuspešen, in se mi zdi, da je sedaj to tudi za njih to ena taka 

spodbuda, jaz pa zmorem. In jaz ga imam za otroka, ki je zelo sposoben in zelo 

nadarjen, in dejansko je sposoben in nadarjen, pač ta primanjkljaj ima, a ne.« 

(U1.Š2) 

Pa tudi to, da ohranja upanje, da ne obupa nad UUT. 

»Že meni se včasih zdi, pa tu res ne bo šlo, pa nikoli ne obupam, grem vedno proti 

upanju. In nikoli ne smeš obupati, če obupaš, zgubiš cilj. Tudi nad slabim otrokom 

nikoli ne obupam. Ker to je moje delo, to je moj izziv.« (U1.Š2)  

Nekateri šolski strokovni delavci so opozorili, da je kompetentnost UUT v pogovoru 

pogosto odvisna tudi od učenca, npr. od njegove pripravljenosti za reševanje UT, podpore 

doma, starosti, zrelosti.  

»Sedaj mi je na misel prišel en fant, ki je sedaj v 8. r., pa že od 6. r. sodelujeva, 

sicer ima odločbo. Ampak tudi, a ne, v 6. r. je bil zelo upornik, pa zelo težko je bilo 

z njim delat, pa karkoli mu pomagat, zdaj v 8. r. pa že tako pride, glejte učiteljica, 

tega pa še ne razumem, to mi pa ne gre. Se zdi, da je zelo od njihove zrelosti 

odvisno.« (U2.Š1) 
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En ravnatelj in dva učitelja so poročali, da je to, ali lahko govorimo o učencu kot o 

kompetentnem sogovorniku odraslega odvisno od staršev oz. njihovega sodelovanja s 

šolo. 

»Ta trditev lahko velja, v primerih, ko tudi mi kot šola lahko računamo na dobro 

sodelovanje s starši. Drugače pa je to težko, zdi se mi, da je težko. T.:21 Imate v 

mislih kak konkreten primer, kjer se vam je potrdilo, da to ne drži? R: Imam. Ja, 

imam en konkreten primer. Gre za otroka, kjer njegove sposobnosti sploh niso 

vprašljive. Torej, on bi z običajno mero šolskega dela bil lahko učno prav dobro 

uspešen, bom rekla, no. Ker je pa družinska situacija taka, da mi ne najdemo dovolj 

podpore pri starših, otrok to prepoznava in on dela tako, kot njemu paše. Dejansko 

dela tako, kot njemu paše. In kadarkoli mi rešujemo ali vedenjsko ali učno 

problematiko recimo za tega konkretnega otroka, se po navadi, karkoli staršem 

sporočimo, konča ali s konfliktom ali kakorkoli ali pa celo obljubijo, da bodo kaj 

starši naredili, pomagali, ampak do tega nikoli ne pride. In imamo slabe izkušnje 

tudi s starejšim otrokom iz te družine in jaz ocenjujem, da gre tukaj za eno zelo 

veliko vzgojno nemoč teh staršev. T.: Se pravi, če vas prav razumem, takrat, ko so 

tudi starši pripravljeni biti vključeni v to, je večja verjetnost… R: Ja, da se 

premakne na bolje, da imamo premike na boljše, drugače pa ne. In je tako, da odkar 

se je šolski okoliš naše šole spremenil v socialnem smislu, če lahko tako rečem, se 

srečujemo tudi z dobesedno z več vidikov zanemarjenimi otroki. In enostavno 

presojamo, kako ravnat, kaj naredit. In je težko, v dilemi smo.« (R.Š3) 

Ravnatelj na šoli 1 pa se za razliko od ostalih intervjuvancev ni strinjal s trditvijo, da je 

učenec lahko kompetenten sogovornik v procesu reševanja UT, saj meni, da je odrasli 

tisti, ki je in mora biti odgovoren za sprejemanje odločitev.  

»Ne vidim, kako lahko otrok do 15. leta ve, kaj je zanj dobro, kaj se bo učil, kaj se 

ne bo. Njegovo je, da dela za šolo. Seveda morajo biti predlogi, želje otrok, a težava 

je, ker bo otrok vedno želel spreminjati in prestavljati meje. Otroci bi denimo želeli 

imeti telefon pri sebi. Kot ravnatelj se zavedam, da gremo z informacijsko 

tehnologijo naprej, smo naredili wi-fi, ampak pri pouku telefon ne sme zvoniti, ker 

moti mene kot učitelja in učenca. Pa tudi poglejte si razne zlorabe s tehnologijo, ko 

                                                 

 

21 T. je oznaka za izvajalko intervjuja.  
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so se denimo na eni šoli dekleta naga slikala na stranišču. Tega si res ne želim. 

Seveda lahko skupaj pogledamo, kako bomo vsi skupaj informacijsko tehnologijo 

uporabljali v prid pouka, ne bomo pa razpredali o tem, ali bodo učenci lahko imeli 

telefon pri pouku. O tem bomo pa odrasli odločili.« (R.Š1) 

V zvezi s kompetentnostjo UUT v pogovoru o reševanju UT se mi zdi vredno omeniti tudi 

razlike, ki jih učitelji prepoznavajo med pogovori z UUT in učenci brez UT. Skoraj vsi 

učitelji (5) so glavne razlike prepoznavali v tem, da so UUT manj samozavestni, kar 

posledično pomeni tudi, da si ne upajo izpostavljati v razredu med poukom. 

»Ker ti otroci, ko so tako v skupini, si ne upajo povedati, si ne upajo izpostaviti. 

Zakaj bi odgovarjal, saj bo on ta pameten povedal prav, zakaj bi on zdaj nekaj.« 

(U2.Š1) 

Zato je po mnenju ravnatelja za delo z UUT boljše delo v manjši skupini, saj predvsem 

UUT, ki jih je strah izpostavljanja v razredu, omogoča bolj varen prostor za pogovor. 

»Mislim pa, da UUT zelo težko včasih sodelujejo tudi na dopolnilnem pouku, ki ga 

šola organizira kot tisto formalno obliko pomoči. Mogoče se bo odzval takrat, če jih 

je na dopolnilnem pouku res malo, da se bo učitelj lahko dejansko res njemu 

posvetil, sicer je to dete spet v skupini, kjer bo težko delal.« (R.Š2) 

Glede zmožnosti izražanja mnenj UUT pa sta učitelja na šoli 3 imela različna stališča. Po 

izkušnjah enega učitelja UUT lažje izražajo svoja mnenja in posledično lažje rešujejo svoje 

težave. 

»Jaz mislim, da več od teh otrok dobiš, ki imajo UT, da ti znajo bolj pojasnit, kaj 

jim ne gre, ali pa mogoče celo bolj sprašujejo. Večkrat te prav vprašajo, kako pa to, 

zakaj. Mislim, da pogosteje postavljajo vprašanja, nekako se bolj znajo sami 

spopasti s problemom.« (U1.Š3) 

Po izkušnjah drugega učitelja pa UUT težje ubesedijo, kaj želijo in potrebujejo. 

»Pri UUT so po navadi te težave na večih področjih, in kar je opazno, je mogoče 

edino to, da ne znajo tako dobro ubesedit kakšnih stvari, ker jim tudi v slovenščini 

manjka besedišča tudi na splošno, ker nimajo toliko na razpolago. T.: To, da ne 

znajo ubesedit enih stvari, se nanaša zgolj na vsebino, ki jo vi poučujete, ali v 

širšem smislu? U: Ne, ne, tudi v smislu razmišljanja o svojem učenju, o svojem 

delu, v tem smislu, ne mislim zdaj nič v zvezi s predmetom. Drugače tudi, ko jih 
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vprašaš, kako se počutiš, česa si želiš, imajo včasih težave ubesediti, ker nimajo te 

širine besedišča, ker verjetno tudi ne berejo toliko, ker enostavno ne znajo pol 

izrazit ne svojih mnenj ne svojih čustev.« (U2.Š3) 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da so anketirani svetovalni delavci participacijo UUT v 

procesu reševanja prepoznavali kot ključno za učinkovito učno pomoč. Prav tako so kot 

ustaljene prakse glede pomoči UUT na svojih šolah v večini primerov prepoznavali tiste 

prakse, ki kažejo na možnosti participacije UUT (npr. šolski strokovni delavci v pogovoru 

z UUT raziščejo, kaj znajo in kje potrebujejo pomoč, prepoznavajo smiselnost participacije 

UUT za učinkovitost učne pomoči). Pomemben je podatek, da so se vsi intervjuvani učenci 

počutili soudeležene v procesu reševanja UT, pa tudi, da so se tako oni kot tudi večina 

intervjuvanih zaposlenih strinjali, da je UUT lahko kompetenten sogovornik odraslega v 

procesu reševanja UT, a so ob tem zaposleni vseeno poudarjali, da je to velikokrat odvisno 

tudi od različnih dejavnikov (npr. učenčeva zrelost, starost, pripravljenost za sodelovanje, 

podpora staršev).  

 

VII 2.6 Dejavniki, ki vplivajo na participacijo UUT, in ovire zanjo 

 

V tem podpoglavju bom najprej predstavila dejavnike, ki po mnenju anketiranih 

svetovalnih delavcev, intervjuvanih zaposlenih in UUT vplivajo na participacijo UUT v 

procesu reševanja UT, nato pa še ovire zanjo. V drugem delu raziskave sem svetovalne 

delavce prosila, naj dejavnike, naštete v Tabeli 36, razvrstijo na lestvici od 1 do 7, pri 

čemer 1 pomeni, da navedeni dejavnik po njihovem mnenju najbolj vpliva na participacijo 

UUT, 7 pa, da najmanj vpliva. 
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Tabela 36: Vpliv posameznih dejavnikov na participacijo UUT v procesu reševanja njihovih UT 

DEJAVNIKI  1 2 3 4 5 6 7 ∑ M St. d. 

Učenčeva narodna pripadnost f 2 4 4 6 15 51 85 167 6,12 1,279 

f % 1,2 2,4 2,4 3,6 9,0 30,5 50,9 100,0   

Starost učenca f 5 5 13 26 59 48 11 167 4,90 1,329 

f % 3,0 3,0 7,8 15,6 35,3 28,7 6,6 100,0   

Spol učenca f 1 4 8 14 49 39 52 167 5,58 1,319 

f % 0,6 2,4 4,8 8,4 29,3 23,4 31,1 100,0   

SES UUT f 37 26 38 42 16 6 3 168 3,02 1,512 

f % 22,0 15,5 22,6 25,0 9,5 3,6 1,8 100,0   

Pripravljenost učitelja/SD, da 

učenca vključi v proces 

reševanja njegovih UT 

f 44 46 48 22 5 1 2 168 2,46 1,237 

f % 26,2 27,4 28,6 13,1 3,0 0,6 1,2 100,0   

Naklonjenost vodstva šole do 

participacije učenca v 

procesu reševanja njegovih 

UT 

f 57 63 23 11 8 4 2 168 2,23 1,343 

f % 33,9 37,5 13,7 6,5 4,8 2,4 1,2 100,0   

Dobro sodelovanje staršev 

UUT s šolo 

f 22 20 34 46 15 18 12 167 3,68 1,718 

f % 13,2 12,0 20,4 27,5 9,0 10,8 7,2 100,0   

Opomba: 1 – najbolj vpliva, 2 – vpliva, 3 – deloma vpliva, 4 – niti vpliva, niti ne vpliva, 5 – deloma ne 

vpliva, 6 – malo vpliva, 7 – najmanj vpliva 

 

Kot izhaja iz Tabele 36, po poročanju svetovalnih delavcev na participacijo UUT v procesu 

reševanja UT najbolj vplivata naklonjenost vodstva šole participaciji učencev v procesu 

reševanja njihovih UT (M = 2,23) ter pripravljenost učitelja/svetovalnega delavca, da 

učenca vključi v proces reševanja njegovih UT (M = 2,46). Sledita SES UUT (M = 3,02) 

ter dobro sodelovanje staršev UUT s šolo (M = 3,68). Najmanj pa po poročanju 

svetovalnih delavcev vplivajo starost učenca (M = 4,90), spol učenca (M = 5,58) in 

učenčeva narodna pripadnost (M = 6,12).  

 

V nadaljevanju predstavljam analizo odgovorov intervjuvanih svetovalnih delavcev in 

učiteljev ter UUT na šolah iz tretjega dela raziskave o dejavnikih, ki spodbujajo 

participacijo UUT. 

 

Tabela 37: Dejavniki, ki spodbujajo participacijo UUT v procesu reševanja UT 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

 SD U UUT SD U UUT SD U UUT 

Podpora UUT s strani šol. str. 

del. 

 U1.2 UČ1.2   UČ2.1  U3.2 UČ3.1,3 

Sodelovanje med vsemi 

udeleženimi v IDPP 

SD1  UČ1.4       

Odnos učenec – šol. str. del.     U2.1   U3.1  

Pripravljenost učencev za 

participacijo 

   SD2    U3.2  

Dobro sodelovanje staršev s šolo    SD2      
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Glede na podatke iz Tabele 37 ugotovim, da so intervjuvani šolski strokovni delavci in 

UUT med dejavniki, ki spodbujajo participacijo UUT v procesu reševanja UT, največkrat 

(6) navedli pomen podpore UUT pri reševanju UT s strani šolskih strokovnih delavcev.  

»In tlele je res, če ima nekoga, ki mu pomaga, da ga vzdigne, da začneta skupaj, 

potem marsikdo spelje naprej.« (U1.Š1) 

Sledita sodelovanje med vsemi udeleženimi v IDPP in odnos med učencem in šolskim 

strokovnim delavcem. Participacija UUT v procesu reševanja UT je odvisna tudi od 

dobrega sodelovanja staršev UUT s šolo in same pripravljenosti učenca za participacijo. 

»To, da že sam ugotovi oz. se z njim pogovori, da sam vidi, kje ima težave, da tudi 

sam razmišlja o tem, kaj je problem. Da si sam postavi cilje, kaj želi doseči, da zna 

tudi to in da morda tudi išče poti, ki bi njemu najbolj ustrezale. Pa tudi to, da 

sodeluje. Jaz kot učitelj mu lahko povem različne načine, npr. za učenje besedišča, 

on je pa tisti, ki mora ugotovit, kateri način pa njemu najbolj ustreza glede na 

njegov cilj.« (U2.Š3) 

Poleg dejavnikov, ki spodbujajo oz. vplivajo na participacijo UUT v procesu reševanja UT, 

sem želela raziskati tudi ovire za njihovo participacijo. V nadaljevanju najprej 

predstavljam, katere ovire za participacijo UUT so prepoznavali anketirani svetovalni 

delavci, nato pa še ovire, ki so jih prepoznavali intervjuvani zaposleni in UUT.  

 

Tabela 38: Ovire za participacijo UUT z vidika svetovalnih delavcev 

OVIRE f 

Ovire na strani učencev 78 

Ovire na strani šole 73 

Sistemske ovire 29 

Ovire na strani staršev 17 

Slab odnos med učencem in šol. str. del. 10 

Pomen podpore odraslih UUT 4 

 

Izhajajoč iz Tabele 38, lahko ugotovim, da so svetovalni delavci najpogosteje (78) v 

odgovorih na odprto vprašanje o ovirah za participacijo UUT navajali ovire na strani 

učencev, znotraj katerih prevladuje »nemotiviranost«22 učencev za reševanje UT (64), 

katere posledica je po mnenju svetovalnih delavcev pogosto neodgovornost učencev (9). 

                                                 

 

22 V besedilu besedo nemotiviranost pišem v navednicah, ker izhajam iz prepričanja, da vzrokov za UT in 

šolski neuspeh ne moremo pripisati zgolj učencu samemu, torej neki njegovi lastnosti, marveč se morajo 
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»Ovira je pogosto motivacija učencev, pogosto pri učencih opažamo pasivnost, 

nezainteresiranost, ne vedo, kaj bi želeli, jim je vseeno. Še vedno se najraje 

odmaknejo od težav in čakajo pobude in rešitve s strani staršev. Ne prevzemajo 

odgovornosti za svoje delo. Tudi skupnih dogovorov, ki naj bi pripeljali do 

izboljšanja težav, se po navadi ne držijo.« 

Svetovalni delavci so znotraj ovir na strani učencev navajali še ovire, ki se nanašajo na 

osebnostne lastnosti učencev, njihove posebnosti ali njihov socialno-ekonomski položaj 

(npr. čustvene in vedenjske težave učenca, njegove intelektualne sposobnosti, življenjska 

situacija oz. socialno-ekonomski položaj njegove družine), pri čemer še posebej izstopajo 

nezrelost in starost učenca (9) ter nizka samopodoba UUT (3).  

 

Sledijo ovire na strani šole (73), ki so jih šolski strokovni delavci najpogosteje vezali na 

prepričanja šolskih strokovnih delavcev o učencu kot nekompetentnem bitju (35).  

»Se jim ne zaupa, da bodo znali presoditi, kaj je zanje boljše; da bi znali podati 

kakšen predlog, ki bi bil strokovno smiseln.« 

Pa tudi na njihovo nepripravljenost za omogočanje in spodbujanje participacije UUT 

(17), premalo strokovnega znanja učiteljev za delo z UUT (6), premalo spodbude za 

participacijo UUT s strani vodstva šole (3) in slabo šolsko klimo (2). Poleg ovir na strani 

učencev in šole so svetovalni delavci prepoznavali še sistemske ovire (29), ki so se kazale 

predvsem v pomanjkanju časa in posledično preobremenjenosti šolskih strokovnih 

delavcev, ter ovire na strani staršev (17), kjer je šlo predvsem za slabo sodelovanje staršev 

s šolo oz. nesodelovanje staršev. 

 

Oviro za participacijo UUT v procesu reševanja UT svetovalni delavci vidijo tudi v 

prelaganju odgovornosti za reševanje težav. Pogosto se zgodi, da bodisi starši 

odgovornost za reševanje UT prelagajo na šolo, učitelji na ŠSS, učenci pa na starše ali 

šolo. Kar nekaj svetovalnih delavcev je kot oviro navedlo tudi slabe odnose med šolskimi 

strokovnimi delavci (predvsem učitelji) in UUT oz. na pomen vzpostavitve dobrega 

odnosa med šolskim strokovnim delavcem in učencem (10). Prav dober odnos med 

učencem in šolskim strokovnim delavcem omogoča, da učenec lahko ubesedi svoje mnenje 

                                                                                                                                                    

 

odrasli zavedati svojega sovplivanja na pojavnost določene otrokove značilnosti in tega, da so odrasli tisti, ki 

morajo vedno znova skupaj z učencem raziskovati načine za izboljšanje učnega neuspeha.  
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in predloge, da se UT pravočasno odkrijejo, da se učenci v odnosu z odraslim počutijo 

varne in sproščene. 

»Učenci niso navajeni, da se jih sprašuje za njihovo mnenje. O tem ne razmišljajo 

in težko pravzaprav ugotovijo, kaj bi potrebovali. Potrebujejo nekoga, ki jih pri tem 

posluša in usmerja.« 

Svetovalni delavci so v odgovorih ponekod opozarjali tudi na pomen podpore odraslih 

(šolskih strokovnih delavcev in staršev) v procesu reševanja UT (4), a zdi se, da je podpora 

odraslih včasih narobe razumljena.  

»Nekatere naše negativne izkušnje včasih pokažejo, da niso vsi učenci dovolj zreli 

za takšno odgovornost, saj se je učenec začel izogibati in manjšati sodelovanje z 

različnimi učitelji ali v okviru učne pomoči sošolcev, kljub negativnim ocenam in 

navideznim obljubam, da si želi pomoči, in lastnim predlogom za načrt. Potem je 

pač potrebno trenutno bolj močno vodenje razrednika in svetovalne službe in večja 

odgovornost staršev za domače delo njihovega otroka.« 

Če odrasli podpira učenca, ne moremo govoriti o participaciji, kar pa seveda ne drži – tudi 

v procesu participacije je podpora odraslih potrebna, če ne celo nujna. 

 

Zanimiv je tudi odgovor enega svetovalnega delavca, ki kaže na to, da so šolski strokovni 

delavci še vedno prepričani, da oni najboljše vedo, kaj je za UUT najboljše, in na ta način 

povečujejo pasivnost UUT. 

»Na splošno menim, da smo šolski strokovni delavci preveč servilni, otrokom 

ponujamo pomoč vnaprej in na način, kot se nam zdi potrebna. Otroci lagodno 

sprejemajo to pomoč, zdi se jim samoumevna in sami vlagajo zelo malo napora. To 

velja predvsem za učence zadnje triade.« 

V nadaljevanju predstavljam še ovire, ki so jih prepoznali intervjuvani zaposleni in UUT 

na izbranih OŠ v tretjem delu raziskave.  
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Tabela 39: Ovire za participacijo UUT z vidika zaposlenih in UUT na izbranih OŠ 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

OVIRE SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Ovire na strani 

učenca 

SD1 U1.1,2 R1 UČ1.1 SD2 U2.2 R2  SD3 U3.2 R3 UČ3.2 

Ovire na strani 

šole 

SD1 U1.1,2 R1  SD2 U2.1 R2  SD3 U3.1 R3  

Ovire na strani 

staršev 

SD1    SD2 U2.2     R3  

Sistemske 

ovire 

    SD2 U2.2   SD3 U3.1,2   

Slabo 

sodelovanje 

med starši in 

šolo 

SD1            

 

Analiza odgovorov intervjuvanih zaposlenih in UUT na izbranih OŠ je pokazala, da so 

intervjuvani zaposleni in UUT na izbranih OŠ prepoznavali podobne ovire za participacijo 

UUT v procesu reševanja UT kot anketirani svetovalni delavci. Na tem mestu moram 

poudariti, da sta o ovirah za participacijo govorila le dva učenca, pri čemer sta ovire 

prepoznavala na strani učencev. Analiza odgovorov je pokazala, da so ovire najpogosteje 

prepoznavali na strani učencev (12) in na strani šole (10). Ovire na strani učencev so 

videli predvsem v »nemotiviranosti« učencev za reševanje UT, kar je velikokrat povezano 

tudi z naučeno nemočjo teh učencev.  

»Ja dostikrat je neka brezvoljnost. Lahko je, pa verjetno celo v večini primerov je, 

pogojena z neuspešnostjo, ki so jo že dlje časa doživljali in potem saj, kakorkoli 

naredim, saj ni nič boljše. In je potem ta brezvoljnost in nepripravljenost karkoli 

naredit in nepripravljenost se učit. Zakaj? Zato, ker mogoče ne v družini ne v družbi 

to, da se za nekaj potrudiš, ni dosti cenjeno ali pa karkoli, pa se potem tudi njim ne 

da.« (U2.Š3) 

Pa tudi v neuresničevanju dogovorov s strani učenca. 

»Ker recimo, kar imam jaz izkušenj na predmetni stopnji, pa ti izvirni delovni 

projekti pomoči, pa se pogovarjaš, pa kaj bi ti, in to ostane dostikrat samo na 

papirju. V bistvu so starši tisti, ki z mano kontaktirajo, pa se zmenimo, pa boš imel 

beležko, pa si boš noter napisal, a misliš, da imajo? Mogoče dva, tri dni, potem se 

pa beležka izgubi čudežno. In pol starši, ali me lahko po mailu obveščate, ali me 

lahko in tako naprej.« (SD.Š2) 
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V nizkih sposobnostih in zmožnostih posameznega učenca, (nespodbudnem) družinskem 

okolju učencev, nezrelosti učencev. 

»Na predmetni imamo že te težave, ne predstavljam si, kako bi to zgledalo na 

razredni stopnji, večina je tako nezrelih, vsaj teh, ki so bolj bogi, pa tudi niso 

sposobni nekateri take odgovornosti še prevzet.« (SD.Š2) 

Ovire na strani učencev so prepoznavali tudi v tem, da se UUT težje vključijo v skupino, 

kar je pogosto povezano tudi s strahom UUT pred sodelovanjem pri pouku.  

»Ker če trije, štirje kar naprej dvigujejo roko, ne opazijo, da bi drugi otroci tudi radi 

kaj povedali, pa ne upajo dvignit roko. Tudi starši so mi prišli na govorilne ure 

povedat, veste, naš je pa zelo tih, tak miren, pa je dobil slabo oceno. Veste, sem 

rekla, ni problem, prva ocena je ravno zato, ker se ni navadil na učitelje. In potem 

tudi staršem kar eno breme pade, aha dobro, da ste to opazili, in sem potem tudi jaz 

bolj pozorna na te otroke. Meni je včasih prav hudo, ker vidim, da znajo včasih, pa 

ne upajo povedati.« (U2.Š2) 

Ovire na strani šole so intervjuvani zaposleni prepoznavali predvsem v nenaklonjenosti 

nekaterih učiteljev participaciji učencev. 

»Potem vsekakor to, koliko ga mi vključujemo, koliko ga sploh res sprašujemo. 

Tega ni veliko, še vedno ne. Jaz si upam reči, da smo v enih točkah, ampak v 

majhnih točkah pred kakšno šolo. Ampak ne domišljam si, da mi to res dobro 

delamo. Pa ni to, da mi ne bi hotli, ampak še vedno je tega razumevanja v glavah 

povprečnega slovenskega učitelja premalo, čisto osnovnega zavedanja, da je 

otrokov glas pomemben.« (SD.Š3) 

Prav tako so ovire prepoznavali v slabem sodelovanju oz. nesodelovanju med strokovnimi 

delavci šole pri reševanju UT in nezavedanju šolskih strokovnih delavcev, da so oni 

odgovorni za dvig motivacije pri učencu, da bo lažje sodeloval pri reševanju UT, zaradi 

česar odgovornost za to pripišejo zgolj učencu. 

»Tudi znotraj pouka se moraš večkrat sam na to spomnit, ker res najbolj enostavno 

je takega otroka malo ozmerjat, mal mu kakšno stvar oporekat, ne oporekat, ampak 

mu malo naprej vržt, v narekovajih, pa ne se z njim še kaj posebej ukvarjat.« 

(U2.Š1) 
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Ovire na strani staršev so prepoznali štirje intervjuvani zaposleni, predvsem v smislu tega, 

da bodisi starši učencem doma ne nudijo dovolj podpore za reševanje UT bodisi so starši 

preveč zaščitniški in želijo namesto učencev vse narediti bodisi starši ne sodelujejo s šolo. 

En svetovalni delavec je kot oviro videl tudi slabo sodelovanje med šolo in starši.  

 

Nekateri intervjuvani zaposleni (5) so opozorili tudi na sistemske ovire, kot so npr. 

pomanjkanje časa, preveliko število učencev v razredu, preobremenjenost učiteljev, 

pomanjkanje kadra na šoli za delo z UUT, celotni sistem, ki podpira nedelo učencev oz. 

njihovo neparticipacijo in je posledično precej tog glede izvajanja prilagoditev učne snovi 

UUT. 

»Po mojem jih kar preveč hitro navadimo skozi ta sistem, ki ga peljemo, da ni 

potrebno, da itak so drugi za to, da bodo to njemu naredil, da niti ni se treba v to 

vključevat, nič ni treba. Zdaj pa, če govorimo o UUT, in ko se vtakne inšpekcija, 

potem dajo kakšno naše delo, in potem je že bilo, da tem otrokom, ki nimajo 

odločbe, ne smemo dati prilagojene kontrolne, ne smemo dati vnaprej vprašanj, ne 

smemo ne vem kaj. Ampak meni osebno je to traparija. Če otrok ima težave, da se 

mu pomaga. In da če sedaj lahko pomagam nekomu, ki ima odločbo, bom 

pomagala tudi tistemu, ki nima odločbe, na enak način. To se pravi, da tudi njemu 

bom dala vnaprej vprašanja. In tudi zmeraj ima možnost izbire, ali bo odgovarjal ali 

ne bo.« (U2.Š1) 

Tako v anketah kot v intervjujih so vprašani navajali zelo podobne ovire za udejanjanje 

participacije. V nadaljevanju si natančneje poglejmo pogosto navedeno nemotiviranost 

UUT. 

 

VII 2.6.1 »Nemotiviranost« UUT kot razlog za njihovo neparticipacijo v procesu 

reševanja UT  

 

Glede na to, da so tako anketirani svetovalni delavci kot tudi intervjuvani zaposleni med 

ovirami na strani učencev največkrat navajali prav »nemotiviranost« UUT za reševanje 

UT, me je v intervjujih s svetovalnimi delavci in učitelji zanimalo, kje vidijo razloge in kaj 

je lahko njihov prispevek pri premagovanju »nemotiviranosti«. 
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Tabela 40: »Nemotiviranost« UUT za reševanje UT 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

RAZLOGI ZA »NEMOTIVIRANOST« SD U SD U SD U 

Strah pred izpostavljanjem v razredu  U1.1,2 SD2    

Socialno okolje SD1  SD2    

Starševska vzgoja SD1      

Naučena nemoč UUT   SD2    

Nenavajenost učencev na participacijo v procesu 

reševanja UT 

    SD3  

Preveliko število učencev v razredu      U3.1 

PREMAGOVANJE »NEMOTIVIRANOSTI«       

Podpora SD1 U1.1,2 SD2 U2.1,2  U3.1,2 

Participacija učenca v učnem procesu  U1.1    U3.1,2 

Raziskovanje želja UUT, usmerjenost v načrte za 

prihodnost 

SD1 U1.1     

Dober odnos med UUT in šolskim strokovnim 

delavcem 

   U2.1,2   

Odgovornost šol. str. del. za dvig motivacije pri UUT      U3.1,2 

Nivojski pouk  U1.2     

 

Intervjuvani svetovalni delavci in učitelji so glavne razloge za nemotiviranost učencev za 

reševanje UT največkrat prepoznavali v strahu učenca pred izpostavljanjem v razredu in 

socialnem okolju, v katerem učenec živi, kar posledično velikokrat pomeni, da učenec 

nima podpore doma, saj mu starši ne znajo oz. zmorejo pomagati. 

»Ja, mi imamo prav eno tako posebno populacijo na tej šoli, to naselje in tako 

naprej. Tako da imamo tudi veliko tujcev. Zdaj je tukaj problem tudi, da mame ne 

govorijo ravno slovensko, oče je cel dan v službi, otroci so sami in zdaj tisto, kar se 

naučijo sami. In potem pridejo starši v šolo in rečejo, ali lahko vi kaj v šoli naredite 

za njih.« (SD.Š2) 

Posamezni udeleženci raziskave so razloge prepoznavali še v starševski vzgoji, prevelikem 

številu učencev v razredu, učenčevi naučeni nemoči, pa tudi v nenavajenosti učencev na 

participacijo v procesu reševanja UT. 

»Zdaj ko si mi to prebrala, razmišljam, da nekdo lahko reče, da je otrok 

nemotiviran, zato, ker je tiho. V resnici je tiho in ničesar ne spregovori. V resnici 

reče, da sploh ne ve, kaj bi radi od njega. Jaz tega ne pripisujem v resnici 

nemotiviranosti, ampak temu, da otrok takega načina ni vajen. Mi moramo tudi pri 

sebi to prepričanje pridobit in ga gojit, moramo ta način pogovarjanja z otroki 

spravit v proces in v navado.« (SD.Š3) 
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Svoj prispevek pri premagovanju učenčeve nemotiviranosti so skoraj vsi zaposleni (8) 

videli predvsem v podpori UUT, npr. na način, da jim prilagajajo učni proces, z 

nagrajevanjem učenčevih dosežkov, z usmerjenostjo na učenčeva močna področja, s 

pohvalo, s spodbujanjem za sodelovanje pri pouku.  

