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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo raziskali način dela z učenci z učnimi težavami pri pouku tehnike in 

tehnologije. V teoretičnem delu smo opredelili pojem učnih težav in predstavili delitev učnih 

težav na splošne in specifične. Zapisali smo tudi ukrepe pomoči, ki jih lahko nudimo takim 

učencem. Zanimale so nas predvsem prilagoditve metod in oblik dela pri pouku tehnike in 

tehnologije, zlasti pri praktičnem delu. Pri tem smo izhajali iz ugotovitev dobrih praks iz tujine. 

Namen našega dela je bil ugotoviti, kakšne vrtse prilagoditev so omogočene učencem z učnimi 

težavami v Sloveniji pri pouku vsebin tehnike in tehnologije in kako učitelji ocenjujejo svojo 

uspešnost dela s takimi učenci. Med učenci z učnimi težavami smo izvedli vprašalnik »Kako 

sem učinkovit«, s katerim smo pridobili informacije o tem, kako učenci ocenjujejo svoje 

sposobnosti. Informacije o načinu prilagoditev in o oceni usposobljenosti učiteljev tehnike in 

tehnologije pri delu z učenci z učnimi težavami smo pridobili s pomočjo vprašalnika za učitelje. 

Neposredno izkušnjo aktivnosti učencev z učnimi težavami smo spremljali in vrednotili na 

tekmovanju Mladi tehniki, kjer se učenci preizkusijo v praktičnem delu na različnih področjih 

konstrukterstva. Ugotovili smo, da učitelji pouk največkrat prilagodijo z dodatno razlago. Le-

to velikokrat obogatijo s slikovnim gradivom ali videoposnetki, saj tako učenci zahtevnejše 

snovi lažje razumejo in si jih zapomnijo. Praktično delo vedno poteka s pomočjo demonstracij 

in ob modelu. Z vprašalnikom za učence smo ugotovili, da je za uspešeno delo zelo pomembna 

samoučinkovitost učencev. H krepitvi samoučinkovitosti učitelji pomagajo z vzpodbudnimi 

besedami. Pri opazovanju praktičnega dela učencev smo opazili, da nimajo večjih težav pri 

delu. Nekaj težav smo opazili pri fini motoriki in pri osredotočenosti na delo. Ugotovitve 

magistrskega dela bodo učiteljem tehnike in tehnologije v pomoč pri oblikovanju prilagoditev 

pouka učencem z učnimi težavami z namenom doseganja izobraževalnih ciljev.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 

tehnika in tehnologija, učenci z učnimi težavami, samoučinkovitost, prilagoditve pouka. 
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ADAPTATION OF TECHNIQUES AND TECHNOLOGY 

TEACHING TO PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES  

 

ABSTRACT 

In this master thesis we researched the working methods used in the Design and Technology 

classes for students with learning difficulties. In the theoretical part, we provided the definition 

for the term »learning difficulties s« as well as presented the division into general and specific 

learning difficulties. Different aid measures that can be provided for such students are also 

included. We were mostly interested in the adaptation of the working methods for the Design 

and Technology classes, especially for their practical part. Good practices from abroad served 

as a starting point for our research. The purpose of our work was to find out what types of 

adaptations are available for  students with learning difficulties in Slovenia when attending the 

Design and Technology classes, as well as how successful the teachers think themselves to be 

in their dealings with such students. A questionnaire titled »How efficient am I« was distributed 

among the students with learning difficulties, which provided us with the information about the 

students' evaluation of their own skills. Information regarding different types of adaptations and 

the assessment of the competence of the Design and Technology teachers for working with 

students with learning difficulties was