»Čeprav vedno spodbujam to, da odgovarjajo, pri vsakem napačnem odgovoru 

skušam najti nekaj dobrega, pa reči, ja, saj ti si to dobro razmišljal, ampak ni pa … 

Tako, da ga nikoli ne potolčem. Nikoli, če se naredi, da se kakšen zasmeji, zelo 

hitro to ustavim, sedaj je to odvisno od situacije, a je zdaj treba onega grdo ustavit, 

ker se ven meče. In zmeraj pravim, ne sekiraj se, če si narobe povedal, še pol 

razreda je narobe mislilo, pa niso, sem vesela, da si rekel. Ker tudi meni kot učitelju 

je to meni povratna informacija, kako oni razmišljajo, kje je zdaj tisto, zakaj je to 

narobe. Ker včasih smo mi potem že tako ukalupljeni noter in ne vidiš problema 

recimo tam, kjer ga pa ima.« (U2.Š1) 

Dva učitelja sta ob tem izrecno poudarila, da je šolski strokovni delavec tisti, ki je 

odgovoren za dvig motivacije pri učencu, zato je še toliko bolj pomemben odnos med 

učencem in šolskim strokovnim delavcem, ki učencu daje varen prostor in občutek, da 

šolskemu strokovnemu delavcu lahko zaupa, ter da strokovni delavec upošteva 

edinstvenost vsakega učenca. 

»Vsakega zmotiviram na drug način. Mu npr. postavim vprašanje, ki njega zanima, 

in se bo on zbudil in bo začel delat. Na sto načinov se da. Ali pa se mu nasmeješ, pa 

prideš mimo, pa ga samo po rami potrepljaš. Ne rabiš dosti, včasih samo pogledam, 

aja, ne delam, nisem s tabo. Ne da reče dobesedno, ampak, saj veste, kaj mislim.« 

(U1.Š2) 

En svetovalni delavec in en učitelj sta poudarila tudi pomen usmerjenosti šolskega 

strokovnega delavca v raziskovanje učenčevih želja in načrtov za prihodnost. 

»Kljub vsemu, če ima vsaj kakšno željo, da ima nek cilj, kamor bi rad, da ga pri 

tem podprem. To mi je rešitev. Če tega ni … K sreči še ni bilo tega, da ni ničesar. 

Res ne vem, kaj bi naredila, da ne bi bilo nič. Tudi če so samo sanje, je ok.« 

(SD.Š1) 

Trije učitelji pa so participacijo učenca v učnem procesu videli kot ključni dejavnik pri 

premagovanju učenčeve nemotiviranosti. 
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»Se mi zdi mogoče res, da če bi učence prej vključili v te procese odločanja, bi 

mogoče bilo te nemotiviranosti manj.« (U2.Š3) 

En učitelj pa je poudaril dobre izkušnje z nivojskim poukom, ki je po njegovem mnenju 

prispeval k premagovanju učenčeve nemotiviranosti. 

»Jaz vidim zelo veliko prednost in mi je škoda, da jih je vedno manj, v teh manjših 

učnih skupinah. Sploh, ko so bili po nivojih razdeljeni glede na svoje znanje. Pri 

nas, na naši šoli, se je pri vseh predmetih zelo dobro obneslo. Že od začetka, v 

štartu, ni bilo nikjer nikoli slišat, da bi bilo kakšno zafrkavanje, vi ste pa buteljni, 

ker ste v najslabšem nivoju. In koliko se tisti otroci, ki imajo učne težave, sprostijo 

tam notri. Jaz ne bom pozabila, par let nazaj sem imela eno skupino za MAT 11 

otrok, če se grdo izrazim, buteljnov za MAT, pa ne mislim grdo o njih, jaz sem 

uživala z njimi, ko sem delala tam notri. Ampak, to je bilo, ko sem jaz postavila en 

problem, en račun, sem lahko dobila 11 napačnih odgovorov nazaj, ampak meni je 

bilo všeč, da sem jih dobila.« (U2.Š1) 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da med dejavniki, ki spodbujajo participacijo UUT v 

procesu reševanja UT, prevladujejo dejavniki, ki pomembno vplivajo tudi na samo 

učinkovitost učne pomoči (podpora UUT, sodelovanje med vsemi udeleženimi, odnos med 

UUT in šolskim strokovnim delavcem ipd.). Zanimivo pa je, da so anketirani svetovalni 

delavci ob tem navajali še pomen tega, da je vodstvo šole naklonjeno participaciji, ter SES 

učenca. Po drugi strani pa so udeleženci obeh delov raziskav kot največji oviri za 

participacijo UUT prepoznavali ovire na strani učenca (predvsem nepripravljenost oz. 

»nemotiviranost« učencev za reševanje UT) in ovire na strani šole (predvsem prepričanje 

šolskih strokovnih delavcev o učencu kot nekompetentnem bitju in posledično 

nenaklonjenost participaciji). Ovire na strani učenca ponovno kažejo na to, da je pogoj za 

participacijo učenca le in zgolj to, da je učenec nanjo pripravljen.  

 

VII 2.7 Prednosti in slabosti participacije UUT v procesu reševanja UT 

 

V tretjem delu raziskave me je zanimalo, kakšne prednosti in kakšne slabosti participacije 

UUT v procesu reševanja UT prepoznavajo intervjuvani zaposleni in UUT.  
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Tabela 41: Prednosti in slabosti participacije UUT v procesu reševanja UT  

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

PREDNOSTI SD U R UUT SD U R UUT SD U R UUT 

Učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje 

 U1.1  UČ1.2,3 SD2 U2.2  UČ2.1    UČ3.2,3 

Upoštevanje 

učenca 

   UČ1.3,4    UČ2.1,2    UČ3.1–3 

Večja 

motivacija 

učenca za 

reševanje UT 

SD1  R1   U2.1   SD3 U3.2 R3  

Zmanjšanje/ 

odprava UT 

SD1 U1.1,2   SD2  R2      

Podpora 

učencu 

   UČ1.4      U3.1   

Spoznavanje 

učenca 

      R2      

Boljša oprema 

učenca za 

nadaljnje 

življenje 

      R2      

Učenec 

prepozna 

svoje 

sposobnosti, 

omejitve 

          R3  

Učenec izrazi 

željo po 

participaciji 

   UČ1.4,5    UČ2.2,3    UČ3.1–3 

Participacija 

učenca kot 

nuja 

        SD3 U3.1 R3  

SLABOSTI             

Ni slabosti 

participacije 

UUT 

SD1  R1 UČ1.1–3  U2.1 R2 UČ2.1,2 SD3 U3.1  UČ3.1–4 

Nerazumeva-

nje koncepta 

participacije 

        SD3 U3.2 R3  

Nemotiv. 

učencev za 

reševanje UT 

 U1.1,2           

Nedelo 

učencev doma 

    SD2        

Učenec ni 

pripoznan kot 

»kompetentno 

bitje« 

     U2.2       

 

Prednosti participacije UUT v procesu reševanja UT so predvsem UUT (6) in trije 

intervjuvani zaposleni videli v tem, da imajo učenci na ta način možnost, da lahko izrazijo 

svoje mnenje, kar je lahko v veliko pomoč pri načrtovanju učne pomoči. 
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»Ja, to, da jaz kdaj tudi izvem kaj od njega, kaj bolj konkretnega, recimo, na kakšen 

način bi on tudi želel, da je meni v pomoč, kako načrtovat stvari.« (SD.Š2) 

Intervjuvani zaposleni so kot prednost participacije pogosto navajali tudi večjo motivacijo 

učenca za reševanje UT (6) ter samo zmanjšanje oz. odpravo UT (5). 

»Drugače pa mislim, da več ali manj imamo to, da se učni uspeh izboljša, če otroci 

sodelujejo.« (SD.Š1) 

Učenci so največjo prednost prepoznavali v tem, da so njihova mnenja na ta način ne le 

slišana, ampak tudi upoštevana. Več kot polovica intervjuvanih učencev (7) je izrazila 

željo po participaciji v zanje pomembnih zadevah, pri čemer jim je pomembna podpora 

odraslih.  

»Mi je pa tudi fajn, da mi nekdo nekaj pove, ker mogoče jaz ne pomislim niti na 

to.« (UČ4.Š1) 

Kot prednosti participacije UUT v procesu reševanja njihovih UT so posamezni 

intervjuvani zaposleni navajali še, da na ta način lahko šolski strokovni delavci bolje 

spoznajo učenca, prav tako pa lahko učenec bolje spozna samega sebe, svoje sposobnosti 

in omejitve ter postane bolj opremljen za nadaljnje življenje. Trije intervjuvani zaposleni 

so navedli, da je participacija UUT v procesu reševanja UT nujna, če želimo, da je učna 

pomoč učinkovita. 

 

Udeleženci raziskave slabosti participacije večinoma niso prepoznavali (15). So pa 

nekateri intervjuvani zaposleni navajali problem »nemotiviranosti« učencev za reševanje 

UT, nedelo učencev doma in to, da učenci pogosto ne morejo biti pripoznani kot 

»kompetentna bitja«.  

»Slabosti so, da po navadi učenci niti ne vedo kaj, recimo, ko jim jaz na 

dopolnilnem pouku rečem, česa pa ne znaš, pa čez 14 dni, tri tedne, isto snov mi 

reče, še vedno ne znam tega, drugo pa vse znam. In potem, ko začne spraševat, 

vidim … Se pravi, učenci sami nimajo tega občutka in tukaj vidim to slabost jaz, da 

sami ne vedo, česa ne znajo.« (U2.Š2) 

Svetovalni delavec, en učitelj in ravnatelj so kot slabost participacije navedli nepravilno 

razumevanje koncepta participacije, kar posledično pomeni, da odrasli učencu naložijo 

preveliko odgovornost oz. učenec dobi občutek, da lahko počne, kar ga je volja. 
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»Lahko je nevarnost, da bi tukaj prelagali in ne ločili med tem, kaj je odgovornost 

koga. Eno je, da mi z otrokom raziskujemo njegov svet, da pa še vedno vemo, da 

moramo mi bit odgovorni za to, da z otrokom stvari preverjamo, da proces še vedno 

mi vodimo, in da če otrok ne zmore, ga moremo ponovno spodbudit. To je tako, kot 

starši radi, saj sem vse že povedal. Eno je povedat, drugo je pa spremljat, dajat 

povratno informacijo, otrok sme izrazit, mi pa mu moramo dati verodostojno 

povratno informacijo na to, kaj on pove, na to, kaj on naredi. Tukaj potem lahko 

kdo zmeša in reče, no, zdaj pa si rekla, naj sedaj otrok, potem pa naj vse otrok. 

Karikiram, ampak tako je.« (SD.Š3) 

V zvezi s tem se lahko kot slabost pokaže tudi to, da dobijo učitelji občutek, kot da se na ta 

način ogroža njihova strokovna avtonomija.  
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VII 3. KULTURA IN KLIMA INSTITUCIJE TER MOŽNOSTI ZA 

PARTICIPACIJO 

 

V tem poglavju bom prikazala, kako udeleženci v drugem delu raziskave in anketirani 

zaposleni na treh izbranih OŠ v tretjem delu raziskave ocenjujejo kulturo (klimo) šole, na 

kateri so zaposleni. V drugem delu raziskave me je zanimalo mnenje svetovalnih delavcev 

o tem, v kolikšni meri za njihovo šolo držijo trditve, ki se nanašajo na šolsko klimo. Na 

spodnje trditve so udeleženci raziskave odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, ki 

omogoča razporejanje odgovorov na spektru od tega, da določena trditev za šolo sploh ne 

drži, do tega, da popolnoma drži. 

 

Tabela 42: Svetovalni delavci o klimi institucije 

TRDITVE  1 2 3 4 5 ∑ M St. d. 

1. Odnosi med mano in 

drugimi šol. str. del. 

(učitelji, svet. del.) so 

dobri in spoštljivi. 

f 0 0 3 43 142 188 4,74 0,475 

f % 0,0 0,0 1,6 22,9 75,5 100,0 

2. Vodstvo šole 

nedvoumno spodbuja 

participacijo učencev. 

f 0 10 23 76 70 188 4,10 0,866 

f % 0,0 5,3 17,0 40,4 37,2 100,0 

3. Šol. str. del. izražamo 

visoko spoštovanje vsem 

učencem. 

f 0 8 16 84 78 186 4,25 0,787 

f % 0,0 4,3 8,6 45,2 41,9 100,0 

4. Str. del. šole pri 

reševanju učenčevih UT 

praviloma sodelujemo 

med seboj. 

f 0 1 8 78 101 188 4,48 0,607 

f % 0,0 0,5 4,3 41,5 53,7 100,0 

5. Šol. str. del. imamo do 

vseh učencev visoka 

pričakovanja. 

f 0 21 45 95 27 188 3,68 0,855 

f % 0,0 11,2 23,9 50,5 14,4 100,0 

6. Na šoli se trudimo 

odstraniti ovire pri učenju 

in poučevanju učencev. 

f 0 1 14 83 90 188 4,39 0,649 

f % 0,0 0,5 7,4 44,1 47,9 100,0 

7. Za našo šolo je 

značilna tekmovalnost 

med zaposlenimi. 

f 15 79 64 26 4 188 2,60 0,899 

f % 8,0 42,0 34,0 13,8 2,1 100,0 

8. Vodstvo šole skrbi in 

neguje dobre ter 

spoštljive odnose med 

zaposlenimi. 

f 6 5 28 61 87 187 4,17 0,994 

f % 3,2 2,7 15,0 32,6 46,5 100,0 

Opomba: 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži, niti drži, 4 – deloma drži, 5 – popolnoma drži 

 

Na podlagi opredelitev do trditev, ki se nanašajo na šolsko klimo, lahko ugotovim, da 

svetovalni delavci najpogosteje menijo, da za njihovo šolo najbolj drži trditev, da so odnosi 

med njimi in drugimi šolskimi strokovnimi delavci dobri in spoštljivi (M = 4,74). Sledita 

trditvi, da strokovni delavci šole pri reševanju učenčevih UT praviloma sodelujejo med 
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seboj (M = 4,48) ter da se na šoli trudijo odstraniti ovire pri učenju in poučevanju učencev 

(M = 4,39). Sledijo trditve »Šolski strokovni delavci izražamo visoko spoštovanje vsem 

učencem.« (M = 4,25), »Vodstvo šole skrbi in neguje dobre ter spoštljive odnose med 

zaposlenimi.« (M = 4,17) in »Vodstvo šole nedvoumno spodbuja participacijo učencev.« 

(M = 4,10). Po oceni anketiranih svetovalnih delavcev za njihovo šolo najmanj držita 

trditvi, da imajo šolski strokovni delavci do vseh učencev visoka pričakovanja (M = 3,68) 

ter da je za njihovo šolo značilna tekmovalnost med zaposlenimi (M = 2,60). Zanimivo pa 

je, da se je pri teh dveh trditvah kar precejšen odstotek svetovalnih delavcev opredelil, da 

omenjeni trditvi za šolo niti ne držita niti držita (za prvo trditev se je tako opredelilo 

23,9 %, za drugo pa 34,0 % svetovalnih delavcev).  

 

V tretjem delu raziskave sem v intervjujih udeležene zaposlene povprašala o tem, kakšne 

so vrednote njihove šole in kako jih zastopajo. Na ta način sem želela raziskati, ali se med 

navedenimi vrednotami šole morda pojavlja tudi že težnja po participaciji učenca in 

pripoznanju učenca kot kompetentnega bitja. 

 

Tabela 43: Vrednote šole 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

VREDNOTE ŠOLE SD U R SD U R SD U R 

Sodelovanje  U1.1,2 R1 SD2 U2.2 R2 SD3 U3.1,2  

Dobri medsebojni odnosi SD1 U1.2 R1 SD2   SD3 U3.2 R3 

Podpora in pomoč učencem  U1.1 R1  U2.1,2  SD3 U3.1,2  

Pravičnost SD1 U1.2 R1       

Uspešnost učencev   R1 SD2      

Nenasilje    SD2    U3.2  

Red in disciplina  U1.2        

Pripoznanje učenca kot kompetentnega 

bitja 

     R2    

Dobro opravljeno delo         R3 

Storilnost in tekmovalnost       SD3   

Urejenost        SD3   

Organiziranost       SD3   

ZASTOPANJE VREDNOT SD U R SD U R SD U R 

Lastni zgled   R1      R3 

Opozarjanje str. del. na upoštevanje 

vrednot 

     R2    

 

Intervjuvani zaposleni so kot vrednote šole najpogosteje opredelili sodelovanje (tako med 

zaposlenimi na šoli kot tudi sodelovanje šole s starši in učenci med seboj), dobre 

medsebojne odnose ter podporo in pomoč učencem.  

»Da poskušamo pomagati vsakemu, vsak učenec je za nas dragocen.« (U1.Š1) 
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V zvezi s podporo in pomočjo učencem se mi zdi pomembno poudariti, da je en učitelj 

navedel, da sta podpora in pomoč učencem pogosto odvisni od posameznega učitelja.  

»Pa glejte, učitelji smo zelo različni, žal smo zelo različni. Včasih je mene zelo 

zabolelo, zdaj sem pa že to prerasla, so rekli – jaz nisem poročena in nimam otrok, 

pa rečejo, ti pojma nimaš, kaj so otroci. A meni so šolski otroci moji otroci. Ena bo 

pa rekla, jaz imam dosti svojih otrok, jaz se bom z otroki ukvarjala doma, se z njimi 

ne bom ukvarjala čez mero. Jaz pa tega ne morem naredit. Zato eni imajo to 

vrednoto, eni je pa res nimajo. A šola kot vodstvo pa sigurno jo ima, stoprocentno 

jo ima. Učitelji so pa različni, taki in drugačni. En bo naredil to, kar res mora. 

Glejte, saj te ure so zelo relativen pojem, jaz vem, da sem ure in ure zastonj na šoli. 

Ampak če ne bi tega naredila, bi se slabo počutila, taka sem, ne morem biti 

drugačna. Eni pa pač tega nimajo, ne vem, zakaj nimajo, ker imajo mogoče druge 

okupacije, ker drugače čutijo, ampak meni je vrednota otrok.« (U1.Š2) 

Med vrednotami so navajali še pravičnost, uspešnost učencev, nenasilje, red in disciplino, 

storilnost in tekmovalnost, dobro opravljeno delo, urejenost, organiziranost. En ravnatelj 

pa je kot vrednoto navedel tudi pripoznanje učenca kot »kompetentnega bitja«, kar med 

drugim pomeni tudi ohranjanje upanja s strani šolskega strokovnega delavca. 

»Ja, da se na otroka pogleda še iz druge perspektive, da se ne obupa.« (R.Š2) 

Dva ravnatelja sta navedla, da vrednote šole lahko kot vodstvo šole najbolj zastopata z 

lastnim zgledom, en ravnatelj pa v opozarjanju šolskih strokovnih delavcev na 

upoštevanje vrednot.  

»Ja, da sem tudi jaz tak, do vseh, pošten in dosleden.« (R.Š1) 

 

Šolsko klimo sem raziskovala tudi s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki sem jih s pomočjo 

svetovalnega delavca razdelila med zaposlene na treh izbranih OŠ. Podobno kot v drugem 

delu raziskave me je zanimalo mnenje zaposlenih o tem, v kolikšni meri za njihovo šolo 

držijo trditve, ki se nanašajo na šolsko klimo. Na spodnje trditve so udeleženci raziskave 

odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, od tega, da trditev za njihovo šolo sploh ne 

drži, do tega, da popolnoma drži. 
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Tabela 44: Klima na šoli 

 ŠOLA 1 ŠOLA 2 ŠOLA 3 

TRDITVE M St. d. M St. d. M St. d. 

1. Odnosi med mano in drugimi šolskimi strokovnimi delavci 

(učitelji, svetovalni delavci) so dobri in spoštljivi.  

4,33 0,617 4,53 0,563 4,40 0,632 

2. Ko pri svojem delu naletim na določeno oviro, se lahko 

vedno obrnem na sodelavce po pomoč. 

4,40 0,632 4,59 0,657 4,47 0,516 

3. V pogovoru s sodelavci se počutim sprejetega in 

upoštevanega. 

4,20 0,676 4,53 0,507 4,33 0,617 

4. Za našo šolo je značilna tekmovalnost med zaposlenimi.  3,00 1,134 2,91 1,026 3,00 0,845 

5. Na naši šoli osebje različnih profilov med seboj sodeluje. 4,00 0,756 4,12 0,640 4,47 0,516 

6. Na naši šoli strokovni delavci med seboj sodelujemo pri 

evalvaciji poučevanja in vzgojnega dela.  

4,13 0,834 4,21 0,687 3,73 0,704 

7. Na naši šoli se trudimo odstraniti ovire, ki nam onemogočajo 

kakovostno pedagoško delo.  

4,20 0,676 4,12 0,686 4,40 0,507 

8. Šolski strokovni delavci se trudimo odstraniti ovire pri 

učenju in poučevanju učencev. 

4,47 0,516 4,44 0,613 4,40 0,632 

9. Vodstvo šole sprejema in upošteva moje mnenje.  4,20 0,941 4,29 0,719 4,40 0,632 

10. Vodstvo šole me podpira pri mojem delu. 4,73 0,458 4,62 0,551 4,47 1,060 

11. Vodstvo šole razume probleme, povezane z delom, in mi 

jih pomaga reševati.  

4,47 0,516 4,29 0,629 4,60 0,632 

12. Za dobro opravljeno delo me vodstvo šole vedno pohvali.  4,20 0,676 3,97 0,969 4,13 0,743 

13. Za dobro opravljeno delo me vodstvo tudi nagradi (npr. 

možnost dodatnih izobraževanj ipd.).  

3,73 0,799 3,06 1,229 3,80 0,676 

14. Vodstvo šole skrbi in neguje dobre ter spoštljive odnose 

med zaposlenimi.  

4,33 0,724 3,71 1,060 4,20 0,775 

15. Na naši šoli učenci pomagajo drug drugemu. 3,47 0,516 3,79 0,687 4,07 0,594 

16. Odnosi med osebjem in učenci so večinoma spoštljivi. 4,20 0,676 3,91 0,678 4,33 0,488 

17. Na naši šoli do vseh učencev obstajajo visoka 

pričakovanja.  

3,53 0,915 3,38 1,015 3,33 0,724 

18. Na naši šoli so vsi učenci enako cenjeni.  4,27 0,594 4,27 0,911 3,80 1,014 

19. Na naši šoli se vsak učenec počuti sprejetega.  4,20 0,561 4,03 0,870 3,67 0,816 

20. Na naši šoli strokovni delavci šole in starši dobro 

sodelujemo.  

4,07 0,458 4,12 0,808 4,27 0,458 

21. Čutim se pripadlega šoli in sem ponosen, da sem tu 

zaposlen.  

4,53 0,516 4,41 0,783 4,47 0,640 

 

Glede na podatke iz Tabele 44 lahko zapišem, da na vseh treh izbranih osnovnih šolah 

vlada dobra šolska klima. Prvih šest trditev se nanaša na odnose oz. sodelovanje med 

šolskimi strokovnimi delavci. Anketirani zaposleni so za te trditve, ki opisujejo dobre 

medsebojne odnose oz. sodelovanje, ocenili, da za njihovo šolo v povprečju deloma oz. 

popolnoma držijo (M ≥ 4,00). Med temi trditvami je bila tudi trditev »Za našo šolo je 

značilna tekmovalnost med zaposlenimi.«. Zanimivo, da je pri tej trditvi kar velik odstotek 

tistih, ki so ocenili, da ta trditev za njihovo šolo niti ne drži niti drži (2,91 ≤ M ≤ 3,00). V 

sklopu teh šestih trditev bi v primerjavi posameznih šol med sabo opozorila še na trditev 

»Na naši šoli strokovni delavci med seboj sodelujemo pri evalvaciji poučevanja in 

vzgojnega dela.«. Zanimivo je namreč, da je na šoli 3 v primerjavi z drugima dvema 

šolama ta trditev ocenjena precej nižje (M = 3,73), glede na to, da je na isti šoli trditev »Na 
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naši šoli osebje različnih profilov med seboj sodeluje.« v primerjavi z drugima dvema 

šolama ocenjena najvišje (M = 4,47).  

 

V povprečju so anketirani zaposleni ocenili, da za njihovo šolo deloma ali popolnoma 

držijo tudi trditve, ki se nanašajo na dobro podporo in pomoč učencem (trditvi 7 in 8) 

(M ≥ 4,12), na dobro sodelovanje s starši (trditev 20) (M ≥ 4,07) in dobro počutje na šoli 

(trditev 21) (M ≥ 4,41). 

 

Za trditve, ki se nanašajo na to, da vodstvo šole podpira in spodbuja zaposlene pri 

njihovem delu (trditve 9 do 14), so udeleženci raziskave v povprečju ocenili, da držijo 

deloma ali popolnoma (M ≥ 3,97). Nekoliko odstopata le trditvi 13 in 14. Tako je denimo 

med temi trditvami najnižje ocenjena trditev, da vodstvo šole za dobro opravljeno delo 

svoje zaposlene tudi nagradi (M ≤ 3,80). Na šoli 2 pa so zaposleni v primerjavi z ostalima 

dvema šolama precej nižje ocenili tudi trditev 14 (»Vodstvo šole skrbi in neguje dobre ter 

spoštljive odnose med zaposlenimi.«) (M = 3,71). 

  

Trditve od 16 do 19 se nanašajo na dobre odnose in sodelovanje med šolskimi strokovnimi 

delavci in učenci. Med temi trditvami najbolj izstopa trditev »Na naši šoli do vseh učencev 

obstajajo visoka pričakovanja.«, saj je kar visok delež anketiranih zaposlenih ocenil, da za 

njihove šole ta trditev niti ne drži niti drži (M ≤ 3,53). Glede ostalih treh trditev pa so 

opazne razlike, v kolikor rezultate primerjamo med posameznimi šolami. Tako so 

zaposleni na šoli 3 ocenili, da za njihovo šolo v primerjavi z ostalima dvema šolama manj 

držita trditvi »Na naši šoli se vsak učenec počuti sprejetega.« (M = 3,67) in »Na naši šoli si 

vsi učenci enako cenjeni.« (M = 3,80). Na šoli 2 pa je v primerjavi z ostalima dvema 

šolama nekoliko nižje ocenjena trditev »Odnosi med osebjem in učenci so večinoma 

spoštljivi.« (M = 3,91).  

 

Zanimiva je tudi ocena anketiranih zaposlenih glede trditve 15, ki se nanaša na 

pripravljenost učencev za medsebojno pomoč (»Na naši šoli učenci pomagajo drug 

drugemu.«). Na šoli 1 in 2 so udeleženci raziskave ocenili, da omenjena trditev za njihovo 

šolo niti ne drži niti drži (M ≤ 3,79), medtem ko so na šoli 3 ocenili, da za njihovo šolo 

trditev v povprečju deloma drži.  
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V anketnih vprašalnikih za merjenje šolske klime sem postavila tudi dve odprti vprašanji, s 

katerima sem želela raziskati, kaj je tisto, kar po eni strani najbolj prispeva k pozitivnim 

odnosom na šoli, po drugi strani pa najbolj ovira doseganje boljše šolske klime in odnosov 

na šoli. 

 

Tabela 45: Dejavniki, ki spodbujajo in ovirajo dobro šolsko klimo 

K POZITIVNIM ODNOSOM NA ŠOLI JE NAJBOLJ PRISPEVALO: f 

Dobro medsebojno sodelovanje 24 

Vodstvo šole 6 

Osebnostne lastnosti zaposlenih 5 

DOSEGANJE BOLJŠE KLIME IN ODNOSOV NAJBOLJ OVIRA: f 

Osebnostne lastnosti posameznikov 12 

Medsebojno nesodelovanje 7 

Šolski sistem 3 

Pomanjkanje časa 3 

Prevelik vpliv staršev na šolsko delo  3 

Vodstvo šole 2 

 

Analiza odgovorov zaposlenih je pokazala, da k pozitivnim odnosom na šoli in posledično 

boljši šolski klimi najbolj prispeva dobro medsebojno sodelovanje med zaposlenimi ter 

med zaposlenimi in vodstvom šole (kar zajema tudi konstruktivno komunikacijo in 

spoštljive medsebojne odnose). Velik vpliv so zaposleni prepoznavali tudi na strani 

vodstva šole, kot tistega organa na šoli, ki spodbuja in podpira zaposlene, spoštuje 

zaposlene, skrbi za to, da se tudi njihova mnenja sliši in upošteva. Na šolsko klimo 

vplivajo tudi osebnostne lastnosti zaposlenih (njihova tolerantnost, pripravljenost za 

učenje). Prav slednje so anketirani zaposleni prepoznavali kot tisti dejavnik, ki najbolj 

ovira vzpostavljanje boljše klime na šoli (npr. togost posameznikov, osredotočenost zgolj 

na lastne potrebe, zavist, tekmovalnost). Kot ovire so prepoznavali tudi slabo medsebojno 

sodelovanje ali celo nesodelovanje med zaposlenimi, šolski sistem, ki ne podpira 

zaposlenih, pomanjkanje časa oz. preobremenjenost in vodstvo šole, ki ne podpira in 

spodbuja zaposlenih. Zanimivo pa je, da so kot dejavnik, ki onemogoča doseganje boljše 

šolske klime, navedli tudi prevelik vpliv staršev na šolsko delo, ki se preveč vpletajo v 

strokovno delo šole.  

 

Analiza odgovorov intervjuvanih zaposlenih je pokazala, da med vrednotami, ki jih 

zaposleni prepoznavajo na svojih šolah, prevladujejo predvsem dobro medsebojno 

sodelovanje med vsemi udeleženimi, dobri medsebojni odnosi ter skrb šolskih strokovnih 

delavcev za podporo in pomoč učencem. Prav dobro medsebojno sodelovanje je tisti 
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dejavnik, ki po oceni anketiranih zaposlenih v tretjem delu raziskave najbolj vpliva na 

dobro klimo na šoli. Tudi analiza podatkov iz anketnih vprašalnikov o oceni šolske klime, 

tako v drugem kot tudi tretjem delu raziskave, kaže, da so udeleženci raziskave ocenjevali, 

da za njihove šole v največji meri držijo tiste trditve, ki se nanašajo na dobro medsebojno 

sodelovanje med šolskimi strokovnimi delavci, med šolo in starši, na podporo in pomoč 

učencem ter tudi na dobro podporo vodstva šole zaposlenim. Nekoliko nižje pa so bile 

ocenjene trditve, ki se nanašajo na odnose med šolskimi strokovnimi delavci in učenci. 

Udeleženci so tako v drugem kot tudi v tretjem delu raziskave ocenili, da za njihovo šolo 

najmanj drži trditev, da imajo šolski strokovni delavci do vseh učencev visoka 

pričakovanja. Prav tako so bile na eni šoli precej nizko ocenjene tudi trditve, da so na 

njihovih šolah vsi učenci enako cenjeni in da se vsak učenec počuti sprejetega.  
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VII 4. OSNOVNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 

 

V nadaljevanju predstavljam osnovne ugotovitve empiričnega dela ter razmišljanja in 

dileme, ki so se mi ob tem porajali. Zaradi obsežnosti empiričnega dela bom pri navajanju 

osnovnih ugotovitev izhajala iz raziskovalnih vprašanj, ki sem si jih postavila na začetku 

raziskave.  

 

- RV1: Kako je participacija učencev razumljena v formalnih in strokovnih 

dokumentih s področja osnovnega šolstva? 

Analiza formalnih in strokovnih dokumentov s področja osnovnega šolstva je pokazala, da 

je participacija učencev v zanje pomembnih zadevah večinoma razumljena predvsem s 

treh vidikov: imeti možnost izraziti lastno mnenje, imeti možnost izbire in biti informiran. 

Prav tako je analiza pokazala, da je participacija učenca v teh dokumentih, z izjemo 

Koncepta dela (2008), precej široko in nezavezujoče definirana in bi jo lahko po Hartu 

(1992) uvrstili med prve tri stopnje participacije oz. bi jo opredelili kot neparticipacijo.  

 

- RV2: Kako šolski strokovni delavci razumejo koncept participacije?  

Podobno kot je značilno za slovenske formalne in strokovne dokumente s področja šolstva, 

so koncept participacije pogosto precej široko definirali tudi udeleženi v raziskavi. To je 

bil tudi razlog, da je bilo včasih težko prepoznati, kaj udeleženci raziskave razumejo pod 

pojmom participacija učenca oz. kako prepoznavajo učenčevo vlogo v procesu 

participacije. Večina opredelitev participacije je bila tavtoloških in splošnih, v njih niso bili 

omenjeni pomembni vidiki tega procesa (glej Tabelo 7). Kljub temu pa lahko ugotovim, da 

je tretjina sodelujočih svetovalnih delavcev participacijo opredelila tako, da bi jo po Hartu 

(1992) lahko uvrstili med resnično participacijo, večinoma sicer na peto stopnjo na Hartovi 

lestvi. Tudi ocena svetovalnih delavcev o tem, da za njihove šole v največji meri drži 

trditev, da šolski strokovni delavci upoštevajo učenčeva mnenja pri sprejemanju za učence 

pomembnih odločitev, kaže na to, da ko svetovalni delavci na šolah ocenjujejo 

participacijo, večinoma govorimo o peti stopnji participacije po Hartu (prav tam). 

Participacijo so anketirani svetovalni delavci in intervjuvani strokovni delavci šole 

večinoma razumeli kot aktivno soudeleženost učenca v zanj pomembnih zadevah (da 

učenec lahko izrazi svoje mnenje in predloge, ki jih šolski strokovni delavci tudi 

upoštevajo, da je učenec aktivno vključen v oblikovanje in sprejemanje za učenca 

pomembnih odločitev ipd.) (glej Tabelo 6 in Tabelo 9). Poudarjali pa so tudi pomen 
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učenčeve pripravljenosti za sodelovanje, kar z vidika interpretacije odraslih o 

pripravljenosti učenca učenčevo participacijo postavlja pod vprašaj. Pri oblikovanju in 

sprejemanju za učenca relevantnih odločitev je seveda pomemben tudi učenčev delež, 

vendar šolski strokovni delavci pripravljenost učenca za sodelovanje včasih razumejo zgolj 

kot upoštevanje nekih navodil, ki so jih oblikovali in sprejeli odrasli sami, brez učenca. Ali 

lahko potemtakem na tem mestu sploh govorimo o participaciji učenca – odrasli podajo 

določene predloge in mnenja, učenec je tisti, ki jih mora upoštevati, če jih ne, 

participacija ni mogoča, saj učenec ni prevzel svojega dela odgovornosti? Mogoče je to 

nekoliko prehitro sklepanje, a ko govorimo o participaciji učenca, se je nedvomno treba 

vprašati, ali in kako smo učenca vključili že v sam začetek sprejemanja odločitev (npr. ali 

je lahko izrazil svoje mnenje, je bilo to mnenje tudi upoštevano, smo odrasli učenca 

podprli, da bi lahko ubesedil, kaj želi in potrebuje). Ob tem je treba omeniti še ugotovitev 

analize podatkov, da se svetovalni delavci, ki so ocenili, da je na njihovi šoli participacija 

učencev prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, v večji meri strinjajo s trditvami, ki 

kažejo na to, da učenci resnično participirajo v zase pomembnih zadevah. Pomembne 

razlike pa ni bilo pri trditvi (1) – o načrtovanju in izvedbi za učence pomembnih dejavnosti 

odločamo šolski strokovni delavci – pri kateri so skoraj tri četrtine svetovalnih delavcev 

ocenile, da za njihovo šolo drži deloma ali popolnoma. Ta trditev namreč nakazuje, da bi 

po Hartu (prav tam) v tem primeru govorili o neparticipaciji. Očitno tudi na šolah, kjer so 

svetovalni delavci ocenili, da je participacija učencev prisotna pri večini procesov oz. 

dejavnosti, neredko dejavnosti vodijo strokovni delavci sami, učenci pa jih morajo sprejeti 

in jim slediti.  

 

- RV3: Ali se UUT doživljajo kot soudeležene v procesu reševanja svojih UT? 

Analiza odgovorov intervjuvanih UUT iz izbranih šol kaže, da se vsi počutijo soudeležene 

v procesu reševanja svojih UUT. Soudeleženost so razumeli predvsem z dveh vidikov: 

možnost izraziti svoje mnenje in upoštevanje izraženega mnenja s strani šolskih strokovnih 

delavcev. To dvoje je prisotno predvsem v fazi načrtovanja in izvajanja učne pomoči, 

medtem ko je v fazi identifikacije šolski strokovni delavec tisti, ki identificira UT, UUT pa 

so iz te faze večinoma izključeni. V fazi evalvacije učne pomoči pa je vloga učenca 

različna, na nekaterih šolah so učenci aktivno vključeni v evalvacijo, na drugih pa 

evalvacija poteka predvsem med odraslimi. Strinjam se lahko s tem, da je šolski strokovni 

delavec tisti, ki je odgovoren za prepoznavanje UT, vendar mora tudi odpreti prostor za 

pogovor z učencem, da lahko tudi učenec ubesedi, kje in kako prepoznava težave pri 
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učenju. Ne nazadnje tudi Koncept dela (2008, str. 16) predvideva, da morata v okviru 

projekta pomoči učencu ob uporabi različnih strokovnih in specialnih postopkov in 

preizkusov steči dva procesa: prvi je raziskovalni pogovor o učenčevih težavah pri učenju 

z vsemi udeleženimi v projektu pomoči; drugi, še pomembnejši, pa je dialog z učencem, ki 

mora v projektu/procesu pomoči pridobiti nove kompetence, tako za samo prepoznavanje 

UT kot za njihovo reševanje. Zato se zastavlja vprašanje, kje so ovire, da učenec v fazi 

identifikacije in evalvacije ne nastopa v vlogi kompetentnega sogovornika – mar gre 

razloge za nesposobnost učenca identificirati UT in evalvirati njemu namenjeno učno 

pomoč iskati v njegovi nezrelosti in nezadostni starosti ali v prepričanju odraslih, da oni 

najboljše vedo, kaj je za učenca najbolje? Morda pa gre vsaj pri evalvaciji le za 

organizacijske ovire in redko izvajanje evalvacij nasploh?  

 

Tu je treba še omeniti, da so tako intervjuvani zaposleni kot tudi anketirani svetovalni 

delavci med ustaljenimi načini odzivanja na UT učencev prepoznavali delo po 

petstopenjskem modelu pomoči. Ta podatek sicer ne preseneča, saj tudi Koncept dela 

(2008) predvideva ta model dela z UUT. Preseneča pa, da je skoraj polovica anketiranih 

svetovalnih delavcev delo po petstopenjskem modelu ocenila kot neučinkovito pri 

reševanju učenčevih UT (preveč birokracije, dolgotrajen postopek ipd.).  

 

- RV4: Kateri dejavniki po mnenju UUT in šolskih strokovnih delavcev spodbujajo 

oz. zavirajo participacijo UUT v procesu reševanja UT?  

Zgornjo predpostavko o prepričanju odraslih, da najbolje vedo, kaj je za učenca najboljše, 

kot ovire za to, da učenec v fazi identifikacije UT in evalvacije učne pomoči ne nastopa v 

vlogi kompetentnega sogovornika, potrjujejo odgovori anketiranih svetovalnih delavcev. 

Na prva tri mesta glede ovir za participacijo učencev so namreč umestili ovire, ki kažejo 

na to, da so odrasli tisti, ki najbolje vedo, kaj je za učenca najboljše (npr. hierarhični odnosi 

med odraslimi in otroki v družbi, nepripravljenost odraslih, da bi se ukvarjali z idejami in 

razmišljanji otrok, otroci zaradi nezrelosti ne morejo biti kompetentni sogovorniki 

odraslih). Podobno so svetovalni delavci in intervjuvani udeleženci v tretjem delu 

raziskave razmišljali tudi glede ovir za participacijo UUT, saj so med ovirami na strani 

šole največji oviri prepoznali prav v prepričanjih strokovnih delavcev šole o učencu kot 

nekompetentnem sogovorniku ter v tem, da niso pripravljeni omogočati in spodbujati 

participacije UUT. Po oceni anketiranih svetovalnih delavcev so bili kot največja ovira za 

participacijo učencev na splošno prepoznani globoko zakoreninjeni hierarhični odnosi 
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med odraslimi in otroki v družbi, ki ne predpostavljajo participacije otrok. Zanimivo pa je, 

da ta ovira tako po oceni anketiranih svetovalnih delavcev kot tudi po oceni intervjuvancev 

ni bila prepoznana kot ovira za participacijo UUT.  

 

Poleg ovir na strani šole so udeleženci raziskave navajali še sistemske ovire, a najpogosteje 

so prepoznavali ovire na strani učencev in znotraj teh »nemotiviranost« učencev za 

reševanje učnih težav in posledično njihovo neodgovornost, pa tudi v učenčevih nizkih 

sposobnostih, nezrelosti, nespodbudnem družinskem okolju. Zanimivo pa je, da so se 

nekateri svetovalni delavci vseeno zavedali, da je, ko govorimo o participaciji UUT, v prvi 

vrsti treba pogledati, kaj je delež odraslega in kako lahko on prispeva k omogočanju in 

spodbujanju participacije. Tako so denimo med dejavniki, ki spodbujajo participacijo 

UUT, navajali odnos med UUT in šolskim strokovnim delavcem (npr. varen prostor za 

podelitev svojih mnenj in predlogov, zaupanje, sproščenost, podpora UUT s strani 

odraslih), naklonjenost vodstva šole do participacije UUT v procesu reševanja učnih težav 

in dobro šolsko klimo.  

 

Ugotovitve iz raziskave kažejo, da je kar 37,5 % anketiranih svetovalnih delavcev menilo, 

da SES učenca vpliva oz. najbolj vpliva na participacijo UUT v procesu reševanja UT. Ta 

podatek je precej zaskrbljujoč in nedopustno je, da je participacija učencev povezana s SES 

njihove družine, še posebej zato, ker sta tako načelo enakosti kot prepoved diskriminacije 

jasno definirana v ZOsn (2013) in v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011). Prav tako 

je, izhajajoč iz teoretičnih opredelitev v prvem delu disertacije (glej npr. koncept 

inkluzivnosti, koncept pripoznanja otroka kot zmožnega bitja, koncept pravičnosti 3R), 

nujno, da pravzaprav ravno pri tej populaciji UUT posebej spodbujamo njihovo 

participacijo. Več kot tretjina anketiranih svetovalnih delavcev je kot razlog za UT navedla 

SES družine učencev, intervjuvani učitelji in svetovalni delavci pa so ta razlog, skupaj z 

drugačnim narodnostno-jezikovnim okoljem učenca, umestili celo na prvo mesto med 

razlogi za UT. S tem so se ponovno potrdili izsledki nekaterih raziskav (glej npr. 

Razdevšek Pučko, 2003, Peček in Lesar, 2006; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; 

Košak Babuder, 2011) o vplivu SES družine na UT učencev. Ali to nemara pomeni, da 

šola odgovornost za učni uspeh prepušča zgolj družini? Učenci pogosto zaradi različnih 

razlogov niso navajeni sodelovati, niso navajeni, da se jih sliši in upošteva, in se 

posledično znajdejo v – kot so navajali nekateri intervjuvani zaposleni – začaranem krogu 

naučene nemoči. Navadijo se na to, da nima smisla prispevati svojega deleža. Ali se 
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nemara glede na zgornje ugotovitve o vplivu SES na participacijo UUT v procesu 

reševanja UUT in glede na to, da so anketirani svetovalni delavci glavna razloga za UT 

učencev prepoznavali v pomanjkanju delovnih in učnih navad ter učne motivacije pri 

učencu, nakazuje, da strokovni delavci ne želijo sprejeti svoje vloge in odgovornosti v 

procesu reševanja UT? SES družine je namreč nekaj, na kar strokovni delavci šole gotovo 

ne morejo vplivati, je pa hkrati »priročen« dejavnik vplivanja na razvoj delovnih in učnih 

navad učenca in upravičevanja bodisi lastne neučinkovitosti ali pa nedelovanja. Šola je 

namreč strokovna institucija, kjer bi morali učencem najprej pomagati pri strokovno 

podprtem razvijanju učnih in delovnih navad. Seveda je za učenca zelo dobro, če ima pri 

tem podporo tudi doma, a žal je mnogi učenci nimajo in so tako prepuščeni samim sebi. 

 

Udeleženci raziskave so med ovirami za participacijo navajali še ovire na strani staršev, ki 

se nanašajo predvsem na nesodelovanje oz. slabo sodelovanje staršev s šolo. Na tem mestu 

se mi postavlja vprašanje, v čem je pravzaprav tu ovira za participacijo UUT, saj 

omogočanja participacije učencev ne moremo pogojevati s tem, ali starši s šolo 

sodelujejo ali ne. Seveda je dobro sodelovanje med starši in šolo lahko velika prednost, a v 

primerih, ko se nanjo zaradi različnih razlogov ne moremo zanašati, je še vedno 

pomembno, da šolski strokovni delavci učencem zagotovijo nove dobre izkušnje s 

participacijo. Namenoma sem zapisala nove izkušnje, saj morda nekateri učenci tudi doma 

niso navajeni, da lahko izrazijo mnenje, da se jih upošteva, da se jih sliši, kaj želijo 

sporočiti. Zato je za te otroke toliko bolj pomembno, da se jim vsaj v šoli to omogoči in 

načrtno spodbuja.  

 

- RV5: Katere prednosti oz. slabosti participacije UUT v procesu reševanja UT 

prepoznavajo posamezni akterji (UUT, učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji)?  

Udeleženci raziskave so prepoznali veliko prednosti participacije, kot so npr. večja 

motivacija UUT za reševanje UT, lažje načrtovanje in izvajanje učne pomoči, zmanjšanje 

oz. odprava UT. Učenci so v intervjujih izrazili željo po participaciji, kot glavni prednosti 

pa navedli možnost izražanja in upoštevanja mnenj. Zanimivo pa je, da po eni strani več 

kot polovica anketiranih svetovalnih delavcev ocenjuje, da participacija učencev v zanje 

relevantnih zadevah na njihovih šolah ni prisotna, po drugi strani pa jih, paradoksalno, kar 

90,9 % ocenjuje, da je participacija učenca ključna za učinkovito učno pomoč. Slabosti 

participacije udeleženci raziskave večinoma niso prepoznavali, je pa v razmislek vsekakor 

treba vzeti tiste odgovore udeležencev, ki kažejo na to, da je slabost participacije lahko tudi 
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v nepravem razumevanju koncepta participacije med odraslimi. Participacijo razumejo 

kot pustiti učencu, da dela, kar ga je volja, in svoje vloge v tem procesu sploh ne 

prepoznavajo. Zaradi občutka ogroženosti lastne strokovne avtonomije lahko tako učencu 

naložijo preveliko odgovornost. Lahko se strinjam s tistim delom odgovorov udeležencev, 

ki pravijo, da so oni kompetentni za učno snov, za poznavanje tehnik in metod poučevanja 

ipd., a pri tem ne smemo spregledati tega, da so po drugi strani učenci tisti, ki so prav tako, 

kot bi se izrazila G. Čačinovič Vogrinčič (2008), strokovnjaki za svoje življenje. To 

pomeni, da lahko v množici metod in tehnik poučevanja razberejo, katera jim je najbližja 

in najbolj učinkovita, na kakšen način lahko najlaže usvojijo določeno učno snov ipd. S 

čimer nikakor ne ogrožajo avtonomije šolskih strokovnih delavcev, temveč potrebujejo 

zgolj spoštljive in odgovorne odrasle, ki znajo in zmorejo prisluhniti učencem in omogočiti 

odprt prostor za pogovor, v katerem bo lahko učenec slišan in upoštevan.  

 

- RV6: Ali z vidika učiteljev in svetovalnih delavcev obstajajo pomembne razlike 

med njihovo pomočjo UUT in učencem, ki imajo odločbo o usmeritvi v vzgojno-

izobraževalni program?  

Večina šolskih strokovnih delavcev je prepoznala razliko med pomočjo UUT in učencem z 

odločbo o usmeritvi. Razliko so prepoznavali predvsem v tem, da je pri nudenju učne 

pomoči za učence z odločbo več sistematičnosti, saj so zanje po zakonu predvidene 

formalne prilagoditve, pomoč UUT pa je v veliki meri odvisna od samega strokovnega 

delavca, ne glede na to, da je v 12.a členu ZOSn (2013) jasno zapisano, da so UUT 

upravičeni do prilagajanja metod in oblik dela pri pouku. Dobljeni rezultati me precej 

presenečajo, saj šolski strokovni delavci očitno učencem z odločbo prilagajajo metode 

dela, oblike in načine poučevanja ipd. zato, ker gre za formalno zapisane prilagoditve. V 

primeru zgolj strokovnih smernic oz. priporočil za delo z UUT, kot to velja za delo z UUT, 

pa so prilagoditve odvisne predvsem od pripravljenosti in zavzetosti šolskih strokovnih 

delavcev, od sposobnosti medsebojnega konstruktivnega sodelovanja in vsekakor tudi od 

pripravljenosti za vključevanje učenca v celotni proces iskanja, udejanjanja in evalvacije 

prilagoditev. Na tem mestu se mi zdi smiselno poudariti tudi razliko, da se učna pomoč 

UUT odvija večinoma med poukom, a zunaj razreda, pri čemer se odpira tudi dilema, 

koliko na šolah pravzaprav upoštevajo prvo stopnjo petstopenjskega modela pomoči, ki 

predvideva pomoč učitelja pri pouku, v razredu. Za nekatere učence je individualna pomoč 

zunaj razreda, med poukom zagotovo učinkovita, a težava nastane takrat, ko to postane 

edina možna praksa pomoči – ko ima učenec težave pri učenju, se mu ponudi učno pomoč 
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med poukom zunaj razreda, ker imajo strokovni delavci šole za samoumevno, da je taka 

oblika pomoči bolj učinkovita. Ali te prakse morda ne odražajo tudi latentnega, 

nereflektiranega prepričanja, da se mora otrok spremeniti in prilagoditi sistemu, ki 

ostaja tog in rigiden? V zvezi s pomočjo UUT pri pouku, v razredu ali zunaj njega se 

poraja tudi vprašanje sodelovanja tako strokovnih delavcev šole med sabo kot tudi z UUT 

pri nudenju učne pomoči. Ključno je namreč, kako je tovrstno sodelovanje zastavljeno – ali 

gre v tem primeru zgolj za prelaganje odgovornosti za nudenje učne pomoč med 

posameznimi strokovnimi delavci šole ali za skupno raziskovanje, katere oblike pomoči 

izvajati in kaj bo delež odgovornosti vsakega.  

 

Zgovoren je tudi podatek, da so nekateri učitelji in svetovalni delavci razliko prepoznavali 

v tem, da imajo UUT pogosto večjo podporo pri učni pomoči doma. Ali je večja podpora 

UUT doma morda povezana tudi s tem, da šola večji del odgovornosti za šolsko 

uspešnost UUT preloži na starše, tudi zato, ker znotraj šole preprosto zaradi različnih 

razlogov (npr. pomanjkanje kadra) za UUT ne more zagotoviti ustrezne učne pomoči?  

 

- RV7: Kakšno je prepričanje posameznih akterjev (UUT, učitelji, svetovalni delavci, 

ravnatelji) o tem, da je UUT kompetenten sogovornik odraslega in da lahko 

pomembno prispeva k reševanju UT? 

Analiza odgovorov udeleženih v tretjem delu raziskave je pokazala, da so se vsi 

intervjuvani, z izjemo enega ravnatelja, strinjali s trditvijo, da je UUT lahko kompetenten 

sogovornik odraslega in lahko pomembno prispeva k reševanju UT. Vseeno pa se na tem 

mestu sprašujem, kdaj in kako se to v vsakdanji šolski praksi sploh pokaže. To se 

sprašujem zato, ker so predvsem šolski strokovni delavci kompetentnost učenca v 

pogovoru vezali na različne dejavnike – starost, zrelost, pripravljenost za sodelovanje, 

podporo staršev ipd. Menim, da se v vsakdanji šolski praksi lahko kaj hitro zgodi, da eden 

od teh dejavnikov ni izpolnjen, in je torej strokovni delavec šole tisti, ki odloči, kaj je za 

učenca najboljše. Ne nazadnje je skoraj petina anketiranih svetovalnih delavcev omenila 

nekompetentnost otrok kot oviro za participacijo učencev v zanje pomembnih zadevah. V 

sklopu trditev z nezadovoljivo zanesljivostjo se 60 % anketiranih ni strinjalo s trditvijo, da 

UUT v proces reševanja njihovih UT ne vključujejo, saj niso dovolj kompetentni, da bi 

vedeli, kaj jim pomaga Prav tako se je velik delež anketiranih (91,9 %) strinjal s trditvijo, 

da v pogovoru z UUT najprej raziščejo, kaj učenec že zna, in to povežejo z novim 

znanjem, iz česar bi lahko sklepala, da je učenec v pogovoru pripoznan kot kompetenten 
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sogovornik odraslega. Po drugi strani pa se sprašujem, ali ne gre morebiti v tem primeru za 

manipulacijo, kot bi to stopnjo neparticipacije opredelil Hart (1992). Odrasli sicer izberejo 

predloge in mnenja učencev, a vprašanje je, kaj se potem z njimi zgodi oz. ali so pri 

oblikovanju in sprejemanju odločitev potem dejansko tudi upoštevani. To vprašanje se mi 

postavlja zato, ker je več kot polovica svetovalnih delavcev odgovorila, da na njihovi šoli 

strokovni delavci sami načrtujejo učno pomoč, saj najbolje vedo, kakšno pomoč UUT 

potrebujejo. Podobne ugotovitve se kažejo tudi glede vloge učenca v IDPP – ponekod se 

IDPP oblikujejo za učenca, kar pomeni, da način izvedbe učne pomoči določijo strokovni 

delavci sami, ponekod pa skupaj z njim, da je torej aktivno soudeležen v procesu 

oblikovanja in izvajanja učne pomoči. Ti rezultati nakazujejo, da obstaja povezanost med 

predstavami šolskih strokovnih delavcev o učencu kot kompetentnem sogovorniku in 

omogočanjem participacije UUT. 

 

Glede na podatke iz raziskave, da je malo manj kot 10 % anketiranih svetovalnih delavcev 

odgovorilo, da oblikovanje IDPP za UUT na njihovi šoli ni prisotno, ena intervjuvana 

svetovalna delavka pa je razlog za neprisotnost takega načina dela pripisala 

nepripravljenosti strokovnih delavcev in pomanjkanju časa, se sprašujem, ali je odsotnost 

takega načina dela ponovno vezana na to, da je oblikovanje IDPP opredeljeno zgolj kot 

smernica, priporočilo za delo z UUT. Ali pa gre razloge iskati v preproznani 

neučinkovitosti takega načina dela, glede na to, da je oblikovanje IDPP za UUT ocenilo 

kot učinkovito oz. zelo učinkovito skoraj najmanjši delež svetovalnih delavcev (74,9 %)? 

Ali gre morda preprosto za to, da šolski strokovni delavci niso navajeni na tak način 

sodelovanja? 

 

- RV8: Kako učinkovitost medsebojnih pogovorov v zvezi z reševanjem UT 

doživljajo UUT, njihovi učitelji in svetovalni delavci?  

Po mnenju tako šolskih strokovnih delavcev kot tudi UUT je učinkovitost medsebojnih 

pogovorov v zvezi z reševanjem UT v veliki meri odvisna predvsem od odnosa med 

šolskim strokovnim delavcem in učencem. Pomembno je, da se med njima vzpostavi in 

varuje tak odnos, v katerem bodo mnenja obeh slišana, v katerem bo možno raziskati, kako 

ta mnenja lahko upoštevamo, v katerem učenec zaupa učitelju, ta pa si vzame čas zanj, ga 

spodbuja in pohvali. Prav tako sta za učinkovitost učne pomoči oz. medsebojnih 

pogovorov ključna podpora odraslega in sodelovanje med vsemi udeleženimi.  
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- RV9: Ali lahko ravnatelj in odnosi med zaposlenimi prispevajo k oblikovanju take 

šolske klime, ki bo spodbujala participacijo učencev pri vzgojno-izobraževalnem 

procesu?  

Delni odgovor na to raziskovalno vprašanje sem dobila s preverjanjem hipoteze 2.  

 

H2: Svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna 

pri večini procesov oz. dejavnosti, se v večji meri strinjajo s trditvami, da je na šoli dobra 

šolska klima.  

 

Hipotezo sem s t-testom preverjala s pomočjo podatkov iz odgovorov na vprašanje o tem, 

ali svetovalni delavci ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri 

večini procesov oz. dejavnosti, ki se tičejo tudi učencev, ter iz odgovorov svetovalnih 

delavcev na vprašanje o tem, v kolikšni meri za njihovo šolo držijo trditve, ki se nanašajo 

na šolsko klimo.  

 

Tabela 46: Osnovni podatki o klimi in prisotnosti participacije učencev 

 
Prisotnost participacije učencev 

pri večini procesov/dejavnosti  

Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Indeks klima  Da 

Ne 

79 34,7089 3,00492 ,33808 

101 32,1584 3,33086 ,33143 

 

Tabela 47: T-test za preverjanje hipoteze 2 

 

t df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

95 % interval 

zaupanja 

 
   

 Spodnji Zgornji 

Indeks klima  Enakost varianc 

Neenakost varianc 

5,320 178 ,000 2,55044 1,60431 3,49658 

5,387 174,357 ,000 2,55044 1,61603 3,48486 
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Tabela 48: Pomembne razlike med oceno participacije učencev in trditvami o šolski klimi 

Trditve, ki se nanašajo na šolsko klimo Ocena prisotnosti P 

uč. na šolah 

N M St. d. t-test Sig. 

(2-t.) 

Odnosi med mano in drugimi šolskimi strokovnimi delavci (učitelji, 

svet. delavci) so dobri in spoštljivi. (1) 

DA 

NE 

80 

103 

4,88 

4,62 

0,041 

0,052 

3,829 0,000 

Vodstvo šole nedvoumno spodbuja participacijo učencev. (2)  DA 

NE 

80 

103 

4,51 

3,78 

0,080 

0,084 

6,225 0,000 

Šolski strokovni delavci izražamo visoko spoštovanje vsem učencem. 

(3)  

DA 

NE 

80 

101 

4,41 

4,11 

0,079 

0,083 

2,597 0,010 

Strokovni delavci šole pri reševanju učenčevih učnih težav praviloma 

sodelujemo med seboj. (4)  

DA 

NE 

80 

103 

4,58 

4,42 

0,066 

0,061 

1,743 0,083 

Šolski strokovni delavci imamo do vseh učencev visoka pričakovanja. 

(5) 

DA 

NE 

80 

103 

3,89 

3,54 

0,085 

0,087 

2,821 0,005 

Na šoli se trudimo odstraniti ovire pri učenju in poučevanju učencev. 

(6) 

DA 

NE 

80 

103 

4,60 

4,26 

0,063 

0,067 

3,798 0,000 

Za našo šolo je značilna tekmovalnost med zaposlenimi. (7)  DA 

NE 

80 

103 

2,58* 

2,65 

0,108 

0,085 

–

0,558 

0,577 

Vodstvo šole skrbi in neguje dobre ter spoštljive odnose med 

zaposlenimi. (8)  

DA 

NE 

79 

103 

4,43 

4,00 

0,086 

0,110 

2,949 0,004 

* Vrednosti so obrnjene.  

 

Izračun je pokazal, da je razlika v oceni klime na šoli med svetovalnimi delavci, ki 

ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri večini procesov oz. 

dejavnosti, in tistimi, ki tega ne ocenjujejo tako, statistično pomembna (t = 5,320 in 

p = 0,000). Vsota aritmetičnih sredin o klimi na šoli pri svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, 

da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, znaša 

34,7089, pri svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, da na njihovi šoli participacija učencev ni 

prisotna pri večini procesov oz. dejavnosti, pa 32,1584. Delovna hipoteza H torej velja: 

svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da je na njihovi šoli participacija učencev prisotna pri 

večini procesov oz. dejavnosti, se v večji meri strinjajo s trditvami, da je na šoli dobra 

šolska klima. Statistično pomembne razlike se niso pokazale le pri trditvah 4 (t = 1,743, 

p ˃ 0,05) in 7 (t = -–-0,558, p ˃ 0,05).  

 

Delni odgovor na zgornje raziskovalno vprašanje pa lahko pridobim tudi s preverjanjem 

hipoteze 3:  
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H3: Svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da je za učinkovito učno pomoč UUT ključnega 

pomena učenčeva participacija, se v večji meri strinjajo s trditvami, da je na šoli dobra 

šolska klima.  

Hipotezo sem s t-testom preverjala s pomočjo podatkov iz odgovorov na vprašanje o tem, 

ali svetovalni delavci menijo, da je za učinkovito učno pomoč UUT ključnega pomena 

učenčeva participacija pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči, ter odgovorov svetovalnih 

delavcev na vprašanje o tem, v kolikšni meri za njihovo šolo držijo trditve, ki se nanašajo 

na šolsko klimo.  

 

Tabela 49: Osnovni podatki o klimi in pomenu učenčeve participacije 

Za učinkovito pomoč UUT je ključnega 

pomena učenčeva participacija pri 

načrtovanju in izvajanju učne pomoči 

Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Indeks klima  Da 

Ne 

156 33,4423 3,22538 ,25824 

16 31,4375 3,70529 ,92632 

 

Tabela 50: T-test za preverjanje hipoteze 3 

 

t df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

95 % interval 

zaupanja 

 
   

 Spodnji Zgornji 

Indeks klima  Enakost varianc 

Neenakost varianc 

2,335 170 ,021 2,00481 ,31002 3,69959 

2,085 17,412 ,052 2,00481 -,02043 4,03005 
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Tabela 51: Pomembne razlike med oceno pomembnosti participacije za učinkovito učno pomoč in trditvami 

o šolski klimi 

Trditve, ki se nanašajo na šolsko klimo Ocena pomembnosti P za 

učinkovito učno pomoč  

N M St. d. t-test Sig. 

(2-t.) 

Odnosi med mano in drugimi šolskimi strokovnimi delavci (učitelji, 

svet. delavci) so dobri in spoštljivi. (1) 

DA 

NE 

159 

16 

4,75 

4,69 

0,446 

0,602 

0,555 0,580 

Vodstvo šole nedvoumno spodbuja participacijo učencev. (2) DA 

NE 

159 

16 

4,14 

3,50 

0,841 

0,966 

2,884 

 

0,004 

Šolski strokovni delavci izražamo visoko spoštovanje vsem učencem. 

(3) 

DA 

NE 

157 

16 

4,27 

4,00 

0,763 

0,966 

1,302 

 

0,195 

Strokovni delavci šole pri reševanju učenčevih učnih težav praviloma 

sodelujemo med seboj. (4) 

DA 

NE 

159 

16 

4,50 

4,38 

0,594 

0,719 

0,767 

 

0,444 

Šolski strokovni delavci imamo do vseh učencev visoka pričakovanja. 

(5)  

DA 

NE 

159 

16 

3,69 

3,50 

0,819 

1,211 

0,851 

 

0,396 

Na šoli se trudimo odstraniti ovire pri učenju in poučevanju učencev. 

(6) 

DA 

NE 

159 

16 

4,41 

4,19 

0,639 

0,544 

1,337 

 

0,183 

Za našo šolo je značilna tekmovalnost med zaposlenimi. (7)  DA 

NE 

159 

16 

2,60* 

2,50 

0,901 

0,966 

0,410 

 

0,682 

Vodstvo šole skrbi in neguje dobre ter spoštljive odnose med 

zaposlenimi. (8) 

DA 

NE 

158 

16 

4,21 

3,69 

1,004 

0,946 

1,990 

 

0,048 

* Vrednosti so obrnjene.  

 

Izračun je pokazal, da je razlika v oceni klime na šoli med svetovalnimi delavci, ki 

ocenjujejo, da je učenčeva participacija ključnega pomena za učinkovito učno pomoč 

UUT, in tistimi, ki tega ne ocenjujejo tako, statistično pomembna (t = 2,335 in p ˂ 0,05). 

Vsota aritmetičnih sredin o klimi na šoli pri svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, da je 

učenčeva participacija ključnega pomena za učinkovito učno pomoč UUT, znaša 33,4423, 

pri svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, da učenčeva participacija ni ključnega pomena za 

učinkovito učno pomoč UUT, pa 31,4375. Delovna hipoteza H torej velja: svetovalni 

delavci, ki ocenjujejo, da je učenčeva participacija ključnega pomena za učinkovito učno 

pomoč UUT, se v večji meri strinjajo s trditvami, da je na šoli dobra šolska klima. 

Natančnejša analiza pa pokaže, da so se pomembne razlike pokazale le pri tistih trditvah (2 

in 8), ki se nanašajo na vodstvo šole, ki nedvoumno spodbuja participacijo ter skrbi za 

dobre in spoštljive odnose med zaposlenimi. 

 

Glede na zgornje rezultate lahko zapišem, da je participacija učencev v zanje pomembnih 

zadevah med drugim odvisna tudi od šolske klime (boljša je šolska klima, bolj je prisotna 

participacija učencev). Prav tako ugotovitve nakazujejo, da participacija UUT v procesu 
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reševanja UT odvisna tudi od šolske klime. K vzpostavljanju boljše šolske klime pa po 

oceni anketiranih zaposlenih v največji meri prispevajo prav dobro medsebojno 

sodelovanje med zaposlenimi in sodelovanje zaposlenih z vodstvom šole (konstruktivna 

komunikacija, sprotno reševanje konfliktov, spoštljivi odnosi), pa tudi vodstvo šole, ki 

podpira in spodbuja zaposlene. Po drugi strani pa nekoliko presenečajo ocene anketiranih 

zaposlenih, ki se nanašajo na odnose med strokovnimi delavci šole in učenci – na nekaterih 

šolah je namreč precej visok odstotek neopredeljenih glede trditev, da so na njihovi šoli vsi 

učenci enako cenjeni, da se vsi počutijo sprejete ipd. Ugotovitve iz anketnega vprašalnika 

o šolski klimi, ki sem ga razdelila zaposlenim na treh izbranih OŠ, so pokazale, da na vseh 

treh šolah prevladuje dobra šolska klima. Obenem tudi odgovori intervjuvanih UUT kažejo 

na to, da se učenci počutijo soudeležene v procesu reševanja UT. Čeprav po drugi strani 

analiza odgovorov intervjuvanih strokovnih delavcev kaže, kot sem že zapisala, da je 

participacija UUT bolj prisotna v fazi načrtovanja in izvajanja učne pomoči, manj pa v fazi 

identifikacije UT in evalvacije učne pomoči. 

 

Izhajajoč iz teoretičnih predpostavk nekaterih avtorjev (Francis, 1993 v Davie, 1996; Wade 

in Moore, 1993; Gersch, 1996; Sharp, 1996; Rudduck in Flutter, 2004; Goepel, 2009; 

Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009), da je pomoč učencem uspešnejša, v kolikor imajo 

ti možnost participacije v procesu reševanju (učnih) težav, me je zanimalo, ali se delež UT 

pomembno zmanjša na tistih šolah, kjer so prakse dela z UUT, ki omogoča njihovo 

participacijo, bolj ustaljene. Odgovor na to vprašanje sem dobila s preverjanjem hipoteze 

4:  

 

H4: Svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da se delež UT pri učencih pomembno zmanjša (v 

61 % ali več), ocenjujejo, da so na njihovih šolah prakse dela z UUT, ki omogočajo 

participacijo UUT v procesu reševanja učnih težav, bolj ustaljene.  

 

Hipotezo sem s t-testom preverjala s pomočjo podatkov iz odgovorov na vprašanje o tem, 

kako svetovalni delavci ocenjujejo ustaljenost posameznih praks dela z UUT na svoji 

osnovni šoli,23 in vprašanje o tem, v kolikšni meri ocenjujejo, da se je delež UT pri UUT 

zmanjšal od začetka nudenja učne pomoči.  

                                                 

 

23 Ob upoštevanju dejstva, da stopnja zanesljivosti trditev ni sprejemljiva. 
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Tabela 52: Osnovni podatki o indeksu ustaljenih praks in odstotku zmanjšanja deleža UUT 

 
Odstotek učencev, ki 

so se jim UT zmanjšale 

Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Indeks praks  60 % ali manj 

61 % ali več 

126 27,7222 4,95845 ,44173 

37 30,6216 6,31731 1,03856 

 

Tabela 53: T-test za preverjanje hipoteze 4 

 

 
t df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin 

95 % interval 

zaupanja 

 
   

 Spodnji Zgornji 

Indeks praks  Enakost varianc 

Neenakost varianc 

-2,930 161 ,004 - 2,89940 - 4,85377 - ,94503 

- 2,569 49,735 ,013 - 2,89940 - 5,16656 - ,63224 

 

Tabela 54: Pomembne razlike med ustaljenostjo posameznih praks dela z UUT in zmanjšanjem deleža UUT 

Ustaljenost posameznih praks dela z UUT na 

šoli 

% UUT, ki so 

se jim UT 

zmanjšale 

N M St. d. t-test Sig. 

(2-t.) 

Pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči 

izhajamo iz učenčevih predlogov za 

spremembo učenja in strategij učenja. (1) 

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

39 

2,94 

3,18 

1,200 

1,355 

-1,070 0,286 

V pogovoru z učencem z UT najprej raziščemo, 

kaj učenec že zna, in to povežemo z novim 

znanjem. (2)  

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

38 

4,30 

4,34 

0,670 

0,966 

-0,310 0,757 

Šolski strokovni delavci sami načrtujejo učno 

pomoč, saj najbolje vedo, kakšno pomoč 

potrebujejo UUT. (3)  

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

39 

3,35 

2,74 

1,164 

1,312 

2,744 0,007 

Participacija učencev pri reševanju njihovih UT 

se nam kaže kot smiselna, saj prispeva k 

boljšim odnosom med temi učenci in str. 

delavci šole. (4) 

60 % ali manj 

61 % ali več 

126 

38 

3,79 

4,29 

 

0,985 

1,063 

 

-2,713 0,007 

UUT v proces reševanja njihovih UT ne 

vključujemo, saj niso dovolj kompetentni, da bi 

vedeli, kaj jim lahko pomaga. (5)  

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

39 

2,28 

1,77 

1,132 

1,111 

2,454 0,015 

Upoštevanje učenčevih predlogov pri reševanju 

njegovih UT je nesmiselna izguba časa, saj 

morajo šolski str. del. na koncu odločiti o obliki 

in načinu učne pomoči. (6) 

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

39 

1,87 

1,38 

1,076 

0,847 

 

2,951 0,004 

Učenec z UT enakovredno sodeluje s šolskimi 

str. delavci pri načrtovanju in izvajanju učne 

pomoči. (7)  

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

39 

3,02 

3,36 

1,144 

1,063 

-1,627 0,106 

Str. delavec šole, ki opazi učenčeve UT, 

praviloma sam išče rešitve zanje/načine 

odpravljanja le-teh. (8)  

60 % ali manj 

61 % ali več 

127 

39 

2,83 

2,74 

1,146 

1,371 

0,376 0,708 
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Izračun je pokazal, da je razlika med svetovalnimi delavci, ki ocenjujejo, da se je delež UT 

pri učencih pomembno zmanjšal glede na ustaljenost posameznih praks dela z UUT na 

šoli, in tistimi, ki tega ne ocenjujejo tako, statistično pomembna (t = –2,930 in p = 0,004). 

Vsota aritmetičnih sredin na trditve o ustaljenosti posameznih praks participacije pri 

svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, da se je delež UUT na njihovi šoli pomembno 

zmanjšal, znaša 30,6216, pri svetovalnih delavcih, ki ocenjujejo, da se ni, pa 27,7222. 

Delovna hipoteza H torej velja: svetovalni delavci, ki ocenjujejo, da se delež UT pri 

učencih pomembno zmanjša (v 61 % ali več), ocenjujejo, da so na njihovih šolah prakse 

dela z UUT, ki omogočajo participacijo UUT v procesu reševanja UT, bolj ustaljene. 

Statistično pomembne razlike se niso pokazale pri trditvah 1 (t = –1,070, p ˃ 0,05), 2 (t = –

0,310, p ˃ 0,05), 7 (t = –1,627, p ˃ 0,05) in 8 (t = 0,376, p ˃ 0,05).  

 

Zaradi nezanesljivosti tega sklopa trditev sem se odločila, da to hipotezo preverim še z 

drugimi podatki. Postavila sem hipotezo 5:  

 

H5: Na tistih šolah, kjer svetovalni delavci prepoznavajo ustaljene načine za pomoč 

UUT, se je delež UUT pomembno zmanjšal (v 61 % ali več).  

Hipotezo sem preverila s pomočjo podatkov iz odgovorov na vprašanje o tem, v kolikšni 

meri svetovalni delavci ocenjujejo, da se je delež UT pri UUT zmanjšal od začetka nudenja 

učne pomoči, ter odgovorov na vprašanje o tem, ali na njihovi šoli obstaja neki ustaljeni 

način za pomoč UUT.  

 

Tabela 55: Razlike med ustaljenim načinom pomoči UUT in odstotkom učencev, ki so se jim zmanjšale UT 

 
Ustaljeni način pomoči UUT 

Skupaj DA NE 

Odstotek učencev,  

ki so se jim UT  

zmanjšale 

60 % ali 

manj 

f 48 83 

63,4 % 

131 

f (%) 36,6 % 100 % 

61 % ali 

več 

f 12 48 

68,4 % 

38 

f (%) 31,6 % 100 % 

Skupaj f 60 109 169 

f (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 56: Hi-kvadrat test za preverjanje hipoteze 5 

 Vrednost df Statistična pomembnost (2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat ,330a 1 ,566 

Razmerje verjetij ,146 1 ,563 

Linear-by-Linear Association ,328 1 ,567 

Število veljavnih primerov 169   

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 13,49. 

 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila hi-kvadrat test.  

Rezultati: χ2 = 0,330, g = 1, α(P) = 0,566. 

Na podlagi rezultatov hi-kvadrat preizkusa (p ˃ 0,05) s temi podatki nami ni uspelo 

dokazati povezave med prisotnostjo ustaljenih načinov za pomoč UUT in odstotkom UUT, 

ki so se jim UT pomembno zmanjšale. Hipotezo tako zavrnemo.  
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VII 5. PRISPEVEK IN OMEJITVE RAZISKAVE 

 

Glavni prispevek raziskave vidim v njeni kompleksnosti, torej v triangulaciji virov, metod 

in tehnik zbiranja podatkov. Vključenost različnih akterjev v raziskavo (svetovalnih 

delavcev, učiteljev, ravnateljev in UUT) ter triangulacija raziskovalnih metod in tehnik sta 

mi omogočili, da sem lahko na uresničevanje participacije v vsakdanji šolski praksi 

pogledala iz različnih zornih kotov. 

 

Kot smiselno se mi je pokazalo, da sem najprej naredila teoretično analizo formalnih in 

strokovnih dokumentov s področja osnovnega šolstva in na ta način dobila vpogled v to, 

kako je koncept participacije opredeljen že v samih dokumentih. Anketa med svetovalnimi 

delavkami na vseh slovenskih OŠ mi je omogočila narediti pregled stanja o participaciji 

učencev nasploh, še posebej o participaciji UUT v procesu reševanja UT. Na ta način sem 

pridobila tudi vpogled v to, kaj bi bilo smiselno v nadaljevanju v študijah primerov na treh 

izbranih osnovnih šolah še bolj poglobljeno raziskati. Zato sem v intervjujih z udeleženimi 

zaposlenimi postavila tudi nekatera zelo podobna vprašanja kot v anketnih vprašalnikih, saj 

sem zaradi same narave izvedbe intervjuja (osebni stik, možnost postavljanja podvprašanj 

ipd.) dobila boljši vpogled v samo razumevanje določenega vprašanja. 

 

Doprinos raziskave vidim tudi v tem, da sem v raziskavi proučevala koncept participacije 

UUT v vseh fazah (identifikacija UT, načrtovanje, izvajanje in evalvacija učne pomoči), 

kar je z vidika raziskovanja učenčeve participacije novost v slovenskem, pa tudi 

mednarodnem šolskem prostoru. Na podlagi tega sem ugotovila, da se šibkost participacije 

UUT v procesu reševanja UT kaže prav v identifikaciji UT in evalvaciji učne pomoči. Prav 

tako se vrednost raziskave kaže tudi v odzivnosti svetovalnih delavcev v drugem delu 

raziskave, saj je anketni vprašalnik izpolnilo kar 42 % svetovalnih delavcev z vseh 

slovenskih osnovnih šol, kar kaže na visoko reprezentativnost zbranih podatkov.  

 

Vrednost tretjega dela raziskave vidim predvsem v tem, da sem v raziskavo vključila tudi 

same UUT, kot tiste, ki se jih tema doktorske disertacije najbolj tiče. Na ta način sem 

upoštevala poudarke sodobnih, na otroka usmerjenih raziskav (Clark, 2011), ki zagovarjajo 

vključitev otrok v raziskovanje o zanje pomembnih dejavnikih. Pričakovala sem, da bom z 

vključitvijo UUT v raziskavo pridobila podatke o tem, kako oni izkušajo participacijo v 

vsakdanji šolski praksi, kaj jim je pomembno v procesu reševanja UT, kakšne so njihove 
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izkušnje z učno pomočjo ipd. Delno sem sicer te podatke tudi pridobila, a odgovori 

nekaterih UUT so bili precej skopi. V intervjujih z UUT sem sicer težila k temu, da bi z 

učenci ustvarila sproščeno vzdušje in jih spodbujala pri odgovorih na zastavljena vprašanja 

(npr. s pomočjo podvprašanj, navezovanja na pretekle izkušnje), a povsod nisem bila 

uspešna. Že tekom same izvedbe intervjujev z UUT sem ugotovila, kako pomembno je, da 

se z učencem najprej vzpostavi odnos, v katerem se učenec počuti varno in sproščeno. 

Večkrat je učence namreč zaskrbelo, ali bom njihove odgovore komu posredovala, in zdi 

se mi, da mi kljub zagotovilu, da bodo ti v anonimni obliki uporabljeni zgolj v moje 

raziskovalne namene, ni uspelo pomiriti njihove skrbi. Morda bi se učenci počutili bolj 

sproščene in bi pridobila več podatkov, če bi z njimi izvedla fokusne skupine ali če bi 

pogovor izvedla zunaj šolskih prostorov.  

 

Glede na to, da je bilo med rezultati večkrat moč zaslediti sodelovanje staršev s šolo kot 

tisti dejavnik, ki lahko pomembno vpliva na učinkovitost učne pomoči, na omogočanje 

učenčeve participacije v procesu reševanja UT ipd., bi bilo morda smiselno v raziskavo 

vključiti tudi starše UUT. Na ta način bi lahko pridobila še njihov pogled na uresničevanje 

koncepta učenčeve participacije.  

 

Omejitev vidim tudi v tem, da bi bilo treba pri oblikovanju anketnih vprašalnikov bolj 

natančno zbrati tudi podatke o šolskih svetovalnih delavcih, ki so sodelovali v raziskavi. 

Že podatek o tem, kaj je udeleženi po izobrazbi, bi omogočil tudi zanimivo primerjavo 

razumevanja koncepta participacije glede na posamezni profil, zaposlen v šolski svetovalni 

službi.  

 

Med obdelavo podatkov sem ugotovila, da je zanesljivost trditev pri vprašanju o 

ustaljenosti praks dela z UUT v drugem delu raziskave nesprejemljiva, kar vidim kot 

največjo omejitev raziskave. Zapisala sem že, da gre nizko vrednost zanesljivosti sicer 

pripisati temu, da sem pri oblikovanju trditev izhajala iz smernic, ki so zapisane v 

Konceptu dela (2008), za pomoč UUT v okviru IDPP in Hartove lestve participacije. 

Zavedam sem, da bi bilo treba pred oblikovanjem teh trditev narediti temeljit premislek, na 

kakšen način bi jih še lahko oblikovala, da bi se izognila nesprejemljivi zanesljivosti.  
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VIII SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Namen doktorske disertacije je bil raziskati, ali obstaja povezanost med stopnjo 

participacije učenca v procesu reševanja UT in uspešnostjo reševanja UT, povezanost med 

predstavami šolskih strokovnih delavcev o učencu kot kompetentnem sogovorniku in 

omogočanjem participacije UUT ter povezanost med kulturo institucije in stopnjo 

participacije UUT. V nadaljevanju bom s pomočjo teoretičnih izhodišč in ključnih 

ugotovitev raziskave odgovorila na zgoraj zastavljena vprašanja, pri čemer bom posebej 

opozorila na tiste točke, ki so se mi med raziskavo pokazale kot ključne pri uresničevanju 

učenčeve participacije v procesu reševanja UT v vsakdanji šolski praksi.  

 

Če izhajam iz teoretičnih opredelitev otrokove participacije pri različnih avtorjih (Hart, 

1992; Shier, 2001; Kirby in sod., 2003; Lansdown, 2010; Rutar, 2012a), lahko zapišem, da 

so za zagotavljanje participacije otrok v zadevah, ki so zanje relevantne, postavili odlično 

izhodišče. Opozorili so na to, kar je bistvenega pomena, ko govorimo o participaciji otrok 

– da ni dovolj otrokom samo dati prostor in priložnost za to, da izrazijo svoje mnenje (o 

težavah pri učenju, možnih oblikah pomoči, izvajanju in evalvaciji pomoči), ampak da je 

pomembno, da je njihovo mnenje tudi slišano in upoštevano. Sama pa sem to pojmovanje 

aplicirala na UUT in reševanje njihovih UT ter dodala, da morajo biti odrasli otrokom, 

zlasti UUT, v podporo pri identifikaciji, načrtovanju, implementaciji in evalvaciji zanje 

pomembnih odločitev. Na to izhodišče se vsekakor velja nasloniti, ko odrasli ne le 

razmišljajo o participaciji otrok, ampak predvsem, ko jo udejanjajo. 

 

Podobne sklepe sem izpeljala tudi v empiričnem delu. Analiza odgovorov udeležencev 

raziskave je namreč pokazala, da participacijo učenca razumejo predvsem z vidika 

možnosti izražanja in upoštevanja učenčevega mnenja. Udeleženci raziskave so si bili 

enotni tudi glede pomena podpore šolskih strokovnih delavcev v celotnem procesu 

odločanja, a so ob tem posebej poudarili učenčevo pripravljenost za sodelovanje, za 

sprejetje svojega dela odgovornosti. Analiza formalnih in strokovnih dokumentov s 

področja osnovnega šolstva pa v zvezi z omogočanjem participacije poleg možnosti 

izražanja mnenja izpostavlja še imeti možnost izbire in biti informiran, torej zaposlenih v 

šolskem sistemu ne nagovarja ravno k uresničevanju resnične participacije, ko je otrok 
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soudeležen v vse faze (identifikacija težav, zbiranje mnenj, odločitev glede implementacije 

rešitev, načrtovanje pomoči, evalvacija) reševanja UT.  

 

Tudi ob prebiranju opredelitev participacije, kot jih navajajo strokovni in vodstveni delavci 

šole, sem vedno znova ugotavljala, da so te opredelitve pogosto zapisane zelo na splošno 

in neobvezujoče in se kot take osredotočajo le na možnost otrokovega izražanja in 

upoštevanja mnenj ter otrokovega vključevanja v sprejemanje odločitev, ki so zanj 

pomembne. Na ta način te opredelitve spregledajo številne druge dejavnike, ki so prav tako 

relevantni, ko govorimo o participaciji otrok. Tako v teh opredelitvah ni bil govor o 

poslušanju otroka, o tem, kako z otrokom vzpostaviti tak dialog, ki bo omogočal, da se bo 

vzpostavil medosebni prostor deljene moči, kako naj se odrasli otroku približa in mu na ta 

način omogoči participacijo v zanj pomembnih zadevah. Te opredelitve se namreč 

večinoma osredotočajo le na to, kaj je delež, naloga posameznega akterja pri zagotavljanju 

participacije (kaj je delež, naloga odraslega in kaj delež, naloga otroka), ne pa toliko na to, 

kaj je treba prej zagotoviti, da se naloga vsakega določi, da je delež vsakega jasen, 

predvsem pa transparenten in za vsakega sprejemljiv. Zanimivo, da Hart (1992) in Shier 

(2001) na začetnih stopnjah participacije najprej pišeta o deležu, nalogi odraslih (npr. 

iniciativa odraslih, odrasli prisluhnejo otroku), na višjih stopnjah participacije (ko se 

otrokova mnenja sliši in upošteva, ko otroci skupaj z odraslimi sprejemajo določene 

odločitve) pa se fokus obrne na otroke (npr. iniciativa otrok, otroci so vključeni v proces 

sprejemanja odločitev). Ravno zato pogrešam bolj specifične opredelitve koncepta 

participacije – da se že v samih opredelitvah prepoznava dejavnike, ki so pomembni oz. jih 

je treba upoštevati, da se ta preobrat od odraslega k otroku lahko sploh zgodi (npr. 

pripoznanje otroka kot kompetentnega, poslušanje otroka in vzpostavitev spoštljivega 

dialoga), predvsem pa pogrešam premislek, kako to zagotoviti. 

 

Kompleksnejše razumevanje participacije bi bilo odraslim v večjo podporo pri njihovem 

delu, saj bi jih opremilo ne le s tem, kaj je treba narediti, da se zagotovi participacija otrok 

v zanje relevantnih zadevah, marveč tudi, kako to narediti. Zato bi bilo že vsaj v strokovnih 

dokumentih, kot so npr. Smernice (v formalnih dokumentih, kot so zakoni in pravilniki, je 

zaradi prevladujočega pravnega diskurza to nekoliko težje izvedljivo), treba bolj natančno 

in jasno opredeliti, kako pravzaprav omogočiti participacijo učencev. Nemara pa bi bilo 

smiselno razmisliti tudi, kako šolske strokovne delavce opremiti in podpreti, da bi to, kar je 

zapisano v obliki smernic in priporočil, dejansko tudi udejanjali pri pedagoškem delu. 



226 

Rezultati raziskave namreč nakazujejo, da v kolikor gre zgolj za neke smernice ali 

priporočila npr. za delo z UUT, je uporaba tega v praksi zelo odvisna od pripravljenosti in 

zavzetosti šolskih strokovnih delavcev (več kot 80 % anketiranih svetovalnih delavcev je 

namreč največji razliki med delom z UUT in učenci z odločbo prepoznavalo v tem, da 

UUT nimajo formalno predvidenih načinov prilagoditev, in so zato te odvisne od 

zavzetosti posameznega strokovnega delavca, in da so učenci z odločbo po zakonu 

predvideni do več prilagoditev kot UUT).  

 

 

 

Slika 1: Pogoji za omogočanje participacije učenca v procesu reševanja UT 

 

Kako lahko torej glede na zgoraj navedene ugotovitve razumemo participacijo učenca v 

procesu reševanja učnih težav? Učenčevo participacijo lahko opredelimo kot način 

sodelovanja šolskega strokovnega delavca z učencem, v katerem je učenec pripoznan kot 

pomemben in kompetenten sogovornik in sodelavec, kot je to poudarjeno tudi v Konceptu 

dela (2008). Pri tem je treba posebej poudariti, da šolski strokovni delavec tako 

identifikacijo problema, odločitve in aktivnosti reševanja kot tudi evalvacijo aktivnosti 

sprejema in oblikuje skupaj z učencem in ne zanj ter je učencu pomembna podpora, ko ta 

ne ve več, kako naprej. Podpora šolskega strokovnega delavca je za učenca nujna. 

Možnost učenčeve participacije namreč še zdaleč ne pomeni, da odraslega (šolskega 
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strokovnega delavca) ne potrebujemo več. Potrebujemo ga predvsem zato, ker mnogi 

učenci te izkušnje sploh nimajo, in zato je pomembno, da odrasli ustvari najprej varen in 

spoštljiv odnos z učencem, da učencu pomaga pri ubesedovanju UT, oblikovanju 

odločitev, pri sprejemanju dogovorov in tudi njihovemu uresničevanju. 

 

Loreman (2009) opozarja, da odrasli pogosto zmotno pričakujejo, da bodo otroci sami 

rešili probleme. Odrasli ne morejo kar pričakovati, da bodo otroci znali reševati določene 

probleme, se spopasti z njimi, če jih odrasli tega ne bojo naučili ali pa jim pri tem vsaj 

nudili določene podpore. Podobno je tudi s predstavo odraslih, da imajo otroci omejene 

komunikacijske sposobnosti (prav tam). Če komunikacijske sposobnosti otroka pojmujemo 

le z besednega vidika, je res, da so mlajši otroci na tem področju omejeni, saj so te 

sposobnosti vezane na njihov razvoj in so v zgodnjih obdobjih manj razvite; in prav tu 

otrok potrebuje še več podpore odraslih, da bo zmogel izraziti svoja mnenja, želje, 

predloge, potrebe. Spretnosti za participacijo učenec namreč razvija v vsakodnevnih 

izkušnjah, zlasti v interakcijah s šolskimi strokovnimi delavci (Kangas, Venninen in Ojala, 

2016), saj odgovornosti za razvoj teh spretnosti ne smemo prepustiti le domačemu okolju. 

Zato je še toliko bolj pomembno opozorilo L. Hoffman (1994), da naj strokovni delavec v 

procesu sprejemanja in oblikovanja odločitev odstopi od moči, ki mu ne pripada. To 

pomeni, da odstopi od tega, da edini poseduje moč in znanje za sprejemanje odločitev, in si 

moč deli z učenci (podobno tudi Cummins, 2003; Ng, 2003). 

 

Nekateri odgovori šolskih strokovnih delavcev kažejo na to, da prav ta delitev moči z 

učenci med šolskimi strokovnimi delavci sproža vprašanja o tem, ali nemara participacija 

učencev pomeni ogrožanje avtonomije strokovnih delavcev in njihove avtoritete. Zato se 

lahko kaj hitro zgodi, da šolski strokovni delavci sicer z najboljšimi nameni bodisi 

sprejmejo odločitve sami, brez učenca, bodisi mu prepustijo, da odločitev sprejme sam in 

je pri tem povsem prepuščen sam sebi. Pogosto takemu načinu sodelovanja sledi 

razočaranje, ker učenci dogovorov potem ne uresničijo, ker v njih ne vidijo smisla, ali jih 

ne razumejo, ali pa jih ne znajo oz. zmorejo uresničiti. Neuresničevanje dogovorov s strani 

učencev pa lahko za odrasle kaj hitro pomeni tudi očitni znak »nemotiviranosti« učenca, 

njegovo neodgovornost, nepripravljenost za sodelovanje in za odpravo določenih težav. 

Tudi Matusov (2009) je opozarjal, da razlog za nezainteresiranost učencev za neko učno 

snov učitelji pogosto pripišejo učencem, neki njihovi splošni apatičnosti, morda tudi 

težavam z disciplino, pri čemer pa popolnoma spregledajo svoj delež pri stopnjevanju te 
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nezainteresiranosti. Zdi se, kot da na tej točki participacija učenca stoji oz. pade – če 

učenec ne prevzame svojega deleža odgovornosti, participacija ni mogoča. Ali je res tako?  

 

V povezavi z »nemotiviranostjo« učenca ni pomembno le, da se odrasli zaveda svojega 

deleža pri stopnjevanju nemotiviranosti, pač pa da se zaveda, da so vzroki za 

»nemotiviranost« lahko različni. Ugotovitve iz raziskave namreč kažejo, da so intervjuvani 

svetovalni delavci in učitelji med vzroki za učenčevo »nemotiviranost« najpogosteje 

navajali strah učenca pred izpostavljanjem v razredu in njegovo socialno okolje. Zagotovo 

je v takih primerih ključno, kako zastavimo sodelovanje z učencem, kar potrjujejo tudi 

ugotovitve iz empiričnega dela, da je odnos med šolskim strokovnim delavcem in 

učencem eden ključnih dejavnikov za učinkovito pomoč UUT in obenem spodbuja 

participacijo UUT v procesu reševanja UT. Gre za odnos, v katerem se učenec počuti 

varnega in sprejetega, v katerem šolski strokovni delavec naredi prostor za razumevanje 

učenčevih UT, za spodbude in pohvale, predvsem pa prostor za učenca, da lahko ubesedi 

svoje težave, stiske, strahove, načine premagovanja UT ipd. Pomemben je tudi način, kako 

šolski strokovni delavec učenca povabi v skupno delo, v ustvarjanje novega. Sodelovanje z 

učencem se mora začeti pri njem in z njim, ne pa proti njemu ali brez njega (Koncept dela, 

2008).  

 

Način, kako učenca povabimo v sodelovanje, je še toliko bolj pomemben zato, ker učenci 

prihajajo v šolo iz različnih okolij. Nekaterim je izkušnja participacije blizu, drugim je to 

nekaj povsem tujega (npr. starši so tisti, ki vedno o vsem odločajo, otroka se v sprejemanje 

zanj pomembnih odločitev ne vključuje). Včasih je lahko prav nova izkušnja tudi razlog za 

neupoštevanje določenih dogovorov, za nesodelovanje ipd., saj je to nekaj, česar učenec ni 

navajen, česar ne zna. Prav zato potrebuje odraslega (šolskega strokovnega delavca), ki mu 

lahko to novo dobro izkušnjo, biti slišan in dejaven sogovornik, omogoči. 

 

Na tem mestu bi rada opozorila še na eno stvar. Na podlagi ugotovitev iz empiričnega dela 

sicer ne morem tega posplošiti, a nerazumevanje koncepta participacije s strani nekaterih 

šolskih strokovnih delavcev v tem smislu, da participacijo enačijo s »prepustitvijo vseh 

odločitev učencu«, so me spodbudile k razmišljanju o tem, ali v teh primerih lahko sploh 

govorimo o participaciji učenca. Podobno se sprašuje tudi G. Lansdown (2001), ko 

poudari, da so otroci pogosto preslišani s strani odraslih, in se zato včasih zgodi, da odrasli 

pretiravajo s tem, kakšen prispevek pri oblikovanju in sprejemanju odločitev 
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pripisujejo/nalagajo otrokom. Na ta način se do otrok vedejo pokroviteljsko. G. Lansdown 

(prav tam) prav tako opozori, da se včasih dogaja, da si odrasli ne upajo ne strinjati se z 

otroki. Popolnoma samoumevno je, da se odrasli včasih ne strinjajo s predlogi otrok, pri 

čemer pa je pomembno, da so do njih še vedno spoštljivi. To ne pomeni, da na ta način 

otroku odvzamejo pravico do izražanja mnenja oz. da mu ne priznavajo kompetentnosti. 

Sodelovati z otrokom s pretirano previdnostjo je enako kot ignoriranje otroka, saj na ta 

način odrasli podcenjujejo njegove sposobnosti, imajo do njega nizka pričakovanja in 

posledično ne omogočajo njegove participacije. Ko govorimo o učenčevi participaciji, je 

ključnega pomena, da v kolikor se odrasli ne strinjajo z učenčevimi predlogi, mnenji ipd., 

to izrazijo spoštljivo, s čimer še vedno ohranijo njegovo kompetentnost. To pomeni, da 

učencu tudi povejo, zakaj ne morejo upoštevati njegovih želja, potreb ipd., a hkrati odprejo 

prostor za to, da se razišče, kaj in kako se v dani situaciji vseeno lahko naredi.  

 

Kaj torej pravijo ugotovitve empiričnega dela glede povezanosti med predstavami šolskih 

strokovnih delavcev o učencu kot kompetentnem sogovorniku in omogočanjem 

participacije UUT? Pridobljeni podatki iz empiričnega dela nam sicer ne omogočajo 

posploševanja o tej povezanosti, a vseeno lahko zapišemo nekatere ugotovitve. Glede na 

pridobljene podatke v tretjem delu raziskave, ko sem intervjuvane šolske strokovne 

delavce prosila, naj utemeljijo svoj odziv na trditev, da je UUT sposoben biti kompetenten 

sogovornik odraslega in lahko pomembno prispeva k zmanjševanju/odpravljanju UT, lahko 

zapišem, da sta se dobri dve petini intervjuvanih zaposlenih s to trditvijo strinjali, pri čemer 

so sodelujoči v raziskavi poudarjali pomen podpore UUT. Prav tako so se vsi intervjuvani 

UUT strinjali, da se na svoji šoli čutijo slišane in upoštevane s strani šolskih strokovnih 

delavcev v procesu reševanja UT. Iz tega bi lahko sklepali, da so učenci s strani šolskih 

strokovnih delavcev pripoznani kot kompetentni sogovorniki in sodelavci v procesu 

reševanja UT. 

 

Po drugi strani pa je skoraj 20 % anketiranih svetovalnih delavcev kot največjo oviro pri 

udejanjanju participacije prepoznalo prepričanje odraslih o otrocih kot o nekompetentnih 

bitjih. Prav tako je več kot tretjina anketiranih svetovalnih delavcev neopredeljena glede 

tega, da pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči izhajajo iz učenčevih predlogov za 

spremembo učenja in strategij učenja. Iz česa potemtakem izhajajo pri načrtovanju in 

izvajanju učne pomoči – nemara iz predlogov odraslih? 
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Šolski strokovni delavci sicer UUT pripoznavajo kot kompetentne sogovornike v procesu 

reševanja UT, a je njihova kompetentnost pogosto odvisna od različnih dejavnikov (npr. 

starost, zrelost, učenčeva pripravljenost za reševanje UT, podpora doma). Tudi pridobljeni 

podatki intervjuvanih udeleženih o participaciji UUT v posamezni fazi učne pomoči 

(identifikacija, načrtovanje, izvajanje in evalvacija) in anketiranih svetovalnih delavcev o 

vlogi učenca v IDPP kažejo, da šolski strokovni delavci predvsem v fazi načrtovanja in 

izvajanja učne pomoči sicer omogočajo participacijo učenca (učenec lahko izrazi svoje 

mnenje, ki je tudi upoštevano), a je ta pogosto odvisna od že prej omenjenih dejavnikov. 

 

Potemtakem lahko ugotovimo, da je participacija UUT v procesu reševanja UT v veliki 

meri odvisna od predstav odraslih, kdaj je otrok dovolj zrel, star, »motiviran« ipd. za 

participacijo. A če upoštevamo opozorila G. Lansdown (2010), vidimo, da otrokova 

starost in zrelost ne moreta sama po sebi omejevati pomena otrokovega mnenja, ampak 

morajo odrasli upoštevati tudi njegove izkušnje, znanja, podporo, ki jo pri tem potrebuje 

ipd. V odraslih, ki sodelujejo z UUT, se mora zgoditi premik k zavedanju, da so odrasli 

tisti, ki so dolžni zagotoviti prostor in pogoje za to, da bo otrok lahko participiral v zase 

pomembnih zadevah, in vedno znova reflektirati predpostavke, ki jih pri tem vodijo. Vse 

prevečkrat se namreč v vsakdanji šolski praksi zgodi, da šolski strokovni delavci UUT ne 

povabijo na pogovor o reševanju njegovih UT, ker bi se v družbi odraslih počutil 

nelagodno ali pa ker bi z udeležbo na pogovoru zamudil svojo najljubšo interesno 

dejavnost, kar sem lahko zasledila tudi v odgovorih nekaterih udeležencev raziskave. 

 

Če se navežem na G. Lansdown (2001), so odrasli otrokom dolžni omogočiti, da v procesu 

reševanja UT participirajo kot otroci. To pomeni, da od njih ne zahtevajo, da se obnašajo 

kot »pomanjšani odrasli«, saj so tudi kot otroci sposobni participirati, če jim to odrasli le 

omogočijo in dovolijo (npr. srečanja IDPP ne skličejo ravno v času učenčeve najljubše 

interesne dejavnosti, pogovor vodijo na način, da učencu ni neprijetno, da omogočajo 

prostor, da se sliši učenčev glas). Podobno so poudarjale tudi P. Kirby in sodelavke (2003, 

str. 19), da otroštvo ni stanje nezrelosti, nekompetentnosti in nezmožnosti razumevanja 

sveta, da ne gre za vmesno postajo na poti v odraslost, ampak da lahko otroci že v obdobju 

otroštva pomembno prispevajo k družbi. Doddington in Hilton (2007, str. 55) pa gresta še 

korak dlje in trdita, da se odrasli lahko počuti varnega in se vede avtentično le, če je imel 

kot otrok dovolj prostora, časa in priložnosti za razvoj lastne identitete. 
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Nekateri avtorji (Čačinovič Vogrinčič, 2008; Lesar, 2009) opozorijo tudi na moč besed oz. 

pomen uporabe jezika, s katerim odrasli opisujejo svoje sodelovanje z učencem, kar lahko 

navežemo tudi na predstave šolskih strokovnih delavcev o UUT kot kompetentnih 

sogovornikih. Izhajajoč iz ugotovitev avtorjev Bass, Dosser in Powell (2001 v Čačinovič 

Vogrinčič, prav tam), G. Čačinovič Vogrinčič izpelje tezo, da je pomembno uporabljati 

pozitivne besede, take, ki opogumljajo, ki dajejo moč, ki ne omejujejo in izključujejo. 

Avtorica (prav tam) poudari, da besede, kot so diagnoza, tretma, ocena ipd., dajejo 

strokovnjaku moč, da določi in označi. Nekateri udeleženci raziskave so v svojih 

odgovorih večkrat uporabljali besedo »obravnavati učenca«. Izhajajoč iz opredelitev 

različnih avtorjev o tem, kaj resnična participacija pomeni, potemtakem tudi beseda 

»obravnavati« ne sodi med pozitivne besede. Če govorimo o obravnavi, ne govorimo o 

sodelovanju z otrokom, saj drugega (v tem primeru učenca) postavimo v vlogo 

proučevanega objekta, torej na nižjo pozicijo moči, in ga posledično ne sprejemamo kot 

kompetentnega sogovornika, kar pa naj bi bilo izhodišče za omogočanje participacije. Tudi 

na ravni rabe jezika v šolskem prostoru, ko govorimo o sodelovanju z učencem, se mora 

zgoditi premik k uporabi t. i. pozitivnih besed, če želimo udejanjati učenčevo participacijo. 

I. Lesar (2009) trdi, da je razmislek o uporabi besed, pojmov, s katerimi opisujemo bodisi 

učenca samega bodisi svoje sodelovanje z njim, nujen, ker jezik odraža individualna 

dojemanja, prepričanja in razumevanja našega sveta in obenem vpliva na njihovo 

oblikovanje. Tako s poimenovanjem ne govorimo le o odnosu do drugega (v tem primeru 

UUT), ampak ta odnos na podlagi poimenovanja tudi ustvarjamo.  

 

Predstave šolskih strokovnih delavcev o tem, da učenci zaradi različnih dejavnikov niso 

sposobni participirati v procesu reševanja UT, vplivajo na to, da odločitve v zvezi s tem 

sprejemajo odrasli (šolski strokovni delavci, ponekod sicer tudi skupaj s starši). Po drugi 

strani pa ugotovitve iz raziskave kažejo, da je kar 90,9 % anketiranih svetovalnih delavcev 

učenčevo participacijo v procesu reševanja UT prepoznalo kot ključno za učinkovito in 

uspešno pomoč. Tudi večina intervjuvanih zaposlenih in UUT je prednost participacije 

UUT v procesu reševanja UT prepoznala v lažjem načrtovanju učne pomoči, večji 

motivaciji učenca za reševanje UT in zmanjšanju oz. odpravi UT. Ker mi s preverjanjem ni 

uspelo z zadostno stopnjo zanesljivosti potrditi povezave med stopnjo participacije učenca 

v procesu reševanja UT in uspešnostjo reševanja UT, sem na podlagi odgovorov 

intervjuvanih svetovalnih delavcev in učiteljev ter anketiranih svetovalnih delavcev, ki so 

poročali o tem, da sta tako delo v IDPP kot tudi učna pomoč veliko bolj uspešna, če učenec 
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participira v tem procesu, sklepala, da ta povezava obstaja. Tega sicer ne morem 

posplošeno trditi, a glede na rezultate lahko ugotovim, da je uspešnost reševanja UT 

povezana tudi s samo stopnjo participacije učenca v tem procesu. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da šolski strokovni delavci nenehno iščejo načine, kako učencu omogočiti 

participacijo, in ne zgolj upravičujejo neparticipacije učencev z določenimi dejavniki (npr. 

učenčeva starost, zrelost, nemotiviranost, pomanjkanje podpore doma).  

 

Na tem mestu se mi zdi pomembno opozoriti še na povezanost med omogočanjem 

učenčeve participacije v procesu reševanja UT in sodelovanjem staršev s šolo ter med 

učinkovitostjo učne pomoči in sodelovanjem staršev s šolo. Podatki iz raziskave namreč 

nakazujejo, da v kolikor starši dobro sodelujejo s šolo, je otrok kompetenten sogovornik, v 

kolikor pa ne, ni, saj zaradi nepodpore doma ne sprejema dogovorov, ne sodeluje pri 

reševanju UT ipd. Še več, participacija učenca v tem primeru tako rekoč ni mogoča. Ob 

bok tem podatkom lahko postavimo še odgovore večine intervjuvanih učiteljev in 

svetovalnih delavcev, ki kažejo na to, da je učinkovitost pomoči UUT v veliki meri 

odvisna tudi od staršev oz. od podpore, ki jo je učenec v zvezi s tem deležen doma. To je 

nedopustno in strokovno vprašljivo. Šola mora tu prevzeti svojo vlogo in še posebej v 

primerih, kjer zaradi različnih razlogov ne more računati na podporo staršev, učence 

naučiti učiti se in skupaj z njimi raziskati, kako lahko razvijejo take delovne in učne 

navade, da bodo v šoli uspešni. Ne nazadnje je eden izmed pomembnih ciljev šole ta, da 

vsem učencem omogoči kakovostno šolanje, krepi njihov občutek lastne vrednosti in jim 

omogoča priložnosti za participacijo v procesih odločanja (Kroflič, 2002, Lesar, 2007). 

 

Nikakor ne trdim, da na splošno velja, da šole v teh primerih ne odigrajo svoje vloge. A kar 

želim poudariti, je, da morajo šolski strokovni delavci na vlogo učenca v procesu reševanja 

UT pogledati nekoliko širše in ne zgolj privoliti v to, da participacija učenca ni mogoča 

zaradi njegove »nemotiviranosti«. Pogosto je, kar sem že zapisala, razlog za 

nemotiviranost tudi socialno okolje učenca (učenec nima podpore doma, starševska vzgoja 

ipd.). Koncept pravičnosti 3 R opozarja, da je družbeni položaj družine učenca (t. i. 

statusna hierarhija) zelo pomemben dejavnik učne uspešnosti, in je tudi zaradi tega treba 

spodbujati in načrtno razvijati spretnosti, ki omogočajo participacijo (npr. komunikacijske 

spretnosti, konstruktivne oblike sodelovanja, reševanja konfliktov). Če ob tem upoštevamo 

še koncept inkluzivnosti, ki kaže, da so kultura in klima institucije, način vodenja in 

vrednote strokovnih delavcev ključni dejavniki za doseganje sprejemajoče in spoštljive 
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skupnosti, je jasno, da mora učenec v šoli pridobiti izkušnjo spoštovanja, občutek lastne 

vrednosti in izkušnjo, da je nekomu pomemben. 

 

Nekateri avtorji (Gersch, 1996; Čačinovič Vogrinčič, 2008; Lesar, 2009) poudarjajo, da 

šolski strokovni delavci potrebujejo podporo šole, da se izkušnja participacije lahko zgodi. 

Podpora šole pa se pogosto povezuje s šolsko klimo in kulturo, zato je bil eden izmed 

ciljev disertacije tudi raziskati povezanost med kulturo institucije in stopnjo participacije 

UUT. K. Mikek (2015), ki je v svoji doktorski disertaciji raziskovala organizacijsko klimo 

in kulturo na šoli, izrecno poudarja, da nekateri avtorji (glej npr. Bečaj, 2000 v prav tam) ta 

dva pojma ločujejo na način, da klimo povezujejo s posameznikom, njegovimi vrednotami 

in potrebami, pri kulturi pa je v ospredju skupina. Sama v nadaljevanju izhajam iz 

opredelitev tistih avtorjev (glej npr. Schein, 2010 v prav tam), ki teh dveh pojmov ne 

ločujejo in klimo vidijo kot del kulture. 

 

Ker se stopnje participacije UUT ni dalo razbrati iz pridobljenih odgovorov anketiranih 

svetovalnih delavcev, sem povezanost med kulturo institucije in stopnjo participacije UUT 

preverjala s stopnjo participacije učencev na splošno, saj predpostavljam, da to lahko 

prenesem tudi na participacijo UUT. Analiza rezultatov iz drugega dela raziskave je 

pokazala na povezanost dobre šolske klime in stopnje participacije učencev. Prav tako so 

intervjuvani zaposleni kot najpomembnejše vrednote šole prepoznavali dobro medsebojno 

sodelovanje, podporo in pomoč učencem ter podporo vodstva šole, kar obenem vpliva tako 

na omogočanje učenčeve participacije kot tudi na učinkovitost učne pomoči. V kolikor na 

šoli vlada dobra šolska klima (ki je del šolske kulture) in zaposleni kot vrednote šole 

prepoznavajo tiste, ki spodbujajo in podpirajo dobro medsebojno sodelovanje in podporo 

učencem, učenci v večji meri participirajo v zase pomembnih zadevah. 

 

Tudi rezultati iz anketnih vprašalnikov o klimi na izbranih šolah so pokazali, da na šolah 

prevladuje dobra šolska klima, prav tako se vsi intervjuvani učenci počutijo soudeležene v 

procesu reševanja svojih UT. Zanimivo pa je, da nihče od intervjuvanih zaposlenih ni že 

same participacije učenca v zanj pomembnih zadevah prepoznal kot vrednoto šole. Je pa 

analiza rezultatov pokazala povezanost med dobro šolsko klimo in prepoznavanjem 

učenčeve participacije kot ključne za učinkovito učno pomoč UUT.  
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Na tem mestu se mi zdi pomembno opozoriti na precej visok odstotek neopredeljenih glede 

tistih trditev, ki se nanašajo na učence (da so vsi učenci enako cenjeni in da se vsak učenec 

na šoli počuti sprejetega). Tu se nam namreč postavlja vprašanje, kaj so razlogi, da 

nekateri učenci niso enako cenjeni, sprejeti. Mar gre razloge za to iskati v slabši učni 

uspešnosti, v njihovem socialno-ekonomskem okolju, »nemotiviranosti«, nesodelovanju 

njihovih staršev s šolo ipd.? Če upoštevamo načelo inkluzivnosti, potem je nujno, da šolski 

strokovni delavci nenehno reflektirajo svoje prakse in odzive, sprejmejo nenehno 

spreminjanje in nerutinizirano opravljanje svojega dela kot stalnico profesionalnega 

razvoja in na ta način omogočijo, da vsak učenec dobi podporo, ki jo potrebuje (Lesar, 

2009). Ne nazadnje je, kot poudarja I. Lesar (prav tam), inkluzivnost ključnega pomena za 

krepitev participacije učencev v šolskem prostoru. Na tem mestu ponovno trčimo na 

pomen odnosa med šolskim strokovnim delavcem in UUT kot tistega dejavnika, ki glede 

na rezultate raziskave pomembno vpliva na omogočanje participacije UUT in učinkovitost 

učne pomoči.  

 

G. Čačinovič Vogrinčič (2008) ugotavlja, da v slovenskih osnovni šolah še vedno ni praksa 

začeti tam, kjer je učenec, s svojim razumevanjem, ampak se zahteva ravno obratno, da se 

učenec pridruži učitelju, da ne sme ne razumeti ne znati, da napake niso dovoljene. 

Običajno je, da vejo odrasli vse – kje je problem, kakšna pomoč je prava, prijazno 

ugotavljajo tudi, katera so močna učenčeva področja. Učenec pa navadno ostaja nem: ne 

artikulira sebe, svoje izkušnje, svojih misli, svojih čustev, pa tudi svoje težave ne (prav 

tam, str. 13). Tudi rezultati raziskave kažejo, da proces reševanja UT, ki bi temeljil na 

omogočanju participacije UUT, ostaja izziv za slovensko osnovno šolo oz. je ena izmed 

glavnih ovir za participacijo na strani šole prav nenaklonjenost participaciji s strani 

strokovnih delavcev. Zato bi bilo najprej treba izobraziti šolske strokovne delavce glede 

pomena participacije učencev in jih spodbujati, da pretresejo svoje predstave o otrocih 

kot nesposobnih ali celo nezmožnih izraziti mnenje, ter jim predstaviti otroke kot 

kompetentna bitja. Nadalje bi jih bilo treba ozavestiti o procesu participacije kot vzgojni 

dejavnosti, ki omogoča razvoj prepotrebnih spretnosti vsakega učenca, če želimo, da 

postanejo aktivni državljani. 

 

Prvi pomemben korak k uresničevanju koncepta otrokove participacije na različnih 

področjih njegovega življenja, še posebej pa UUT v procesu reševanja UT, lahko naredimo 

že s tem, da najprej tudi zares spoštujemo otroštvo. Spoštovati otroštvo, kot pravi Loreman 
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(2009), ne pomeni le otrokom zagotoviti temeljne življenjske potrebe, kot jih opredeljujeta 

Deklaracija ZN o otrokovih pravicah (1959) in Konvencija (1989), ampak pomeni tudi 

spoštovati otrokov čas, njegovo uživanje otroštva, njegove odnose z drugimi, njegov 

prispevek k družini in družbi, njegovo individualnost in različnost ter spoštovati in sprejeti 

njegove spretnosti in sposobnosti. Predvsem pa je pomembno, da v sodelovanju z učencem 

fokus iz rezultata preusmerimo v proces. V proces, kjer je poudarek na vzpostavljanju 

odnosa z učencem kot kompetentnim sogovornikom, ki lahko in sme tudi »ne razumeti«, in 

je prav to nerazumevanje priložnost za to, da skupaj s šolskim strokovnim delavcem 

raziščeta, kako bi lahko bolje znal. 

 

Morda se v tem storilnostno naravnanem šolskem sistemu, ki smo mu priča, to sliši 

iluzorno. Toda če želimo, da bomo uspešnejši pri premoščanju UT in vseh posledičnih 

vplivih (ekonomskih, zdravstvenih, socialnih), bo treba zagotoviti, da bo participacija 

učencev v procesu reševanja UT zaživela. Začeti bomo morali pri sebi in se vprašati, kaj in 

kako lahko jaz kot šolski strokovni delavec prispevam k temu, da participacija učenca v 

vsakdanji šolski praksi ne bo več samo še eden izmed oddaljenih izzivov.  
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X PRILOGE 

 

X 1. PRIMER ANALIZE SLOVENSKIH FORMALNIH IN STROKOVNIH 

DOKUMENTOV S PODROČJA OSNOVNEGA ŠOLSTVA  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli (Uradni list RS št. 52/2013) 

 

IZBOR RELEVANTNIH DELOV 

BESEDILA 

KODE KATEGORIJA 

2. člen (načela za preverjanje in 

ocenjevanje): 

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje 

učenčevo znanje tako, da:  

- spoštuje osebnostno integriteto učencev…  

 

… in različnost med njimi, 

- upošteva poznavanje in razumevanje ciljev 

in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne 

uporabe znanja, 

- daje učencem, učiteljem in staršem 

povratne informacije o učenčevem 

individualnem napredovanju, 

- omogoča učencu kritični premislek in 

vpogled v osvojeno znanje, 

 

- prispeva k demokratizaciji odnosov med 

učenci in učitelji. 

 

 

 

 

- upoštevanje učenčeve 

osebnostne integritete  

- upoštevanje različnosti 

učencev  

- upoštevanje učenčevih 

sposobnosti analize, 

interpretacije, uporabe znanja  

- pravica učenca do povratne 

informacije o napredovanju  

 

- pravica učenca do kritičnega 

premisleka in vpogleda v 

osvojeno znanje  

- enakopravnost v odnosu med 

šol. str. del. in učencem 

 

 

 

 

- spoštovanje 

učenca 

- spoštovanje 

učenca 

- upoštevanje 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

4. člen (javnost ocenjevanja in obveščanje): 

Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti 

zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se 

zagotavlja zlasti:  

- s seznanitvijo staršev in učencev s predpisi, 

ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja 

ter napredovanje učencev,  

- s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, 

opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno 

ocenjevalno obdobje,  

- s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,  

 

- z določitvijo načina in rokov ocenjevanja,  

 

- s sprotnim obveščanjem učencev in staršev 

o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,  

- tako, da se učencem in staršem izroči 

ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v 

druge izdelke. 

 

 

 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

- šol. str. del. določi način in 

roke ocenjevanja 

 - pravica učenca do 

informiranosti  

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

 

 

 

- participacija 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

- ne-participacija 

učenca 

- participacija 

učenca 

- participacija 

učenca 

7. člen (pravica do vpogleda v učenčeve 

izdelke in ocene): 

Učitelj z učenci pregleda ocenjene pisne 

 

 

- pravica učenca do 

 

 

- participacija 
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izdelke, ocene vpiše v redovalnico, pisne 

izdelke pa izroči učencem za informacijo 

staršem. 

informiranosti  učenca 

12. člen (ocenjevanje pisnih izdelkov): 

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti 

učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

- participacija 

učenca 

13. člen (ponovitev ocenjevanja pisnih 

izdelkov): 

- Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali 

več izdelkov učencev v oddelku ali učni 

skupini oziroma polovica ali več izdelkov 

učencev v učni skupini za izvedbo 

nivojskega pouka ocenjenih negativno, se 

pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za 

učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno 

oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo 

ponoviti. 

- Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem 

ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati 

skupaj z učenci ter o tem 

obvestiti tudi razrednika in ravnatelja. 

 

 

- upoštevanje učenčevega 

mnenja, predloga  

 

 

 

 

 

 

 

- vključenost učenca 

 

 

- participacija 

učenca 

 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

učenca 

14. člen (seznanitev z oceno in vpis v 

redovalnico): 

- Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in 

nastopov učenčevo znanje oceni takoj in ga 

seznani z oceno.  

- Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov 

učitelj učenca seznani z oceno ter jo vpiše v 

redovalnico oddelka oziroma učne skupine 

najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, 

ko učenec izdelek odda.  

 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

 

- participacija 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

 

15. člen (prilagoditve ocenjevanja med 

šolskim letom): 

- Za učenca priseljenca iz druge države se 

lahko v dogovoru s starši med šolskim letom 

prilagodijo načini in roki za ocenjevanje 

znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca 

priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje 

glede na njegov napredek pri doseganju 

ciljev oziroma standardov znanja, 

opredeljenih v učnih načrtih. 

- O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim 

letom iz tega člena odloči učiteljski zbor. 

Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom 

se učencu priseljencu iz druge države 

upoštevajo največ dve šolski leti po 

vključitvi v osnovno šolo v Republiki 

Sloveniji.  

 

 

- prilagoditve za učenca 

določijo šol. str. del in starši  

 

 

 

 

 

 

- prilagoditve za učenca 

določijo šol. str. del.  

 

 

 

 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

 

 

 

 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

16. člen (zaključna ocena): 

Zaključno oceno posameznega predmeta 

oblikuje učitelj ob koncu pouka tega 

predmeta v šolskem letu oziroma ob koncu 

pouka posameznega predmeta, ki se izvaja po 

fleksibilnem predmetniku.  

V 1. in 2. razredu učitelj oblikuje pri vseh 

 

- oceno določi učitelj sam 

 

- ne-participacija 

učenca 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
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predmetih zaključno opisno oceno, s katero 

opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev 

oziroma standardov znanja, opredeljenih v 

učnih načrtih. Od 3. do 9. razreda učitelj 

oblikuje pri vseh predmetih zaključno 

številčno oceno, s katero oceni, v kolikšni 

meri učenec dosega standarde znanja, 

opredeljene v učnih načrtih in pri tem 

upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu 

prejel med šolskim letom.  

V prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom učitelj v 1., 2. in 3. 

razredu pri vseh predmetih oblikuje 

zaključno opisno oceno, s katero opiše 

učenčev napredek pri doseganju ciljev 

oziroma standardov znanja, opredeljenih v 

učnih načrtih. Od 4. do 9. razreda učitelj pri 

vseh predmetih oblikuje zaključno številčno 

oceno. Če učenec pri posameznih predmetih 

prehaja v izobraževalni program osnovne  

šole, se zaključna ocena pri teh predmetih 

oblikuje v skladu z drugim odstavkom tega 

člena.  

V posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja učitelj ob koncu pouka v 

šolskem letu oblikuje opisno oceno napredka 

po posameznih področjih. 

17. člen (izobraževanje na domu): 

Šola starše učenca, ki se izobražuje na domu, 

sproti obvešča o rokih in načinu izvedbe 

ocenjevanja učenca.  

 

- šol. str. del. določi način in 

roke ocenjevanja 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

19. člen (obveščanje med šolskim letom): 

Učenec ob koncu pouka posameznih 

predmetov po fleksibilnem predmetniku med 

šolskim letom dobi obvestilo o zaključnih 

ocenah pri teh predmetih.  

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

- participacija 

učenca 

20. člen (obveščanje ob koncu pouka): 

Učenec ob koncu pouka v šolskem letu dobi 

spričevalo z zaključnimi ocenami za 

posamezne predmete. Učenec, ki ima pravico 

opravljati popravni oziroma predmetni izpit, 

dobi obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu 

pouka v šolskem letu.  

 

 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

 

 

- participacija 

učenca 

22. člen (ponavljanje v soglasju s starši): 

- Učenec lahko zaradi slabših ocen, ki so 

posledica daljše odsotnosti od pouka, 

bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, 

ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi 

starši oziroma ponavlja razred na podlagi 

pisnega obrazloženega predloga razrednika v 

soglasju s starši. 

 

 

- participacija učencev pri 

odločitvi o ponavljanju 

razreda ni predvidena  

 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

23. člen (ponavljanje brez soglasja staršev v 

prvem in drugem obdobju): 

- Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko na 

podlagi pisnega obrazloženega predloga 

 

 

- participacija učencev pri 

odločitvi o ponavljanju 

 

 

- ne-participacija 

učenca 
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razrednika ponavlja razred brez soglasja 

staršev. 

razreda ni predvidena  

25. člen (odločitev o ponavljanju): 

- Odločitev o ponavljanju učencev sprejme 

učiteljski zbor.  

 

- Če se učenec in starši ne strinjajo z 

odločitvijo o ponavljanju razreda, lahko v 

treh dneh po prejemu spričevala pri 

ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.  

- Komisija pregleda obrazložen predlog za 

ponavljanje ter dokumentacijo, ki se nanaša 

na ocenjevanje učenca in se po pregledu 

odloči o ustreznosti odločitve učiteljskega 

zbora. Odločitev komisije je dokončna. 

- O odločitvi komisije šola starše ter učenca 

obvesti najkasneje v osmih dneh po vložitvi 

ugovora. 

 

- participacija učenca pri 

oblikovanju odločitve o 

ponavljanju ni predvidena  

- pravica učenca do pritožbe 

na odločitev o ponavljanju  

 

 

- šol. str. del. odločijo o 

pritožbi 

 

 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

  

 

- ne-participacija 

učenca 

 

- participacija 

učenca 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

 

 

 

- participacija 

učenca 

26. člen (hitrejše napredovanje): 

- Učencu, ki dosega nadpovprečne rezultate v 

znanju, osnovna šola v skladu z 79. členom 

Zakona o osnovni šoli omogoči hitrejše 

napredovanje.  

 

- (ne)participacija učenca pri 

oblikovanju odločitve o 

hitrejšem napredovanju 

ohlapno definirana 

 

- tavtološka 

definicija 

participacije 

učenca 

27. člen (neocenjenost učenca): 

- Učenec, ki zaradi bolezni ali drugih 

utemeljenih razlogov ne more obiskovati 

pouka, je lahko neocenjen iz vseh ali iz 

posameznih predmetov.  

- Če je učenec iz prejšnjega odstavka 

neocenjen v celem ocenjevalnem obdobju ali 

v delu ocenjevalnega obdobja, se mu za 

manjkajoči del snovi v dogovoru z njegovimi 

starši prilagodi načine in roke za ocenjevanje 

znanja ter število ocen. O prilagoditvah 

odloči oddelčni učiteljski zbor.  

 

- upoštevanje učenca 

 

 

 

- prilagoditve za učenca 

določijo šol. str. del. in starši 

 

- participacija 

učenca 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

28. člen (neocenjenost in napredovanje 

učenca priseljenca iz druge države): 

Učenec priseljenec iz druge države je lahko 

ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je 

prvič vključen v osnovno šolo v Republiki 

Sloveniji, neocenjen iz posameznih 

predmetov in napreduje v naslednji razred. O 

napredovanju odloči na predlog razrednika 

učiteljski zbor.  

 

 

 

- participacija učenca pri 

odločitvi glede napredovanja 

ni predvidena 

 

 

 

- ne-participacija 

učenca 

34. člen (ugovor na zaključno oceno): 

- Če učenec in starši menijo, da je bil učenec 

ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno 

ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu 

spričevala, zaključnega spričevala, obvestila 

o zaključnih ocenah ob koncu pouka v 

šolskem letu pri ravnatelju vložijo obrazložen 

pisni ugovor. 

 

- sodelovanje učenca pri 

oblikovanju mnenja o 

(ne)pravilnosti ocenjevanja ob 

koncu pouka  

 

 

- participacija 

učenca 

35. člen (postopek pri ugovoru na zaključno 

oceno): 

Komisija pregleda dokumentacijo o 

 

 

- šolski strokovni delavec 

 

 

- ne-participacija 
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učenčevem znanju pri posameznem predmetu 

in se po pregledu odloči, ali bo o ustreznosti 

ocene presodila na podlagi te dokumentacije, 

ali pa bo učenčevo znanje ponovno ocenila 

po postopku, ki je določen za opravljanje 

izpita iz tega predmeta.  

Če se komisija odloči, da bo učenčevo znanje 

ponovno ocenila, učenca ter njegove starše o 

tem takoj obvesti in jim hkrati sporoči datum 

ponovnega ocenjevanja. Komisija mora o 

svoji odločitvi starše ter učenca obvestiti 

najkasneje v osmih dneh po vložitvi ugovora. 

Odločitev komisije je dokončna.  

odloči glede (ne)upoštevanja 

učenčevih mnenj 

 

 

 

 

- pravica učenca do 

informiranosti 

 

 

 

 

učenca 

 

 

 

 

 

- participacija 

učenca 

 

X 2. PRIMER ANALIZE INTERVJUJEV S SVETOVALNIM DELAVCEM, 

UČITELJEMA, RAVNATELJEM IN UUT NA POSAMEZNI ŠOLI 

 

ŠOLA 1 

 

SPLOŠNO O ŠOLI 

 

IZJAVE SVET. DEL. KODE  KATEGORIJA 

Tako da imamo, tudi to naše okolje tule, je socialno 

zelo raznoliko, če vemo, da je bil tule industrijski 

kraj in sedaj številne družine se soočajo z 

brezposelnostjo. L.1991 je bilo 70% zaposlenih v 

industriji, danes pa industrije skorajda ni več. In se to 

noro pozna na družinah in tudi na subvencioniranju 

raznovrstnih stvari. Težave smo imeli za ekskurzije, 

tabore, precej je bilo treba zmanjšat, ali pa prilagodit. 

In tudi iz tega potem izhajajo številne težave, veliko 

otrok opažaš da imajo tako učne težave kot druge 

specifične težave, ko izvirajo iz tega okolja. 

(U1.Š1.14) 

- socialno-ekonomski 

položaj učenčeve 

družine 

 

- razlogi za UT  

IZJAVE UČITELJEV KODE  KATEGORIJA 

Ja, to, kar sem prejle že govorila, ta vpliv okolja, v 

katerem otroci živijo. (U1.Š1.29) 

Mogoče to, bolj na splošno, tudi ta družbena klima, 

pomen izobraževanja po eni strani, ko vsi vemo, 

kako je to pomembno, ampak po drugi strani pa 

vloga učitelja, ali pa avtoriteta učitelja, je pa 

vseskozi mogoče napadena, ali pa, moramo se zelo, 

zelo in zelo dokazovat z različnimi projekti, 

tekmovanji, z različnimi stvarmi, ta storilnostna 

naravnanost. Na Svetu staršev smo imeli recimo ene 

parkrat, ja, kaj se bo pa še vse naredilo, zato da se bo 

otrokom to, pa to, pa to omogočilo. (U1.Š1.30) 

Od šole veliko, veliko pričakujejo, s strani staršev. 

Tudi pričakujejo to, da v tem času, ko bo otrok v 

šoli, bo imel vso domačo nalogo, se bo vse naučil, da 

ne bodo imeli kaj veliko več dela doma z njim. Ker 

- socialno-ekonomski 

položaj učenčeve 

družine 

- družbena klima 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ni podpore doma 

 

 

 

- razlogi za UT 
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imamo res mogoče nekaj staršev, ki se ogromno še 

ukvarjajo s svojimi otroki doma, je pa en delež 

staršev, ki pa pričakujejo, da se pa ne bo treba nič. 

Čeprav dober, imajo po svoji strani tudi prav seveda, 

saj jih razumeš, če si ti v vlogi staršev, pa prideš 

domov ob 6 popoldan. (U1.Š1.31) 

Verjetno, da morajo imeti primanjkljaje na 

določenem področju. Jaz to tako rečem, da vsi nismo 

za vse, da na tem področju niso toliko uspešni. 

Velikokrat je potem, da na kakšnem drugem so pa 

zelo in da jim skušam pač nekako predstavit, da zato 

niso slabši, če jim MAT glih ne leži, da pa to lahko s 

kakšno drugo stvarjo kompenzirajo. (U2.Š1.16) 

Ja, pa da nimajo spodbud doma, mogoče nekateri. 

(U2.Š1.17) 

Nekateri pa res, da jim MAT res ni. (U2.Š1.18) 

 

Včasih je tudi tako, da so imeli starši recimo težave z 

MAT konkretno in ta svoj strah, slaba pričakovanja 

ali kako naj rečem, kar že naprej na otroka prenesejo, 

saj jaz nisem znal, saj ga razumem, saj njemu tudi ne 

more it. (U2.Š1.19) 

Pa dostikrat potem začnejo preveč komplicirat. Jaz 

pravim, ne sedaj vse moči v MAT, dajte tako, pa ne 

zdaj iz tega problem delat, saj gre, saj bo šlo, saj je 

vaja. Pa tudi, ne vem, jaz pravim domačno nalogo 

delaš 20 min, pol ure, ni zdaj to… K meni je enkrat 

ena mami prišla, do 11 zvečer sva delale domačo 

nalogo, pa začele sta ne vem kdaj popoldne. Pa sem 

rekla, hvalabogu, da ste prišle, ker nima smisla, eni 

se res potem tako zapletajo, zapletajo, zdaj govorim 

o tistih, ki želijo nekaj delat. (U2.Š1.20) 

 

 

 

 

 

 

- primanjkljaji na 

določenih področjih 

učenja 

 

 

 

 

- ni podpore doma 

 

- »nezmožnost« za 

določen predmet 

- slabe izkušnje staršev 

z določenim predmetom 

 

 

 

- prevelika 

osredotočenost zgolj na 

zmanjšanje/ odpravo UT 

 

 

1. PARTICIPACIJA UČENCA (nadkategorija) 

 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Vključevanje ali pa otrokov delež v 

izobraževanju, ne vzgojnem, samo 

izobraževalnem procesu. (SD.Š1.7) 

- soudeleženost 

učenca v 

izobraževalnem 

procesu 

- soudeleženost 

učenca 

- definicija 

koncepta  

Takole bom rekla, mogoče malo lažje to 

poteka na razredni stopnji, ker je en sam 

učitelj, ki ima tistega otroka 4, 5, lahko 

tudi 6 ur. (SD.Š1.11) 

Na predmetni stopnji (jaz še vedno 

uporabljam ta izraz razredna, predmetna 

stopnja) se mi zdi pa malo težje, ker je 

vsako uro drug učitelj in tako ljudje smo 

različni, eni smo bolj dojemljivi za 

kakšno stvar, eni te bliže spustijo, eni 

malo manj. (SD.Š1.12) 

Tako da jaz z določenimi učitelji 

sodelujem tako, da imamo en dogovor, 

pa probamo potem še otroka zraven. 

- lažje 

sodelovanje z 

učitelji I. in II. 

triade 

 

- težje 

sodelovanje z 

učitelji III. 

triade 

 

 

- dogovor med 

SD in učitelji o 

vključitvi 

- sodelovanje z 

učitelji 

 

 

 

- sodelovanje z 

učitelji 

 

 

 

 

- sodelovanje z 

učitelji 

- spodbujanje za 

participacijo 

učencev 
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(SD.Š1.13) otroka v 

pogovor 

IZJAVE RAVNATELJA KODE I KODE II KATEGORIJA 

Odprt dialog, reševanje problemov, kako 

ga rešimo in ne da čakamo, kako se bo 

rešil sam. (R.Š1.13) 

Participacija učenca je, da dela za šolo, 

da vpraša, če ne zna, da spremlja pouk, 

dela domače naloge, ne nagaja, sledi 

pouku. (R.Š1.14) 

- aktivno 

reševanje 

problemov 

- pripravljenost 

učenca za 

sodelovanje 

 - definicija 

koncepta 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Kako učenec sodeluje v učno-vzgojnem 

procesu. (U1.Š1.21) 

- soudeleženost 

učenca v 

izobraževalnem 

procesu 

- soudeleženost 

učenca 

- definicija 

koncepta 

Da je otrok vključen v to šolsko delo… 

(U2.Š1.11) 

 

 

… in da mu pri tem maksimalno 

pomagamo, zato da dosega učne cilje, 

najbolj kar jih lahko doseže, ni nujno, da 

so to samo minimalni. Določeni učenci 

rabijo včasih pomoč tudi za doseganje, 

ne vem, je zelo uspešen, pa nekje ima 

neko težavo, in mu je treba tudi tu 

pomagat pri temeljnih ali pri 

zahtevnejših nalogah. (U2.Š1.12) 

- soudeleženost 

učenca v 

izobraževalnem 

procesu 

- podpora 

učencu s strani 

odraslega 

 

 

 

 

- soudeleženost 

učenca 

- definicija 

koncepta 

IZJAVE SD KODE I KODE II KATEGORIJA 

Jaz bi rekla, da so recimo pravičnost. 

(SD.Š1.3) 

Moja osebna je tudi doslednost, čeprav 

je to tako v nihanju, pri enih malo bolj, 

pri enih malo bolj… (SD.Š1.4) 

… spoštovanje… (SD.Š1.5) 

 

 

oz. sprejemanje drug drugega. (SD.Š1.6)  

- pravičnost 

 

- doslednost 

 

 

- medsebojno 

spoštovanje 

 

- medsebojno 

sprejemanje 

 

 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

- vrednote šole 

IZJAVE RAVNATELJA KODE I KODE II KATEGORIJA 

Kakšno šolo si želim? Da smo dobra 

šola, to pomeni, da smo pravični... 

(R.Š1.2) 

…da so učenci uspešni… (R.Š1.3) 

…dosledni…(R.Š1.4) 

 

 

...da so uporabniki zadovoljni, da znamo 

timsko sodelovat. (R.Š1.6) 

 

 

 

- pravičnost 

 

- uspešnost 

učencev 

- doslednost  

 

 

- dobro 

medsebojno 

sodelovanje 

med 

strokovnimi 

 

 

 

 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

- sodelovanje 

- vrednote šole 
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Kriza se ne sme na otrocih poznat, ker 

otrok ve in čuti, kaj je to kriza. (R.Š1.7) 

delavci šole 

- podpora in 

pomoč učencem 

Ja, da se tudi jaz tak, do vseh, pošten in 

dosleden. (R.Š1.8) 

- lasten zgled  - zastopanje 

vrednot 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATERGORIJA 

Najbrž, da poskušamo pomagati 

vsakemu, vsak učenec je za nas 

dragocen. To zdaj skozi bolj opažajo že 

iz tega vidika, ker se nam število 

učencev že vseskozi znižuje. In mislim 

da, ne vem, če pač preverjam pred 14 

leti, ko sem prišla sem, kako smo takrat 

delali, pa kako je bilo v bistvu veliko 

bolj enostavno dat negativno oceno, če 

si videl, da če pač stvar ni šla, pa je bilo 

veliko manj posledic glede tega, kar je 

imelo tako pluse kot minuse. Večkrat 

opažamo, da je bilo mogoče tudi za 

razvoj otrok takrat več plusov. Ker 

danes se pa, veliko se vlaga v pomoč 

učencev, to sigurno, tudi opažamo, ne 

vem, koliko več je treba nekih 

razgovorov z učenci, koliko več je takih 

specifičnih težav. Tako da, to je sigurno. 

(U1.Š1.15) 

Potem se mi zdi, da kot kolektiv dobro 

sodelujemo med sabo, da če razrednik 

zazna težavo v razredu, pove ostalim, da 

se to upošteva, da sodelujemo, da si 

pomagamo. (U1.Š1.16) 

Potem, da kot šola sodelujemo z 

okoljem, čeprav včasih imamo tudi 

opazke ali pripombe, da še vedno 

premalo. Zadnjič je bila ena debata, da 

smo premalo povezani. (U1.Š1.17)  

Konkretno za našo šolo, ne vem, zdi se 

mi, da je taka pozitivna šola, da smo 

zelo pozitivno naravnani, da imamo 

spoštovanje do učiteljev, spoštovanje 

tudi učiteljev do učencev.. (U2.Š1.3) 

…red, disciplina. (U2.Š1.4) 

No, mogoče bolj doslednost, strogost, a 

v tem pozitivnem pomenu besede. Ker 

tudi jaz vsa ta leta kar učim, ugotavljam, 

da želijo to učenci. Da je otrokom 

pomembno, da imamo postavljene meje, 

da vztrajamo na svojem, da smo 

dosledni… (U2.Š1.5) 

… pa verjetno predvsem to, da imamo 

do vseh enak kriterij, pač, da ne delamo 

razlik. (U2.Š1.5) 

- podpora in 

pomoč učencem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sodelovanje, 

pomoč med 

strokovnimi 

delavci šole 

 

- sodelovanje 

šole z zunanjim 

okoljem 

 

 

- medsebojno 

spoštovanje 

 

 

 

 

 

 

 

- red in 

disciplina 

- doslednost 

strokovnih 

delavcev šole 

 

 

 

- enakost do 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sodelovanje 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

 

- sodelovanje  

 

 

 

 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dobri 

medsebojni 

odnosi 

 

 

 

- pravičnost 

 

- vrednote šole 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 
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A veste kaj, če otrok ve, kje ima težave, 

kaj rabi, je zainteresiran, jaz to sklepam, 

da je potem zainteresiran in motiviran in 

mi smo zmagali. Ne da se to, kar 

odpravit, ampak skratka, se da precej 

izboljšat. (SD.Š1.75) 

Recimo, že sam ta projekt, o učnih 

težavah (op. Soustvarjanje učenja in 

pomoči učencem z UT), ki ste ga vi 

delali, je primer dober prakse. Ker prej 

ni bilo, zdajle se spomnim, saj ni bilo 

toliko sodelovanja otrok, samo starši in 

učitelji smo se dogovarjali. Ampak pol, 

zdajle se spomnim točno, ko je bilo 

njihovo sodelovanje, ko smo jih zraven, 

da sta, ne bom rekla mogli, ampak 

počasi sta prišla zraven s svojimi 

idejami, da je bil uspeh. In dejansko pri 

teh dveh sigurno. (SD.Š1.83) 

Drugače pa mislim, da več ali manj 

imamo to, da se izboljša, če otroci 

sodelujejo. (SD.Š1.84) 

- večja 

motivacija UUT 

za reševanje UT 

 

 

 

- participacija 

UUT v procesu 

reševanja UT 

prispeva k 

boljšemu 

učnemu uspehu 

učencev 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v procesu 

reševanja UT 

prispeva k 

boljšemu 

učnemu uspehu 

učencev 

 

 

 

 

 

- zmanjšanje/ 

odprava UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zmanjšanje/ 

odprava UT 

- prednosti 

participacije UUT 

v procesu 

reševanja UT 

IZJAVE RAVNATELJA KODE I KODE II KATEGORIJA 

Prednost je prav gotovo v tem, da damo 

določen del odgovornosti učencu. Prej 

ali slej se začne zavedat svoje 

odgovornosti in lažje sprejme svoj del 

pri reševanju UT. (R.Š1.23) 

- večja 

motivacija UUT 

za reševanje UT 

 

 - prednosti 

participacije UUT 

v procesu 

reševanja UT 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Da se sooči, da težave sploh ima, kakšne 

so njegove težave… (U1.Š1.45) 

 

… da poskuša sam najti načine, kako iz 

teh težav iz-iti oz. kako jih rešiti. 

(U1.Š1.46) 

 

Da pove tudi svoje mnenje, zakaj do 

tega prihaja, mogoče poišče vzroke 

zakaj, skupaj seveda s tistimi, ki mu 

lahko pomagamo. (U1.Š1.47) 

Ker če učenca ni zraven, mu samo 

dajemo, dajemo, dajemo in ponavadi 

pride do kratkoročnega efekta, pa tudi 

vrednost tega, ne zna cenit tega. To nam 

je največkrat, ne vzameš to osebno ali 

čustveno itd., ampak marsikomu, si 

rečeš, ja, saj sem ti pomagal, prilagodil, 

pa toliko in toliko stvari vložil zraven, 

zato, da bi ti prišel do nekaj, potem pa ni 

nobene povratne informacije, ne s strani 

- prepoznavanje 

UT s strani 

učenca 

- učenec ima 

možnost 

raziskati načine 

za reševanje UT 

- učenec ima 

možnost izraziti 

svoje mnenje 

 

- učenec ima 

možnost izraziti 

svoje mnenje 

 

 

 

 

 

 

 

- zmanjšanje/ 

odprava UT 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje 

 

 

 

 

 

 

 

- prednosti 

participacije UUT 

v procesu 

reševanja UT 
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učenca, ne s strani staršev, potem si 

rečeš, joj, ja… Kakorkoli ne izraziš, 

malo pa čutiš, ja. (U1.Š1.48) 

Ja, prednost je pač sigurno, da otroku 

pomagamo, da prepoznamo pač tudi pri 

konkretni snovi, da prepoznamo, kje je 

njegova stiska, kje je njegov 

primanjkljaj, da mu pri tistem konkretno 

znamo pomagat, da to odpravi in da to 

snov tudi nekako osvoji. (U2.Š1.35) 

 

 

 

- lažja pomoč 

UUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zmanjšanje/ 

odprava UT 

 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Jaz osebno nimam takih izkušenj. Jaz jih 

nimam. (SD.Š1.76) 

- ni slabosti 

participacije 

UUT 

 - slabosti 

participacije UUT 

v procesu 

reševanja UT 

IZJAVE RAVNATELJA KODE I KODE II KATEGORIJA 

Jih ne vidim. (R.Š1.24) - ni slabosti 

participacije 

UUT 

 - slabosti 

participacije UUT 

v procesu 

reševanja UT 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, včasih se veliko debatira in potem iz 

vse te debate na koncu koncev ni nekega 

efekta. Da poslušamo, da prilagajmo, 

ampak včasih si rečeš, šola, ali pa to, da 

se boš naučil, je tvoje delo, je tvoja 

dolžnost. (U1.Š1.49) 

Pa daj do nivoja tvojih sposobnosti, 

ampak zdaj smo spet pri tej motivaciji, 

nekateri tudi te motivacije ne izkažejo, 

je nimajo. In je ogromno enega 

vloženega dela, nekih minut namenjenih 

temu, ampak če ni tiste osebne 

motivacije pri posamezniku, je zelo 

težko še kaj premaknit. (U1.Š1.50) 

Je zelo pomembno tudi, ta podpora, ki jo 

mora imeti otrok, zdaj če mi poskušamo 

in če ni doma nekoga, ki bi ta voz 

potisnil, je zelo težko. (U1.Š1.51) 

Pomanjkljivosti so pa hitro, da se kar 

navadijo, saj mi ni treba, saj bom dobil 

tistih pet vprašanj in se jih bom nauči, 

pa je to to. In potem kar ni treba. 

Mislim, saj med poukom, saj ne 

povzročajo težav. Mislim, vsaj jaz te 

razrede kar učim, ni kakšnih takih zelo 

disciplinskih problemov in otrok je v 

razredu in tudi tisto minimalno dela, je 

pa to res tisto minimalno, minimalno. 

(U2.Š1.36) 

- učenec ne 

prevzame 

svojega deleža 

 

 

 

- nemotiviranost 

učencev za 

reševanje UT 
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podpore doma 

 

 

- navajenost 

učencev na ne-

delo zaradi 

prilagoditev 
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nemotiviranost 

učencev za 

reševanje UT 

 

 

- 

nemotiviranost 

učenca za 

reševanje UT 
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nemotiviranost 

učenca za 

reševanje UT 

 

 

 

 

- slabosti 

participacije UUT 

v procesu 

reševanja UT 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 
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Ampak dostikrat je tako, ravno zdajle je 

bilo v knjižnici. Prišel je en fant iz 8.r., 

ki je zdajle v polletju imel 6 negativnih 

ocen. En predmet je že zaključil, da 

seveda bo imel popravca. Ne dela 

domačih nalog, pri pouku ne sodeluje in 

z razredničarko in določenimi učitelji 

smo se dogovorili tako, da bi pri meni 

pisal domačo nalogo, pa mi uide. Pa ga 

povabim, sedajle boš šel pa k meni, pa 

ne. Zdajle učiteljica je recimo za 

slovenščino rekla, da bo bolj gledala pri 

pouku, če piše, ker pogosto ne piše, pač 

ne vem, kaj naj rečem, zakaj pride v 

šolo. Zdajle ne vem, nisem je 

spraševala, ali je kaj boljše, da sodeluje 

ali ne. V glavnem ima tudi organizirano 

pomoč vrstnikov, in eno dekle ga je 

iskalo, je rekla, ali je bil tukaj, sem 

rekla, ja, eno minuto nazaj je bil tukaj. 

Je rekla, midva bi se morala sedaj tukaj 

učit slovenščino, sem rekla, nič ne bo, 

ker že z mano ni hotel, da bi domačo 

nalogo pisal, verjetno je šel, pa tudi s 

tabo se gotovo slovenščine ne bo učil. 

Tako, da če tudi otrok ni pripravljen, pa 

ne vem zakaj. (SD.Š1.14) 

No, malo se mi zdi, nima domače 

podpore take kot bi jo lahko imel, pol je 

pa to tako. (SD.Š1.15) 

Drugače pa jaz mislim, da se kar 

dogovorimo z učitelji, z nekaterimi, tudi 

npr. z otrokom, z enim, ki je v 6.r. , ki je 

bila ločitev staršev, pa enkrat najprej pri 

mamici, sedaj pri očetu, je tudi kar 

stekla ta pomoč, ko je imel v polletju kar 

nekaj negativnih, pa je sedaj popravil. 

Ta dogovor med vsemi, se kar da, a 

moramo biti vsi za. Če pa nismo vsi, 

pa… (SD.Š1.16) 

Problem je, ne bom rekla, no, saj tudi pri 

kakšnem učitelju, ne bi sedaj katerega 

izpostavila, ker ga niti ne morem, jaz 

mislim, da se kar da, dogovorit. 

(SD.Š1.17) 

Da je dostikrat le, da ni otrok 

motiviran… (SD.Š1.18) 

…ali pa slabo sodelovanje s starši. 

(SD.Š1.19) 
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neuresničevanje 

dogovorov 

sprejetih v IDPP 

s strani učenca 
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sodelovanje 

med starši in 
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- ovire na strani 

učenca 
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staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovire na strani 

šole 

 

 

- ovire na strani 
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- ovire za 

participacijo UUT 

v procesu 

reševanja UT 
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- ovire za 

participacijo UUT 

v procesu 

reševanja UT 

 

IZJAVE RAVNATELJA KODE I KODE II KATEGORIJA 
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Hec je v motivaciji. Če otrok noče, ni 

motiviran, zelo težko kaj naredimo. 

(R.Š1.21) 

Je pa res, da je veliko v tem, kako bo 

pedagog otroka motiviral. Jaz mu 

moram predstaviti smisel računanja, 

tega, onega, to je moja naloga, ne naloga 

učenca. (R.Š1.22) 

- nemotiviranost 

UUT 

 

- učitelj 

odgovoren za 

dvig motivacije 

pri učencu 

- ovire na strani 

učenca 

 

 

- ovire na strani 

šole 

- ovire za 

participacijo UUT 

v procesu 

reševanja UT 

 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KOD II KATEGORIJA 

Ja, največkrat opažam, da je mogoče res 

ta nemotiviranost… (U1.Š1.42) 

… pa da se kar vdajo v usodo, da ne 

znajo tistega prvega koraka, kako bi jaz 

sedaj začel te težave reševat. (U1.Š1.43) 

In tlele je res, če ima nekoga, ki mu 

pomaga, da ga vzdigne, da začneta 

skupaj, potem marsikdo spelje naprej. 

(U1.Š1.44) 

Ne vem, stvari, vsaj pri nas imam tak 

občutek, grejo v eno tako smer, da jim, 

da imamo otroke, večina teh, ki imajo 

učne težave, je takih, da so zelo šibki na 

vseh področjih in imajo res povsod 

problem in zelo težko memorirajo, te, ne 

vem, kakšne, ki so že amortizirani 

kakšni postopki, pa njim ne grejo, v 

glavnem problem je generalno povsod. 

Pri takih smo sedaj zelo tako prišli, da 

pač zelo sodelujemo s tistimi, sedaj 

govorim o tistih, ki imajo odločbo, da 

smo zelo prišli na tem, da jim zelo stvari 

poenostavimo, da jim damo vnaprej 

vprašanja, velikokrat je tudi učitelj tisti, 

ki da tudi že odgovore, da se otrok res 

tisto minimalno nekaj nauči za zadostno 

oceno. Ker ne vidimo smisla v tem, da 

bi otroka zdaj ne vem kako 

obremenjevali s tem, ampak, da nekak, 

da mu damo, da nekaj pa se je naučil, da 

ni dobil dvojke kar tako, brez da bi 

karkoli naredil. Po drugi strani pa tak 

otrok v kakšno tako šolo, ne vem, 

gimnazijske programe, srednješolske 

programe, take zahtevne, niti ne bo šel. 

Oz. jaz tudi vedno gledam te naše 

otroke, konkretno na naši šoli, da toliko 

jih pa, ne vem, ali držimo, ali jim 

pomagamo ali pa od njih zahtevamo, da 

potem naprej v srednji šoli nimajo 

problema, ker so pridni, ker so navajeni 

delat in če gre na tako šolo, ki je njemu, 

pač, da je njegovem nivoju, da lahko to 

šolo tudi uspešno zaključi. Zdaj pa, če 

govorimo o učencih z UT, in ko se 

vtakne inšpekcija, potem dajo kakšno 

- nemotiviranost 

učencev 

- naučena 

nemoč 
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podpore šol. str. 

del.  

 

- strah učiteljev 

pred 

prilagajanjem 
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zaradi 

inšpekcije 
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naše delo in potem je že bilo, da tem 

otrokom, ki nimajo odločbe, ne smemo 

dati prilagojene kontrolne, ne smemo 

dati vnaprej vprašanj, ne smemo ne vem 

kaj. Ampak meni osebno je to traparija. 

Če otrok ima težave, da se mu pomaga. 

In da če sedaj lahko pomagam nekomu, 

ki ima odločbo, bom pomagala tudi 

tistemu, ki nima odločbe, na enak način. 

To se pravi, da tudi njemu bom dala 

vnaprej vprašanja. In tudi zmeraj ima 

možnost izbire, ali bo odgovarjal ali ne 

bo. In tiste stvari so res na minimum 

postavljene. Stvar je odvisna od otroka 

do otroka, tudi od razreda v katerega 

hodi, pač, a ne. Ker nekateri včasih 

mogoče hočejo res samo tako, se mu ne 

da delat, pa bi rad, saj jih ni dosti, a ne, 

tako da tistim potem zelo hitro ne 

ponudimo možnosti. Ampak če vidiš, da 

se nekdo trudi, pa ne more, potem pa ja. 

Ravno tako kakor tistim, saj pravim, 

imamo otroke, ki imajo hude učne 

težave, ki imajo tudi težave doma, imajo 

odločbo, čisto za te minimalne 

standarde, da jim je treba pomagat, in so 

zelo uspešni imajo potem tudi ocene 

štirice. Ampak to so potem štirice, ki so 

pridobljene na enak način, kot pa tiste, 

ki nimajo odločbe. (U2.Š1.33) 

R: Zanimivo s tem inšpektoratom, saj v 

konceptu je zapisano, da se otroku lahko 

prilagaja?  

Ja, točno to, dvojna sporočila. In potem 

je ravnatelj pod pritiskom in on dobi 

določena navodila, ki jih potem nam 

prenese. Pol pa verjetno, saj pravim, je 

spet od učitelja odvisno, mal starejši, pa 

malo imaš več izkušenj. Jaz rečem, saj 

če nekomu pomagam, me pa ne bodo na 

inšpekcijo prijavili. (U2.Š1.34) 

Če čisto iskreno povem, če jaz zdajle 

rečem, pa privat, pa v šoli, pa to, pri 

vseh stvareh, ki jih jaz sedajle delam, ki 

jih imam, nisem prišla naprej do tega, 

koker, no zdaj skušam dobit mamo na 

GU, ker so GU jutri. Pa me skrbi, če 

sem poštena, da bo spet kar čas nekako 

ušel. Ker enostavno včasih res nimaš 

časa, ne gre. Nimaš časa, moči ali 

kakorkoli res vsega naredit. (U2.Š1.30) 

R: Tudi znotraj pouka ne?  

Tudi znotraj pouka se moraš večkrat 

sam na to spomnit, ker res je najbolj 

enostavno je takega otroka malo 
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ozmerjat, mal mu kakšno stvar, 

oporekat, ne oporekat, ampak mu malo 

naprej vržt, v narekovajih, pa ne se z 

njim še kaj posebej ukvarjat. (U2.Š1.31) 

Po mojem jih kar preveč hitro navadimo 

skozi ta sistem, ki ga peljemo, da ni 

potrebno, da itak so drugi za to, da bodo 

to njemu naredil, da niti ni se treba v to 

vključevat, nič ni treba. (U2.Š1.37) 

strani učitelja 

 

 

 

- navajenost 

učencev na ne-

delo zaradi 

prilagoditev 

 

 

 

 

- ovire na strani 

učenca 

 

 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Kakor kdaj. Če imamo kakšne stvari v 

šoli, da učiteljice ni, skoraj vedno jaz in 

moja sošolka spomniva sošolce na to. 

Zdaj, če bi pa morali kakšno predstavo 

ali kaj naredit, ne bi bila glih za to, ker 

se mi skozi zdi, da bom kaj narobe 

naredila. V prejšnji šoli ko sem bila, ko 

smo delale neko generalko in sva s 

sošolko nekaj narobe naredile in je bila 

to slaba izkušnja zame. (UČ1.Š1.19) 

Ja, pomembno mi je, da lahko povem, 

kar želim, da če mi je kaj pomembno, da 

lahko to rečem učiteljici. (UČ2.Š1.14) 

Ja, pomembno mi je, da lahko povem 

svoje mnenje… (UČ3.Š1.17) 

 

 

…da me poslušajo… (UČ3.Š1.18) 

 

 

… da skupaj lahko pogledamo, kako 

lahko naše ideje vključimo v nek 

projekt. (UČ3.Š1.19) 

Ja, mi je pomembno, ker vem, kaj mi 

pomaga, zdaj sem poskušala že nekaj 

stvari. (UČ4.Š1.19) 

Mi je pa tudi fajn, da mi nekdo nekaj 

pove, ker mogoče jaz ne pomislim niti 

na to. (UČ4.Š1.20) 

Ja, si želim biti vključen. (UČ5.Š1.15) 
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koncepta) 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja. (UČ1.Š1.13) 

 

 

 

R: Kako, na kakšen način?  

Da se zavzamem za to, da rečem, da naj 

mi pomagajo. (UČ1.Š1.14) 

 

 

 

R: Če reče, da lahko sodeluje: Ali ti je to 

všeč?  

- učenec lahko 

sodeluje pri 

reševanju svojih 
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Da. (UČ1.Š1.15) 

 

 

 

 

Ja, bi rekla, da ja. (UČ2.Š1.11) 

 

 

 

 

Boljši mi je, da lahko učiteljico 

vprašam, če mi kaj ni jasno. 

(UČ2.Š1.12) 

Ja, nas upoštevajo zelo. (UČ3.Š1.13) 

 

 

 

 

Na srečo imamo zelo dobro 

razredničarko, da nas full posluša, full 

naša mnenja vključuje v stvari, sploh 

zdajle za valeto se je začelo zelo delat na 

tem, vsako idejo probamo povezat s 

stvarmi. In isto velja tudi takrat, ko 

rabim neko pomoč, ko nečesa ne 

razumem. (UČ3.Š1.14) 

Ja, če učiteljice vprašam, mi one 

dovolijo določene prilagoditve (npr. 

datum, velike črke). Mami sem jaz 

predlagala, da če imam disleksijo, kaj si 

želim in je potem ona stopila v kontakt s 

šolo. (UČ4.Š1.16) 

Smo se pa tudi enkrat skupaj usedli jaz 

in mama in pedagog in smo načrtovali, 

kako bomo sedaj z mojo disleksijo. 

(UČ4.Š1.17) 

Da pa lahko povem, kaj si želim, pa 

učiteljica mi je sedaj dala neke dodatne 

naloge, da mi bo lažje. (UČ5.Š1.13) 
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2. NAČIN REŠEVANJA UT UČENCA (nadkategorija) 

 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Zdaj dober, da učitelj kar nudi, a ne, to 

verjetno veste. (SD.Š1.29) 

Zdaj imamo tudi recimo učiteljico, ki 

ima to dokvalifikacijo, da nudi to 

individualno pomoč in ona poleg tega, 

da ima recimo enega, ki ima odločbo, 

še kaka dva, tri ali še kakega več 

zraven vzame, ker pravi, če pomagam 

enemu, je potem vseeno, če še ene 

dva, tri zraven vzamem. (SD.Š1.30) 

Zdaj kar se pa tiče mene, imam pa 

- pomoč učitelja 

 

- pomoč učitelja v 

skupini skupaj z 

učenci z odločbo 

 

 

 

 

- individualna učna 

pomoč 

 

 

- pomoč 

učitelja 

 

 

 

 

 

 

- pomoč SD 

- petstopenjski 

model pomoči 
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individualno pač kar je potreba. 

(SD.Š1.31) 

IZJAVE RAVNATELJA KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, pač, po 5-stopenjskem modelu. 

(R.Š1.17) 

- petstopenjski 

model pomoči 

 - petstopenjski 

model pomoči 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Pa to vrstniško pomoč, v oddelku se 

domenimo, kdo bo pomagal… 

(SD.Š1.32) 

… in da boste vedeli, da je zelo težko. 

Da otroci niso pripravljeni pomagat, 

so izredni individualisti. Tako da, 

ampak to je ta moderna doba, ta 

vzgoja, to tako je, včasih to ni bilo 

tako, to ni bil problem. (SD.Š1.33) 

- vrstniška pomoč 

 

 

- težave pri 

organizaciji 

vrstniške pomoči 

 

 

- vrstniška 

pomoč 

- druge oblike 

pomoči 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Jaz mislim, da je to kar prepuščeno 

vsakemu učitelju posebej, tako da se 

pač glede na ta svoj predmet, ki ga 

imaš, pa verjetno tudi glede na svojo 

osebnost, kakšen si, pa kako, da vsak 

po svoje nekako tem otrokom 

pomaga. (U2.Š1.26) 

- odziv na UT 

učencev je 

prepuščen samemu 

učitelju 

 - petstopenjski 

model pomoči 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Vaje, pa učenje. (UČ1.Š1.10) 

R: Kdo ti (je) pri tem pomaga(l)? Na 

kakšen način?  

Učiteljica mi je dala vaje. Prosila sem 

jo, naj mi jih da. (UČ1.Š1.11) 

Pa z eno drugo učiteljico sva se 

dogovorile, da hodim na dopolnilni 

pouk pri KEM. (UČ1.Š1.12) 

Pa tudi moja teta in stric sta mi 

pomagala, ker moja teta je tudi 

inštruktorica. (UČ1.Š1.12) 

Hodim na dopolnilni pouk… 

(UČ2.Š1.8) 

 

…pa tudi doma mi malo pomagajo… 

(UČ2.Š1.9) 

… pa tudi sama doma kakšne vaje na 

internetu rešujem. (UČ2.Š1.10)  

Slovenščino sem se kar konkretno 

začela učit, ker sedajle imamo še dve 

kontrolke na vrsti. To, kar sem sedaj 

pisala, je bilo dobro, sem bila jaz zelo 

vesela, tudi učiteljica, sem se res zelo 

potrudila in učila. ANJ se tudi dosti 

učim, a zdajle sem jo majhen opustila, 

sedaj se je moram spet lotit. 

(UČ3.Š1.8) 

R: Kdo ti (je) pri tem pomaga(l)? Na 

kakšen način?  

Probam vse stvari sama narest… 

- učenje 

 

 

- učitelj 

 

- obiskovanje 

dopolnilnega 

pouka 

- pomoč družinskih 

članov 

 

- obiskovanje 

dopolnilnega 

pouka 

- pomoč družinskih 

članov 

- učenje 

 

- učenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenec poskuša 

čimveč sam 

- učenec sam 

 

 

- pomoč 

učitelja 

- dopolnilni 

pouk 

 

- pomoč doma 

 

 

- dopolnilni 

pouk 

 

- pomoč doma 

 

- učenec sam 

 

- učenec sam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenec sam 

 

 

 

 

- petstopenjski 

model pomoči 

 

 

 

- druge oblike 

pomoči 

 

- petstopenjski 

model pomoči 

- druge oblike 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- druge oblike 
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(UČ3.Š1.9) 

…doma mi včasih pomaga oči. 

(UČ3.Š1.10) 

V šoli pa nimam neke pomoči, včasih 

grem na dopolnilni pouk, a se tam ne 

počutim dobro… (UČ3.Š1.11) 

 

… raje grem sama do učiteljice in jo 

vprašam, če kaj ne znam, ali je to med 

poukom ali po koncu pouka, to 

možnost imam. (UČ3.Š1.12) 

Ja, tako, full mi pomaga, če v zvezke, 

ko pišemo, veliko z barvami delam, da 

se tako lažje naučim. Drugače ne vem 

še čisto, kako bi si pomagala, da ne bi 

bilo tega, vem pa, da se moram še 

veliko več učit kot drugi. (UČ4.Š1.11) 

R: Kdo ti (je) pri tem pomaga(l)? Na 

kakšen način?  

Doma, mami mi veliko pomaga. 

(UČ4.Š1.12) 

V šoli pa učiteljice, ker se je specialni 

pedagog zmenil, če imam lahko 

datume za spraševanje. Tako da zdaj 

je tako, da imam datume, drugače 

prilagojenega nimam, ampak 

kontrolke imam pa tako velikokrat 

prilagojene. (UČ4.Š1.13) 

Ja, saj grem na dopolnilni za MAT, za 

naravoslovje pa nič ni. (UČ5.Š1.8) 

R: Kdo ti (je) pri tem pomaga(l)? Na 

kakšen način?  

Sošolci… (UČ5.Š1.9) 

…sestra… (UČ5.Š1.10) 

 

 

…učiteljica pri dopolnilnem pouku, 

učiteljica za MAT v razredu. 

(UČ5.Š1.11) 

premagovati UT 

- pomoč družinskih 

članov 

- nelagodje pri 

obiskovanju 

dopolnilnega 

pouka 

 

- učitelj 

 

 

 

 

- učenec poskuša 

različne načine 

učenja 

 

 

 

- pomoč družinskih 

članov 

 

- učitelji  

 

 

 

 

 

- obiskovanje 

dopolnilnega 

pouka 

 

- vrstniška pomoč 

- pomoč družinskih 

članov 

 

- učitelji 

 

- pomoč doma 

 

- dopolnilni 

pouk 

 

 

- pomoč 

učitelja 

 

 

 

 

- učenec sam 

 

 

 

 

 

- pomoč doma 

 

 

- pomoč 

učitelja 

 

 

 

 

- dopolnilni 

pouk 

 

 

 

- pomoč doma 

 

 

- pomoč 

učitelja 

 

pomoči 

- petstopenjski 

model pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- druge oblike 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

- petstopenjski 

model pomoči 

 

 

 

 

- petstopenjski 

model pomoči 

 

 

- druge oblike 

pomoči 

- druge oblike 

pomoči 

- petstopenjski 

model pomoči 

IZJAVE SVET. DEL.  KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, lahko tako rečem, ko se je 

izkazalo, da ima otrok UT, pa za tega 

niti nismo vedeli. Zdaj ta otrok je v 

5.r. Nič posebnega, ne ob vpisu, ne še 

v 1.r., ampak v 2. r., ko so se začeli 

učiti pisane črke, je ta otrok kar, to je 

bila ena beseda čez celo vrsto. Ni 

delal, ne presledkov, nič. In se nam je 

zdelo to zelo nenormalno in je pač 

učiteljica takoj defektologa in je 

defektolog ene parkrat skupaj, pa 

starše. (SD.Š1.35) 

Pa se je videlo, da kljub temu, da je 

imel to individualno pomoč, pa 

diferenciran, pa dopolnilni pouk, pa ni 

- sodelovanje med 

vsemi udeleženimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- delo po 5-

stopenjskem 

modelu pomoči 

- sodelovanje - učinkovitost 

učne pomoči 
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bilo nič, ni bilo. In je to pač šlo že v 

3.r., tako da, vse oblike pomoči, 

vključno z otrokom, starši, šola, vse v 

redu. Pa se je pač zaključilo tako, da 

ne bo šlo brez odločbe, da je taka 

težava in jo je dobil v 4.r. in je boljši, 

no. To kot primer dobre prakse. 

(SD.Š1.36) 

Ja, pa tudi primer slabe prakse imam, 

ampak tule pa res ne vem, kaj bo. Fant 

z vsemi sposobnostmi, normalne, 

zaradi nemotiviranosti, sploh ne-dela, 

tudi recimo, jaz sklepam, da ni take 

podpore mame ali pa staršev, saj jih je 

en kup okoli njega, pa je ponavljal 

4.r., pa izogibal se je že prej, čim je 

bilo spraševanje, kontrolka je bil on 

bolan. Zdajle je še enkrat v 4.r., ne 

dela domačih nalog, še več izogibanja, 

kot je bilo. (SD.Š1.37) 

Učiteljica, razredničarka opravlja 

razgovore z mamo, taka sveta 

preproščina, saj sem mu rekla, saj bo, 

ampak itak ta mali mamo na oni ta 

mali prst na nogi navija. Ne vem, 

učiteljica je rekla, sploh ne vem, ali bo 

sedaj še enkrat ponavljal 4.r. in smo 

bili dogovorjeni z mamo, da bo pač 

hodil k meni, da bo pisal domače 

naloge. Ja, to pa jaz ne morem, zato 

ker, pač. Tako je, mamica je k nam v 

šolo hodila, ampak nista iz našega 

šolskega okoliša, tako da se pač more 

peljat ali gre peš v T., pol ure ima peš 

hoje, čeprav babico pa ima tule 10 

min stran peš od šole. (SD.Š1.38) 

Tukaj pa smo po mojem prepozno 

zagrabili… (SD.Š1.39) 

… bi mogli še več stvari, ne vem še 

kakšnega, ne vem ali še CSD vključit 

zraven… (SD.Š1.40) 

- nemotiviranost 

učenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ni podpore 

domačega okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prepozen začetek 

reševanja UT 

- premalo 

povezovanja z 

zunanjimi 

institucijami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podpora in 

pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podpora in 

pomoč 

- sodelovanje 

 

 

- učinkovitost 

učne pomoči 

Veste kaj, takrat, ko smo izvajali ta 

projekt smo jih, saj veste. To je takrat, 

je bil, konkretno na šoli, midve z 

gospo učiteljico L. sva bile tandem in 

še ostale sva zraven. Da bi bilo sedaj 

toliko tega, ni toliko. Pri določenih 

otrocih je, ni pa pri vseh. (SD.Š1.86) 

R: Zakaj pa mislite, da se to ni prijelo 

naprej?  

Kaj pa vem, ali je to taka naša 

slovenska pokora, da raje ne pokažeš 

sosedu, kaj imaš ti ali je časovno kaj, 

ne bi vam mogla povedat. (SD.Š1.87) 

- redko oblikovanje 

IDPP 

 

 

 

 

 

 

 

- časovne ovire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemske 

ovire 

 

 

- oblikovanje 

IDPP 
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Jaz sem kar, kolikokrat si mislim, kaj 

če bi šlo brez mene. Včasih se mi zdi, 

da sem pri prevečih stvareh zraven, pa 

da bi lahko šlo brez mene. (SD.Š1.88) 

Ali pa smo individualisti ratali tudi mi 

strokovni delavci, važen, da jaz tole 

pri svojem predmetu, midva z 

učencem in starši imava tak dogovor, 

pa še razrednik, da bi pa še kdo drug, 

pa mislim, da je tega manj. Jaz 

mislim, da bomo več to od tega 

naprej, ker z gospo L. sva to 

predstavili kolegom, kako sva delali, 

ker nam je ratalo, a ne vem vam 

povedat, zakaj ni zaživelo tako kot bi 

si želeli. (SD.Š1.89) 

 

- preobremenjenost 

SD 

 

 

- nepripravljenost 

šolskih strokovnih 

delavcev za tak 

način dela 

 

- sistemske 

ovire 

 

Največkrat tako kot sem rekla se 

zaštarta z učiteljico v razredu… 

(SD.Š1.56) 

… in gremo do defektologa. Pride to 

do defektologa. (SD.Š1.57) 

Jaz, tako kot sem rekla, pri teh blažjih, 

da opravljam diagnostiko, da se z 

otrokom pomeniva, drugače pa to 

povečini defektolog. (SD.Š1.58) 

Jaz mislim, da če npr. ko moram 

opraviti razgovor pred odločbo pri teh 

otrocih, ki imajo težave, ko jih 

vprašam zmeraj vprašam, v čem si ti 

pa zelo dober, oz. kaj ti gre pa zelo 

dober, povedo. (SD.Š1.59) 

Potem pa rečem, s čim imaš pa težave, 

in vejo, mi vejo povedat, npr. z 

branjem ali pa ne morem skozi 

poslušat. Mislim, da otroci vejo. S 7- 

letnikom sem recimo že imela 

razgovor in je vedel povedat. Drugače 

3. ali 4. r. ali tudi kateri starejši, 

ampak kar vejo povedat, kaj imajo 

težave. In isto je pri učencih z UT. 

(SD.Š1.60) 

Zdaj pa pol se dogovorimo, kaj bi, mi 

bi pa tako in tako ti pomagal, a se 

strinjaš, ti bi pa doma tako, tako, da 

pridemo skupaj. (SD.Š1.61) 

Ja, recimo, zdaj kar se tiče pomoči 

individualne pri pouku, koliko bi bilo 

tlele, da bi otrok sam rekel, po mojem 

ne vem, koliko, pri teh z nižjim, da ne, 

po mojem ne, da učiteljica bolj sama 

vidi, pa pristopi, pa mu diferencira. 

Tudi verjetno, da kakšni taki, ki se ne 

upajo izpostavljat, se tudi na 

predmetni stopnji da se ne upajo 

izpostavljat. Da le učitelj sam opazi, 

- učitelj prvi 

prepozna UT 

 

- pogovor z 

defektologom 

- pogovor s SD v 

primeru lažjih UT 

 

 

- raziskovanje 

močnih področjih 

učenca v pogovoru 

 

 

 

- raziskovanje, kje 

ima učenec težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

- raziskovanje 

predlogov šole 

skupaj z učencem 

 

- načrtovanje UP 

glede na učiteljeva 

opažanja  

 

 

 

 

 

 

 

- strokovni 

delavec šole 

identificira UT 

 

- pogovor z 

otrokom 

 

 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje 

 

 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje 

 

 

 

 

 

 

 

- odrasli kot 

vodja 

načrtovanja UP 

 

- odrasli kot 

vodja 

načrtovanja UP 

 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(identifikacija 

UT) 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(načrtovanje) 
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da diferencira, ker to lahko potrdim iz 

izkušenj, sploh ene so malo bolj 

dovzetne tako, da opazijo prej te 

stvari. (SD.Š1.46) 

Jaz mislim, da je odrasel še vedno 

tisti, ki je pomemben, ki mora vodit. 

(SD.Š1.47)  

Jaz mislim, da mogoče na teh, če je 

individualna pomoč ali pa skupinska, 

ko je manjša skupina, bolj bi rekla na 

dopolnilnem pouku, da je recimo večji 

prispevek učenca, da lahko sodeluje 

pri tem, kako bosta nadgradila z 

učiteljem, kot pa v skupini oz. pri 

pouku, verjetno, da manj, čeprav jaz 

mislim, da tudi, no. (SD.Š1.48) 

Mogoče, da ne vsi učitelji, ampak 

kakšni so pa zelo senzibilni. Potem, 

ko se vključim pa še jaz kot 

svetovalna služba, jaz mislim, da 

defektolog ali jaz, da je tega dosti 

prisotnega, da se dogovorimo, kako, 

pa kaj bi, saj včasih ne rata, ampak v 

glavnem je pa kar. Tako, da jaz 

mislim, da se dogovarjamo skupaj in 

ponavadi moram reči, da kar je, no. 

(SD.Š1.49) 

 

 

 

 

- odrasli kot vodja 

načrtovanja UP 

 

- manj priložnosti 

za participacijo 

učenca med 

poukom  

 

 

 

 

 

- sprejemanje 

dogovorov skupaj z 

učencem 

 

 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Da učenec sploh prepozna, da ima 

težave. (U1.Š1.58) 

Pa da prepozna dovolj zgodaj, ne 

takrat, ko pade že negativna ocena. 

(U1.Š1.59) 

Pa da je mogoče toliko samozavesten, 

da to zna izrazit, da zna dvignit roko, 

jaz pa tega ne razumem, ali da zna po 

pouku počakat, pa vprašat. (U1.Š1.60) 

Ker zelo velikokrat se zgodi, da 

opažaš med poukom, da gleda v mizo, 

da ne dela, pa ne izrazi tega.  

R: Ampak v tem primeru učitelj 

vpraša?  

U1: Ja, recimo vpraša, ampak vedno 

pa ne ugotoviš. (U1.Š1.61) 

Ja, pri meni konkretno, bolj skozi ta 

učni proces, ko delamo, ko rešujemo, 

ko se otroku pojavijo težave, da sam 

recimo vpraša. (U2.Š1.44) 

- učenec prepozna 

UT 

- zgodnje 

prepoznavanje UT 

s strani UUT 

- UUT sam zaprosi 

za pomoč 

 

 

- manj priložnosti 

za participacijo 

učenca med 

poukom  

 

 

 

 

- UUT sam zaprosi 

za pomoč 

 

- UUT 

prepozna UT 

- UUT 

prepozna UT 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(identifikacija 

UT) 

 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

R: Ali zase meniš, da imaš učne 

težave?  

Ja. (UČ1.Š1.7) 

 

R: Če da, kako si jih prepoznal? 

Skozi ocene. (UČ1.Š1.8) 

 

- učenec meni, da 

ima UT 

 

 

- slabše ocene 

 

- UUT 

prepozna UT 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(identifikacija 

UT) 
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In da ne razumem stvari tako hitro kot 

drugi v razredu. (UČ1.Š1.9) 

 

Ja, pri ANJ jih imam. (UČ2.Š1.5) 

R: Če da, kako si jih prepoznal?  

Težko izgovarjam besede, pa tudi 

težko si zapomnim nekatere stvari… 

(UČ2.Š1.6) 

… pa tudi ocene potem. (UČ2.Š1.7) 

Ne. (UČ3.Š1.5) 

R: Kako si pa pri SJK in ANJ 

prepoznala, da ti ne gre ravno 

najboljše?  

Ja, pri ANJ je bilo tako, da jaz sem 

bila na začetku na podružnični šoli, 

potem sem prišla sem. Na tisti 

podružnični šoli je bilo tako, pač, do 

ocene si lažje prišel, ni bilo toliko 

truda za vložit. Potem smo pa semle 

prišli, pa je bila druga učiteljica, 

drugačen pač pristop, vse je bilo 

drugače in se je zgodilo koker se je, 

težave so se pač pokazale. Pri 

slovenščini, pa vedno sem imela 

petice, sedaj sem pa kar padla na 

dvojke in je v bistvu kar šok bil. Ja, 

učiteljica ima tudi drugačen kriterij, 

vse je drugače. (UČ3.Š1.6) 

R: Pa si ti sama prepoznala, da ti 

slabše gre pri teh predmetih, ali te je 

kdo na to opozoril?  

V bistvu sem sama to opazila. 

(UČ3.Š1.7) 

Ja. (UČ4.Š1.6) 

 

R: Če da, kako si jih prepoznal?  

Pač v bistvu že odkar sem začela v 

šolo hodit, se nisem mogla učit, ker ko 

sem npr. brala kaj iz učbenika, kakšen 

teden pred kontrolko, ko sem se 

naučila, sploh nisem nič razumela, kaj 

berem. In nisem, če bi me kdo vprašal, 

če moram obnovo takoj od tistega 

povedat, ne bi nič znala. (UČ4.Š1.7) 

In enkrat sem se učila geografijo in 

sva se z mamo nekaj pogovarjali in to 

je bilo prejšnje leto, glih preden smo 

geografijo pisali in sem rekla, mami, 

kaj pa če imam jaz disleksijo. In je 

ona rekla, da ja, da bi bilo možno. In 

je takoj šla gledat na internet, kakšni 

so znaki disleksije. (UČ4.Š1.8) 

In potem sem tudi razredničarki 

povedala, da z mami nekaj slutiva, da 

je nekaj narobe. In me je 

- težave z 

usvajanjem učne 

snovi 

- učenec meni, da 

ima UT  

- težave z 

usvajanjem učne 

snovi 

- slabše ocene 

- učenec meni, da 

nima UT 

 

 

- slabše ocene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenec sam 

prepozna UT 

- učenec meni, da 

ima UT 

 

- težave z učenjem 

že od začetka 

obiskovanja OŠ 

 

 

 

 

 

- učenec sam 

prepozna UT 

 

 

 

 

 

 

- učenec seznani 

učitelja o svojih 

UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UUT sam 

zaprosi za 

pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UUT 
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razredničarka k defektologu poslala in 

je pogledal moje zvezke in tudi nekaj 

napak je bilo tam napisano, in mi je 

tudi rekel, da ja, da imam mal. In da 

če bi rekli, od 1 do 10, bi rekel, da je 

tam ena druga stopnja in so mi dali 

tudi napotnico, da bom šla zdaj enkrat 

na pregled k enemu tam. (UČ4.Š1.10) 

Ja, samo za MAT, pa za naravoslovje. 

(UČ5.Š1.5) 

R: Če da, kako si jih prepoznal?  

Ja, pač v šoli tako naredim, potem pa 

ko domov pridem, mi ne gre. 

(UČ5.Š1.6) 

 

- pogovor z 

defektologom 

 

 

 

 

 

- učenec meni, da 

ima UT  

 

- težave pri učenju 

doma 

prepozna UT 

 

 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Če je zelo zainteresiran, bo začel sam. 

Največkrat se recimo pokaže, da to, da 

bi učenec zaprosil za tako stvar, npr. 

za neko prilagoditev, do tega sploh ne 

pride. V vsaki situaciji se prilagajamo 

otrokom in skupaj ovrednotimo, 

kakšen rezultat bo to prineslo. 

(U1.Š1.62) 

Kot prvo je zelo pomembno, da je 

sploh pripravljen, kaj na tem področju 

naredit, da je pripravljen sodelovat, da 

je pripravljen vsaj sprejeti pomoč, če 

ni že, da bi sam zaprosil zanjo. Ker 

sedaj nekateri so tako, da bo sam 

rekel, a bi lahko, jaz pa tega ne 

razumem, na drugi strani spet, glej 

pridi na dopolnilni pouk jutri, pa bova 

skupaj pogledala, pa ga sploh ni, pa 

sploh ni pripravljen nič za to naredit. 

Tako da sta dva taka pola to. 

(U2.Š1.47) 

- pomen 

pripravljenosti 

učenca za 

reševanje UT  

 

 

 

 

- pomen 

pripravljenosti 

UUT za reševanje 

UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(načrtovanje) 

 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Zdaj, defektolog ima v glavnem iz te 

0,5, on to v času pouka, in jaz recimo 

tudi v času pouka, da se zmenim z 

učiteljico, kdaj bom, ne vem, 

konkretno, jaz imam na podružnični 

šoli in jih imam med likovno. 

(SD.Š1.62) 

Tista dva otroka, ki jih imam dol, sta 

na tem področju v redu, sta močna in 

jih vzamem iz pouka. Moram reči, da 

sem že po pouku, ampak ni bilo ne 

vem kakšnega efekta. Tako da zmeraj 

se gremo v času pouka, s soglasjem 

staršev. (SD.Š1.63) 

R: Kaj pa to, da bi vi šla v razred?  

Ne, to pa ne. Grem sicer k pouku, a to 

je z namenom opazovanja, čeprav 

defektolog pa gre, a za učence z 

- nudenje UP 

učencu med 

poukom izven 

razreda  

 

 

 

- določitev 

predmeta, pri 

katerem se bo 

izvajala UP glede 

na uspeh učenca 

 

 

 

- pomoč 

defektologa v 

razredu pri pouku 

- pomoč UUT 

med poukom 

izven razreda 

 

 

- pomoč UUT 

med poukom, 

izven razreda 

 

 

 

 

 

 

 

- pomoč 

učencem z 

odločbo pri 

- razlike med 

nudenjem pomoči 

UUT in učencem 

z odločbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oblike pomoči 
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odločbo. Jaz osebno ne, defektolog pa. 

(SD.Š1.65) 

Čeprav tako bom rekla, recimo je 

učitelj, imamo enega otroka, ki je 

gibalno oviran in je bila učiteljica pri 

pouku, ta, ki je nudila pomoč, in v tem 

oddelku je bil še en učenec z UT in je 

še njemu pomagala. (SD.Š1.66) 

Jaz sem morebiti tista ta stara, jaz še 

vedno mislim, da če ima otrok neko 

težavo, da jo poskušava izboljšat 

izven oddelka, individualno. Nimam 

izkušenj dela v oddelku. (SD.Š1.68) 

Drugače vloga učenca je, da se 

dogovorimo, kaj bomo, kaj bomo tisto 

uro ali tisti čas delal. Jaz v glavnem 

delujem na ta način, da imam tisto, kar 

je določeno, tole bova, imava pa 

vedno tudi še drugo, se bova zmenila, 

imava tudi dogovor. Mogoče zato, ker 

imam mlajše, čeprav saj tudi s 

starejšimi, vedno imam zdaj bova to 

ali ta prvo to, potem pa kaj pa ti 

predlagaš, tako. (SD.Š1.69) 

učencem z odločbo 

 

- pomoč učitelja 

spremljevalca v 

razredu pri pouku 

tudi za učence z 

UT 

 

- prepričanje SD o 

tem, da je pomoč 

UUT boljša med 

poukom izven 

razreda 

- SD nima izkušenj 

pomoči UUT pri 

pouku v razredu 

 

 

- vključevanje 

UUT v dogovor o 

načinu izvajanja 

UP 

 

pouku, v 

razredu 

 

- pomoč UUT 

med poukom 

izven razreda 

 

 

- pomoč UUT 

med poukom 

izven razreda 

 

 

 

 

 

 

 

- učenec lahko 

izrazi mnenje 

 

 

 

 

- razlike med 

pomočjo UUT in 

učencem z 

odločbo 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(izvajanje) 

 

 

 

 

 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, veliko boljše je, če jih je manj, če 

je to zelo manjša skupina. (U2.Š1.48) 

Jaz potem spet rečem, da je prednost, 

za tistega, ko se zmeniva, da pride na 

dopolnilni pouk. (U2.Š1.49) 

Ker te ure dopolnilnega, dodatnega 

pouka, so tudi zminimaliziral čist. In v 

bistvu jaz učim, 7.,8., 9. r., pa še 

fiziko, pa vsa tekmovanja, pa vse in 

zato je ena ura tedensko za vse to. In 

zdaj če jaz dam noter 7.,8.,9. in rečem, 

to je dopolnilni pouk, za te tri je težko 

kaj. (U2.Š1.50) 

Tako da ponavadi je kar takoj, da s 

tistim, ki ima en problem, se zmeniva, 

pa tudi da z urniku skup prideva, pa se 

nekako zmeniva, pa rečeva, v redu, a 

jutri, ne vem, v petek, pred uro imaš 

čas, imaš. Dopolnilni pouk in potem 

še ostalim, v petek pred uro se lahko 

dobimo, vsi, dajte, pridite, kakorkoli. 

Zadnjič konkretno je bil en fant, iz 

7.r., ki ima pri MAT res hude težave, 

sva se zmenila za dopolnilni pouk in 

tudi ostali, ja, da bodo prišli, in je 

prišel sam na koncu. Škoda za vse 

ostale in velik plus za njega, ker sva 

lahko res ena na ena delala in tiste 

stvari. (U2.Š1.51) 

In tudi ta odnos, ta se meni zdi res 

- lažje delo z UUT 

v manjši skupini  

- UP v okviru 

dopolnilnega 

pouka 

 

- zmanjšanje ur 

dopolnilnega 

pouka 

 

 

 

 

 

- prilagajanje UUT 

glede izvedbe 

dopolnilnega 

pouka s strani 

učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pomen dobrega 

- manjša 

skupina 

- dopolnilni 

pouk 

 

 

- dopolnilni 

pouk 

 

 

 

 

 

 

- dopolnilni 

pouk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pomen 

- oblike UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(izvajanje) 
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zelo pomemben. In tudi konkretno ta 

fant v 7.r., zdaj drugo leto hodi sem, 

prišel je mislim, da iz Bosne, tako da 

lani je imel še z jezikom problem, pa 

je bil nekako bolj uspešen, sedaj v 7.r. 

pa so se mu stvari začele nabirat. Pa 

sem uspela, da sta oba z mamo prišla 

na GU, ker sedaj oba zelo skrbi, da 

MAT ne bo dve, pa tako, da sem jima 

vsaj to, da če se bo trudu, pa delal, da 

bom tudi jaz stopila nasproti, da za 

dvojko sploh ni problem, da nima 

tistega strahu groznega, da dvojka tudi 

ne bo. (U2.Š1.52) 

odnosa med 

učiteljem in 

učencem 

odnosa med 

UUT in šol. 

str. del.  

 

 

 

 

 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Pri načrtovanju in izvajanju pomoči bi 

lahko bila zraven, samo jaz ne vem, 

kakšne račune naj bi reševala. Pa je 

učiteljica potem rekla, da bo ona dala. 

(UČ1.Š1.25) 

R: Ali učno pomoč tudi kaj evalvirate?  

Ja, sproti pogledava z učiteljico, npr. 

ko imamo domačo nalogo, ona 

vsakega za en računa ali primer 

pokliče pred tablo in da vidi, kako 

smo napredovali, ali znamo. Da nam 

liste, kjer piše za 2, za 3, za 4, za 5 in 

potem se postopoma mi učimo, ko 

znamo za 2, začnemo reševati za 3 itd. 

(UČ1.Š1.26) 

R: Kaj pa pri načrtovanju, izvajanju 

učne pomoči, lahko sodeluješ zraven?  

Ja, saj učiteljica vedno, ko pač 

prideva, reče, če imava kakšno 

vprašanje, ali če bi medve kaj, pa če 

nimava, pa potem učiteljica pove, kaj 

bova delale. (UČ2.Š1.19) 

Pa tudi moja sošolka rada dela na 

tablo, jaz pa ne, pa potem ona dela na 

tablo, jaz na list, pa se učiteljica 

prilagaja nama. (UČ2.Š1.20) 

R: Ali kaj evalvirate učno pomoč?  

Tako pač kar je iz pouka potem malo 

predebatiramo, kaj nam gre, pa kaj 

nam ne gre, da vidimo, kaj moramo 

ponavljat. (UČ2.Š1.21) 

R: Kaj pa na koncu leta? 

Ne. (UČ2.Š1.22) 

R: Ali je kaj takega, kar ti ni bilo všeč, 

kar bi si še želela?  

Vse mi je bilo všeč, le rada bi, da bi 

imela ta dopolnilni pouk večkrat, 

ampak vem, da ni časa. (UČ2.Š1.23) 

Pa pomembno mi je, da se lahko nanjo 

kadarkoli obrnem, tudi na hodniku, če 

- UUT lahko izrazi 

svoje mnenje 

- odrasli kot vodja 

načrtovanja UP 

 

- sprotna evalvacija 

z učiteljico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje mnenje 

 

 

 

- upoštevanje 

učenca 

 

 

 

 

- evalvacija glede 

na delo pri pouku 

 

 

- brez zaključne 

evalvacije  

 

- želja po bolj 

pogostem 

obiskovanju 

dopolnilnega 

pouka 

 

 

- odrasli kot 

vodja 

načrtovanja UP 

- vključenost 

UUT v 

evalvacijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vključenost 

učenca v 

evalvacijo 

 

 

 

- oblika 

evalvacije 

 

 

 

 

 

- dopolnilni 

pouk 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(načrtovanje, 

izvajanje) 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(evalvacija) 

 

 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(načrtovanje, 

izvajanje) 

 

 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(evalvacija) 

 

 

 

 

 

- oblike UP 

 

 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 
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jo rabim. (UČ2.Š1.24) 

 

 

 

Ne, to se bolj z mojo mami, a enkrat 

se je tudi z mano o tem pogovarjal. 

(UČ4.Š1.26) 

- učitelj kot 

spoštljiv in 

odgovoren 

zaveznik učenca 

- evalvacija le s 

starši 

 

- pomen 

odnosa med 

UUT in šol. 

str. del. 

- oblika 

evalvacije 

(izvajanje) 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(evalvacija) 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Evalviram, da bi bilo pisno ne, ustno 

pa. (SD.Š1.70) 

To pa z učenci kar sproti, pa potem 

tudi… (SD.Š1.71)  

…ko je konec šolskega leta, s starši 

običajno samo na koncu… (SD.Š1.72) 

 

 

… ali pa ko pridejo na GU… 

(SD.Š1.73) 

… z učitelji pa tudi sproti. (SD.Š1.74) 

- ustna evalvacija 

UP 

 

- sprotna evalvacija 

UP z učenci 

- zaključna 

evalvacija UP s 

starši 

- evalvacija UP s 

starši na GU 

- sprotna evalvacija 

UP z učitelji 

- oblika 

evalvacije 

 

- vključenost 

učenca v 

sprotno 

evalvacijo 

 

- oblika 

evalvacije 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(evalvacija) 

 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, prav tako konkretno ne. (U1.Š1.63) 

 

Ne. (U2.Š1.53) 

- učitelj ne izvaja 

evalvacije UP 

- učitelj ne izvaja 

evalvacije UP 

- šol. str. del. 

ne izvaja 

evalvacije UP 

- participacija 

UUT v posamezni 

fazi UP 

(evalvacija) 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, to, kar sem že prej rekla, ta 

podpora staršev… (SD.Š1.51) 

… in koliko je otrok motiviran. 

(SD.Š1.52) 

A mislim, da tudi to, koliko je učitelj 

ali pa pač strokovni delavec senzibilen 

ali pa tudi se mu mora iti za to, da 

otrok napreduje v znanju. Sicer, jaz še 

sploh ne poznam kakega takega, da ne 

bi, a tako bom rekla, pri nas v šoli so 

eni učitelji… Zdajle je majhen 

drugače, ampak na začetku ko smo 

začeli s temi DSP-ji, smo ponekod 

malo težje prodrli s temi idejami. Zdaj 

z leti mislim, da so opazili, da to ni 

noben bavbav in da so se stvari malo 

spremenile. (SD.Š1.54) 

Vsi moramo biti za. (SD.Š1.55) 

- podpora staršev 

 

- učenčeva 

motiviranost 

- podpora učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pripravljenost 

vseh udeleženih za 

sodelovanje 

- podpora 

 

 

 

- podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sodelovanje 

- učinkovitost 

učne pomoči 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, najprej sigurno motivacija. Zdaj, 

če učenec pride prosit za učno pomoč 

in če samo pričakuje, kako se mu bo 

pomagalo, pa kaj dosti ne vloži v to, je 

zelo težko. Potem včasih, ti, če 

nekomu pomagaš, pričakuješ, da bo 

začel sam, ne vem, da si bo vsaj 

- učenčeva 

motiviranost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učinkovitost 

učne pomoči 
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zapiske uredil, da bo učne pripomočke 

s sabo prinesel, pa je največkrat tako, 

da nekdo pride z dvema levima, pa 

pričakuje, da mu boš dobesedno stvar 

skuhal, vlil noter in bo stvar rešena. 

Ja, mislim, da je to to. (U1.Š1.57) 

Ja, odnos učenec-učitelj se mi zdi, da 

v prvi meri, da se morata res tako 

razumet. (U2.Š1.42) 

Eno zaupanje s strani otroka da mora 

biti, da te pozitivno sprejema, da vidi, 

ne vem, da mu hočeš pomagat, da ga 

sprejemaš čisto enakovrednega 

ostalim učencem, da mu ne pokažeš, 

da je drugačen od drugih, to se mi zdi 

zelo. Pa te prve ure, če hočemo, kaj 

delati, da to zaupanje nekako 

vzpostavimo. (U2.Š1.43) 

 

 

 

 

 

 

- dober odnos med 

učiteljem in 

učencem 

 

 

- zaupanje med 

učiteljem in 

učencem 

 

 

 

 

 

 

- odnos med 

UUT in 

šolskim 

strokovnim 

delavcem 

- odnos med 

UUT in 

šolskim 

strokovnim 

delavcem 

 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Všeč mi je bilo to, da si je učiteljica 

vzela čas zame… (UČ1.Š1.23) 

… da je učiteljica lepo vse razložila, 

kakor se gre, da ni tako npr. kot v 

prejšnji šoli, ker učiteljice niso bile 

takoj za to, pa so mi nazaj zabrusile, 

da ne morejo. Tukaj pa npr. gospa L. 

reče, lepo, ja seveda, in še vse naredi. 

Vse mi je ok, ko rabim pomoč, nič ne 

pogrešam. (UČ1.Š1.24) 

Da mi je povedala učiteljica, da ima 

več otrok take težave, pa da kasneje 

potem z vajo, da se jim potem odpre, 

pa da pol lažje… (UČ2.Š1.17) 

…pa ta dopolnilni pouk mi je full bilo 

fajn, da smo se zmenili zanj ga. 

Učiteljica je vprašala, če bi kdo hodil 

in smo se ene punce javile in sedaj ga 

imamo vsakih 14 dni. (UČ2.Š1.18) 

Ja, ko sem pri ANJ opazila, da imam 

težave, sva šle z mami na GU, smo se 

pač pogovorili, nekaj časa sem imela 

tudi inštruktorico. Potem sem pa na 

začetku 8.r. sem šla do učiteljice in 

sem ji povedala, da ne bom več imela 

inštruktorice, da bom probala vse 

stvari same in da če se lahko zmeniva, 

da če kaj ne bo šlo, da pridem do nje 

in da se pogovoriva in je rekla da ja. 

Pri SJK pa so šele letos nastale težave, 

in moraš se usest dol, se naučit in v 

bistvu je samo to problem, tako da se 

o tem niti nisem pogovarjala z 

učiteljico. (UČ3.Š1.21) 

Všeč mi je bilo to, da smo se z 

učiteljico ANJ dogovorile, kaj bom 

- učitelj si vzame 

čas za učenca 

- dobra razlaga 

učitelja 

 

 

 

 

 

 

- spodbuda 

 

 

 

- sprejetje 

dogovora z 

učiteljem 

 

 

 

- podpora učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sprejetje 

dogovora z 

- odnos med 

UUT in šol. 

str. del. 

- podpora 

učitelja 

 

 

 

 

 

 

- odnos med 

UUT in šol. 

str. del. 

 

 

 

 

 

 

- podpora 

učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- odnos med 

UUT in šol. 

- učinkovitost 

učne pomoči 

(učinkovitost 

medsebojnih 

pogovorov) 
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vprašana, zato da popravim tisto 

oceno in to sem se naučila v 4,5 

dnevih in sem bila vprašana in sem 

dobila dobro oceno in smo bile obe z 

učiteljico vesele. Ni pa nič takega, kar 

sem pogrešala, kar mi ne bi bilo všeč. 

(UČ3.Š1.22) 

Ja, npr. v tistem pogovoru z 

defektologom, ne vem, mi je bilo 

všeč, da sva se pogovorila, da mi je 

bilo potem lažje. Predlagal mi je 

povečane črke in to mi je bilo všeč, 

ker vem, da lahko na ta način dobim 

boljšo oceno. (UČ4.Š1.23) 

Pa tudi mene je vprašal, kaj si želim, 

kako pa se doma učim. (UČ4.Š1.24) 

In potem se je on z učiteljicami 

pogovoril, in so me tudi one potem 

vprašale, ali bi želela večje črke in mi 

je bilo lažje, ker se mi potem ni več 

vrtelo. Ni bilo pa nič takega, da mi ne 

bi bilo všeč. (UČ4.Š1.25) 

Všeč mi je bilo to, da me ona vpraša 

za mnenje… (UČ5.Š1.18) 

…da ima razumevanje. (UČ5.Š1.19) 

 

Ne vem pa, kaj bi si drugače želel, 

želel bi si le, da mi bolj gre, da bolj 

znam snov. (UČ5.Š1.20) 

Pomoč… (UČ1.Š1.27) 

…da mi pač razloži ali da mi da vaje. 

(UČ1.Š1.28) 

Dodatne razlage. (UČ2.Š1.25) 

Pomoč. (UČ3.Š1.23) 

Pa dober nasvet. (UČ3.Š1.24) 

Pomoč. (UČ4.Š1.27) 

Da mi pomaga… (UČ5.Š1.21) 

… in me razume. (UČ5.Š1.22) 

 

učiteljem 

 

 

 

 

 

 

- učenec občuti 

olajšanje po 

pogovoru 

 

 

 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje 

mnenje, predloge 

- podpora 

 

 

 

 

- učenec lahko 

izrazi svoje mnenje 

- razumevanje s 

strani učitelja 

- želja učenca biti 

učno uspešen 

 

- pomoč 

- razlaga 

 

- razlaga 

- pomoč 

- nasvet 

 - pomoč 

- pomoč 

- razumevanje s 

strani učitelja 

str. del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podpora 

 

 

 

 

- odnos med 

UUT in šol. 

str. del. 

 

- učenčeva 

motiviranost 

 

- podpora in 

pomoč 

 

 

 

 

 

 

- odnos med 

UUT in šol. 

str. del.  

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Zdaj takole bi rekla, tamle recimo pri 

odločbah je zelo usmerjeno, ne vem 

točno h konkretnim, tlele pa za 

konkretno za moj, ko imam enega na 

podružnični šoli, ki imate te izvršilne 

funkcije, s tem težave, midva imava 

zelo tako organizacijo čisto zmeden, 

prijetno zmeden bi se reklo, a ne.  

In tisto poskušava konstantno, potem 

pa občasno, kar pride, tako da, bol to 

tako.  

T: Kaj mislite, da tam se morate držati 

nekih konkretnih prilagoditev tu pa…?  

Ja, ja, tu imam lahko bolj proste roke 

- večja 

sistematičnost učne 

pomoči za učence z 

odločbo 

 - razlike med 

pomočjo UUT in 

učencem z 

odločbo o 

usmeritvi 
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pri otrocih brez odločbe. (SD.Š1.42) 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Čeprav če smo sedaj pri takih učencih, 

pa velikokrat vidiš, da veliko vlagajo, 

a mogoče ne vejo, kakšen je pravi 

način. Sedajle imam pred očmi eno 

učenko iz 8.r., ki nima odločbe, 

ampak vsi vemo, da ima zelo nizke 

sposobnosti in se ogromno dela. Ona 

res vloži vse dneve v bistvu zato, da 

pride to tistih dvojk, saj mogoče kdaj 

tudi kakšno trojko dobi. Pa mama 

zraven še eno šolo dela, še skupaj z 

njo. Vsi to vemo, pa pričakujemo, da 

bo, pa vidimo, kako je potem vesela, 

če je dober, pa vidimo, kako jo pa zelo 

potere, če pa kljub temu, da je tako 

veliko vložila, pa še vedno ni dosti. 

(U1.Š1.7) 

Pa po drugi strani, si pa včasih rečeš, 

pa pri nekom, ki ima odločbe, pa ki 

ima določene tiste minimuma od 

minimuma, dobi še zraven, ne vem, 10 

vprašanj, res tisto temeljno, pa 

pomaga se mu, pa še učno pomoč ima, 

pa lahko pride dodatno k tebi 

spraševat, pa ga ni. Ga ni ne na 

dopolnilni pouk, pa te ne pride nič 

vprašat, in tistih 10 vprašanj, si rečeš, 

joj, saj bi lahko izkoristil, pa ne, in se 

potem trudimo, tam ne vem, zadnji 

teden pred konferenco, da skupaj 

spacamo, da pridemo do ene šibke 

dvojke. (U1.Š1.8) 

- več truda s strani 

UUT in staršev za 

reševanje UT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- več truda s strani 

UUT in staršev za 

reševanje UT 

 - razlike med 

pomočjo UUT in 
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odločbo o 

usmeritvi 
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(nadkategorija) 

 

IZJAVE SVET. DEL. KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, sigurno. (SD.Š1.43) 

Jaz mislim, da bi več ali manj bili 

vsi lahko čist kompetentni, če 

učitelji damo to možnost, da otrok 

točno pove oz. mu pomagamo, pa 

malo recimo usmerjamo. Da ne bi, 

če ima samo učne težave, skoraj 

dvomim, razen če bi bili hujši 

recimo primanjkljaji na umskem 

področju, jaz mislim, da potem ne 

bi šlo, drugače bi jaz rekla, da bi to 

moralo biti. (SD.Š1.44) 

Razen mogoče pri teh mlajših, no 

ampak pri prvčkih niti nimamo, a 

za enega iz 2. r. imam jaz izkušnje, 

- strinjanje SD s 
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- pomen podpore 

učitelja 
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da že ve kako pa kaj. (SD.Š1.45)  

IZJAVE RAVNATELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ne vidim, kako lahko otrok do 15. 

leta ve, kaj je zanj dobro, kaj se bo 

učil, kaj se ne bo. Njegovo je, da 

dela za šolo. (R.Š1.15) 

Seveda morajo biti predlogi, želje 

otrok, a težava je, ker bo otrok 

vedno želel spreminjati in 

prestavljati meje. Otroci bi denimo 

želeli imeti telefon pri sebi. Kot 

ravnatelj se zavedam, da gremo z 

informacijsko tehnologijo naprej, 

smo naredili wi-fi, ampak pri pouku 

telefon ne sme zvoniti, ker moti 

mene kot učitelja in učenca. Pa tudi 

poglejte si razne zlorabe s 

tehnologijo, ko so se denimo na eni 

šoli dekleta naga slikala na 

stranišču. Tega si res ne želim. 

Seveda lahko skupaj pogledamo, 

kako bomo vsi skupaj 

informacijsko tehnologijo 

uporabljali v prid pouka, ne bomo 

pa razpredali o tem, ali bodo učenci 

lahko imeli telefon pri pouku. O 

tem bomo pa odrasli odločili. 

(R.Š1.16) 

- nestrinjanje 

ravnatelja s trditvijo 

 

 

- odrasli odgovorni 

za sprejemanje 

odločitev 

 

- nestrinjanje s 

trditvijo 

- kompetentnost 

učenca v procesu 

reševanja UT 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, tisto dekle iz 8.r. to sigurno 

potrjuje. (U1.Š1.38) 

Ona, ko prideta z mamo se zmenit, 

kako bo sedaj neke stvari predelala, 

kako bo prišla do preverjanja in 

potem do ocenjevanja, ima že 

izdelan načrt in v bistvu samo 

potrebuje ovrednotenje tega načrta. 

Te pa te vsebine bom predelala na 

tak način, mogoče druge na 

drugačen način, a bo to dovolj, da 

bom prišla do te ocene. To je 

sigurno ta kompetentnost, ki jo zelo 

cenimo in ki smo jo zelo veseli, 

tisti, ki je že na takem nivoju. 

(U1.Š1.39) 

Sicer tlele je sigurno v ozadju 

mama, ne vem, čeprav tukaj mama 

res skozi sodeluje zraven, če bi bilo 

dekle, samo tega, če ne bi bilo tega 

navajena, najbrž tega ne bi bilo. 

(U1.Š1.40) 

Čeprav pri veliki večini, je pa pač 

malo bolj nasprotno. Kot prvo, ti 

pocukaš otroka, glej tebi pa ne gre, 

težave imaš, ne delaš domačih 

- strinjanje učitelja s 

trditvijo 

- pomen 

pripravljenosti 

učenca za reševanje 

UT 
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nalog, to se kaže v tem, da sploh ne 

veš, kje smo, kaj počnemo, pridi, 

daj pridi no, bova tole še enkrat 

razložila, bova tole skupaj naredila. 

In se tudi dogaja, da imamo tudi 

učence, ki se tudi na tvojo prošnjo 

izmikajo. (U1.Š1.41) 

  

 

 

 

Ne spomnim se zdajle primera, 

kako je fajn na splošno govorit. 

Najprej, ko sem razmišljala na 

splošno, si mislim, ja, saj otrok 

lahko na to vpliva, potem pa ko 

sem začela razmišljat, kako bi pa 

lahko konkretno na to vplival, sem 

se pa kar izgubila. Ja, verjetno, je 

zelo tudi od osebnosti otroka 

odvisno. (U2.Š1.27) 

Sedaj mi je na misel prišel en fant, 

ki je sedaj v 8.r., pa že od 6.r. 

sodelujeva, sicer ima odločbo. 

Ampak tudi, a ne, v 6. r. je bil zelo 

upornik, pa zelo težko je bilo z njim 

delat, pa karkoli mu pomagat, zdaj 

v 8. r. pa že tako pride, glejte 

učiteljica, tega pa še ne razumem, 

to mi pa ne gre. Se zdi, da je zelo 

od njihove zrelosti odvisno. 

(U2.Š1.28) 

Še vedno je tam tisti, ki pride 

nekako do tega, pa sedaj imam 

različne otroke v mislih, je tam, 

kjer ima doma nekako podporo, 

pomoč. Tudi ni nujno, da ima sedaj 

konkretno matematično pomoč, 

ampak ga nekako doma toliko 

spremljajo, toliko spodbujajo, da je 

tudi on nekako pozitivno naravnan 

do tega. Ker glih sedaj imam 

problem z enim fantom, ki je tudi 

8.r., brez očeta je, mama, ne vem, 

pravi, da je skozi v službi in v šolo 

sploh ne pride. In ona mailov ne 

zna pisat, mailov ne zna brat, tega 

nič ne dela, ampak lani junija, ko je 

imel otrok ena MAT, pa nisem jaz 

razrednik, je ona znala z mano v 

stik stopit preko vseh mogočih 

kanalov, z vsemi obljubami, kaj vse 

bo sedaj drugače, pa ne vem kaj. Pa 

potem smo se nekako dogovorili, 

da tiste stvari, ki so mu še 

manjkale, da se je otrok naučil, pa 

da je potem zvozil pozitivno. Letos 

na začetku leta sta z razredničarko 

res naredile plan, kaj, kako, da bo 

- participacija 

učenca z UT odvisna 

od njegove osebnosti 
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tudi mama veš čas spremljala, da se 

zapiše tudi v publikacijo, zvezek, 

kaj mu manjka, kaj mora naredit. 

Ampak je rekla razredničarka, ona 

to dela, od mame ni bilo tistega 

podpisa nazaj, da bi pogledala, pa 

to. Pri MAT je sedaj že na cveku, 

redno brez domače naloge, do 

mame, da bi prišla na GU kar 

nekako ne pridemo. Tako da mora 

biti sodelovanje staršev, to se mi 

zdi, da je zelo zelo pomembno. 

(U2.Š1.29) 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, res je. Učiteljica me je 

upoštevala, recimo pri vajah. 

(UČ1.Š1.17) 

Pa tudi pomagala mi je s tem, ko mi 

je pri spraševanju rekla, da ko si 

kake delovne liste delamo doma, da 

me bo potem to pri spraševanju 

vprašala. (UČ1.Š1.18) 

Ja, res je. (UČ2.Š1.13) 

 

Ja, meni se zdi trditev čisto 

pravilna, ker pač prideš sam s 

težavo, jo hočeš sam rešit, to se mi 

zdi dobro, samo pač da ugotoviš. 

(UČ3.Š1.15) 

In da pač hočeš z učiteljico to stvar 

odpravit ali si pomagat sam, s tem, 

da ti učiteljica samo pomaga, da ti 

pove, to pa to meni pomaga, to pa 

to lahko poskusiš. To mi je všeč pri 

naših učiteljih, da imam to 

možnost. (UČ3.Š1.16) 

Ja. (UČ4.Š1.18) 

 

Ja, drži. (UČ5.Š1.14) 
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IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

R: Kaj vam je pri pogovoru 

pomembno? 

Da vsak lahko pove svoje mnenje… 

(U1.Š1.19) 

 

 

… pa da se poskušamo naučiti, da 

to mnenje poslušamo, slišimo, 

upoštevamo in ga sprejemamo. Ker 

so to zelo delikatne teme, 

velikokrat, in je največkrat 

problem, da nekdo ne sprejme tega 

oz., da misli, da tisto, kar je 

 

 

- možnost izraziti 

lastno mnenje 

 

 

- upoštevanje in 

spoštovanje mnenj 
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njegovo, je edino pravilno. In to 

velja tudi za učitelja, seveda. 

(U1.Š1.20) 

R: Kaj vam je pri pogovoru 

pomembno? 

Kaj pa vem, da smo sproščeni… 

(U2.Š1.9) 

 

 

…da tudi oni upajo povedati svoje 

strahove. (U2.Š1.10) 

 

 

 

 

 

- sproščenost 

 

 

 

- možnost ubesediti 

lastne strahove 
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dobrega odnosa 

med učencem in 

šol. str. del. 

- pomen 

dobrega odnosa 

med učencem in 

šol. str. del. 

IZJAVE UČENCEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Da mi povejo vse tako kot je, tudi, 

če je kaj narobe. Tudi prejšnji 

teden, ko sem bila dežurna, sva se s 

pedagoginjo res odkrito 

pogovarjale… (UČ1.Š1.20) 

… pa tudi k njej grem, ko rabim 

kako pomoč, recimo, zdaj glede 

izbire srednje šole, da me posluša… 

(UČ1.Š1.21) 

 

…da skupaj z mano razmišlja, kako 

nekaj rešit. (UČ1.Š1.22) 

 

 

Tako pač, da so prijazni… 

(UČ2.Š1.15) 

 

 

 

…da razumejo to, da če ti kaj ne 

gre. Pa da niso jezni, če kakšne 

stvari ne razumeš, pa da te ne 

vzamejo kot da se dolgočasiš, če 

kake stvari ne razumeš. 

(UČ2.Š1.16) 

Brez olepševanja, pač tako kot je 

realno gledano na svet. Ne maram 

tega, da bi me neki imeli kot neki 

mal, saj nam ne manjka nekaj velik, 

da bomo odrasli, smo že na poti k 

temu. (UČ3.Š1.20) 

Da niso preveč stroge… 

(UČ4.Š1.21) 

 

 

…da dobim pozitiven vtis. 

(UČ4.Š1.22) 

 

 

Ja, kot prijatli. (UČ5.Š1.16) 
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Da reče to, kar je resnica. 

(UČ5.Š1.17) 

- da odrasli govori 

resnico 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja. Največkrat v samozavestnem 

nastopu. Največkrat tisti, ki imajo 

učne težave, se ti bodo skrivali, ne 

bodo upali ne dvignit roke, čeprav 

zelo spodbujamo, ne vem, vsaj pri 

uvodni motivaciji, ali pa pri 

utrjevanju, povej po svoje, povej 

svojo izkušnjo, svoje mnenje, pa 

imaš samozavestne učence, ki to 

povejo, pa čeprav stvar niti 

približno ne drži. So pa nekateri, ki 

pa bi lahko kaj povedali, pa ne 

upajo, to je sigurno ena stvar. 

(U1.Š1.65) 

Tisti, ki jih imajo so ponavadi bolj 

zadržani, pa tudi večina teh otrok je 

manj zgovornih, težje se pogovarja. 

Spet so tudi izjeme, ampak če je to 

otrok res, ki ima tako, ki ni, da bi 

povzročal neke disciplinske 

probleme, da bi tako hotel eno 

pozornost, da je samo s temi učnimi 

težavami, ti otroci so ponavadi bolj 

tihi, bodo rekli za kakšen dopolnilni 

pouk, pri pouku bodo že manj upali 

kaj vprašat, kaj rečt. (U2.Š1.54) 

Mislim, da imajo verjetno kar 

velike probleme s svojo 

samopodobo, da se v razredu 

počutijo, pač vsi ostali so bolj 

pametni kot oni in se nočejo 

izpostavljat. (U2.Š1.55) 
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IZJAVE SVET. DEL.  KODE I KODE II KATEGORIJA 

Takole bi rekla, ne bom nič, kaj je 

večji pa kateri manjši razlog, a jaz 

mislim, da ja malo kar ta 

permisivna vzgoja, ker starši 

dostikrat zagovarjajo svojega 

otroka, pa ne bi zdaj, pa pol. 

Skratka, to popuščanje. (SD.Š1.77) 

Potem družbena situacija, jaz 

mislim, tule v T. gre vse samo še 

dol, odkar sem jaz prišla 1991 

semle, gre vse samo še dol, se 

zapirajo tovarne in starši teh otrok 

zgubljajo službo. In jaz mislim, da 

ti otroci vidijo, kaj se dogaja in 

mislijo, kaj bi se pa jaz trudil, kaj 

pa bom pol, sej nič ne bom, na tak 

način no. Mogoče boljše kot ne 

vem, kje drugje. Bi rekla, da je to, 

no. (SD.Š1.78) 

- starševska vzgoja 
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Jaz ponavadi zmeraj, če smo, pa 

rečem, kaj bi pa ti rad bil ali pa kaj 

tebe veseli. Da potem izhajamo iz 

tega, če imaš neko željo, da pač se 

usmerjaš proti njej. Če pa ni 

nikakršne želje, pa da je recimo 

samo razočaranje, se mi zdi… 

(SD.Š1.79) 

Konkretno za tega fanta, ko sem 

govorila, ki nam je vsem uhajal, on 

nima podpore doma staršev, čeprav 

sta skupaj. Jo starša ne nudita 

njemu, pejdi se učit. No dober, saj 

se gre v svojo sobo, ampak poglej, 

daj ga potem, samo čez eno uro bi 

pa moral starši, no, kaj si se pa 

naučil, pa tega ne naredijo. Ali pa 

da jih tudi ne zanima, kaj je v šoli. 

In pri takih otrocih, ki pa še nimajo 

te podpore staršev, je… Jaz še 

nisem naletela na takega otroka, ki 

je sam od sebe rinil naprej. Tako 

kot je bilo včasih, saj veste, kmečke 

družine ali pa starši niso želeli, da 

bi se otrok šolal, ali pa se je vedel, 

da bo otrok doma na kmetiji ali 

karkoli, skratka, da ne bo šel v šole, 

otrok pa je bil kar motiviran, da bo 

izpeljal, kar si je zastavil. 

(SD.Š1.80) 

R: Res je, da je pomembna podpora 

staršev, ampak vedno ne pa ne 

moremo računati nanjo. Kaj pa v 

teh primerih, kako vidite vaš 

prispevek tukaj, pri premagovanju 

te nemotiviranosti?  

Kljub vsemu, če ima vsaj tega, da 

ima kakšno željo, da ima nek cilj, 

kamor bi rad, da ga pri tem 

podprem. To mi je rešitev. Če tega 

ni… K sreči še ni bilo tega, da ni 

ničesar. Res ne vem, kaj bi naredila, 

da ne bi bilo nič. Tudi če so samo 

sanje je ok. (SD.Š1.81) 

- raziskovanje 

učenčevih želja, 

usmerjenost v načrte 

za prihodnost 
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- raziskovanje 

učenčevih želja, 

usmerjenost v načrte 

za prihodnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podpora 

- premagovanje 

nemotiviranosti 

IZJAVE UČITELJEV KODE I KODE II KATEGORIJA 

Ja, to tudi jaz prepoznavam, to 

nemotiviranost. Ja, da mu dvigneš 

motivacijo, pa to ni problem samo 

pri učencih z UT, tudi pri drugih. V 

učnem procesu že lahko kaj, saj 

poskušamo marsikaj, z drugačnimi 

tehnikami, z drugačnimi 

metodami… (U1.Š1.52) 

… da jima damo več priložnosti, da 

sami ustvarjajo učni proces. Čeprav 

- prilagajanje učnega 

procesa 
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recimo pri takih, ki imajo učne 

težave, si tudi ne želijo ali pa ne 

upajo izpostavljat in zelo težko od 

enega takega učenca pričakuješ, da 

bo pa, ne vem, del učne ure, včasih 

damo nekomu, da poskuša sam 

speljat, da sam pripravi kakšno 

vsebino na svoj način. To je 

marsikomu motivacija, aha, sedaj 

bom pa jaz sam poiskal kake stvari, 

še kaj dodatnega. Mogoče to. 

(U1.Š1.54) 

Potem tudi z lastnim navdušenjem, 

največkrat, če si ti nad neko stvarjo 

navdušen, potem lahko prodajaš to 

navdušenje tudi naprej. Čeprav 

vedno ni tako, tudi mi nismo vedno 

v idealni kondiciji itd. (U1.Š1.55) 

Potem, da mu poskušaš povedat, 

čeprav to, da ni to bistvo ocena, 

ampak da bo pa mogoče od tega v 

življenju kaj imel, da gre tu za širši, 

da znanje ni pač, da znanje ima nek 

širši pomen, da se boš v življenju 

znajdu. (U1.Š1.56) 

Sigurno z nagrajevanjem majhnih 

uspehov njegovih. Mislim, 

nagrajevanjem, jaz za nagrajevanje 

smatram pohvalo, oceno. Tudi taki 

otrok včasih vmes, ko je vprašan, 

taki, ki se res trudi, saj so različni, 

enemu je zelo hitro tisto dost, pa 

samo da ima mir in ne bo več nič, 

že do tega ne bo kaj dosti naredil, 

eden se pa res trudi, pa si želi. in 

potem včasih dam tudi višjo oceno 

vmes kakšno, prav direkt za 

spodbudo. Ker jaz vem, da, ampak 

tudi če so same dvojke, pa če bo 

vmes vprašan, pa če bo tam vmes 

nekaj lepo povedal, pa če bom dala 

štiri, on ne bo imel MAT štiri in bo 

hotel it na gimnazijo, ampak bo še 

zmeraj v tistih svojih okvirih, ker 

ocena še vedno nekaj pokaže. 

Njemu pa ena taka spodbuda se mi 

zdi, da zelo veliko pomeni. 

(U2.Š1.38) 

Jaz vidim zelo veliko prednost in 

mi je škoda, da jih je vedno manj, v 

teh manjših učnih skupinah. Sploh, 

ko so bili po nivojih razdeljeni 

glede na svoje znanje. Pri nas, na 

naši šoli, se je pri vseh predmetih 

zelo dobro odneslo. Že od začetka, 

strah pred 

izpostavljanjem v 

razredu 

- učitelj pokaže 

navdušenje 
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v štartu, ni bilo nikjer nikoli slišat, 

da bi bilo kakšno zafrkavanje, vi ste 

pa buteljni, ker ste v najslabšem 

nivoju. In koliko se tisti otroci, ki 

imajo učne težave sprostijo tam 

notri. Jaz ne bom pozabila, par let 

nazaj sem imela eno skupino za 

MAT 11 otrok, če se grdo izrazim 

buteljnov za MAT, pa ne mislim 

grdo o njih, jaz sem uživala z njimi, 

ko sem delala tam notri. Ampak, to 

je bilo, ko sem jaz postavlja en 

problem, en račun, sem lahko 

dobila 11 napačnih odgovorov 

nazaj, ampak meni je bilo všeč, da 

sem jih dobila. (U2.Š1.39) 

Ker ti otroci, ko so tako v skupini, 

to je glih kontra, kar sem prej rekla, 

a ne, zakaj bi pa odgovarjal, saj bo 

pa on ta pameten povedla prav, 

zakaj bi pa on zdaj nekaj. 

(U2.Š1.40) 

Čeprav vedno spodbujam to, da 

odgovarjajo, pri vsakem napačnem 

odgovoru skušam najti nekaj 

dobrega, pa reči, ja, saj ti si to 

dobro razmišljal, ampak ni pa… 

Tako, da ga nikoli ne potolčem. 

Nikoli, če se naredi, da se kakšen 

zasmeji, zelo hitro to ustavim, sedaj 

je to odvisno od situacije, a je zdaj 

treba onega grdo ustavit, ker se ven 

meče. In zmeraj pravim, ne sekiraj 

se, če si narobe povedal, še pol 

razreda je narobe mislilo, pa niso, 

sem vesela, da si rekel. Ker tudi 

meni kot učitelju je to meni 

povratna informacija, kako oni 

razmišljajo, kje je zdaj tisto, zakaj 

je to narobe. Ker včasih smo mi 

potem že tako ukalupljeni noter in 

ne vidiš problema recimo tam, kjer 

ga pa ima. (U2.Š1.41) 
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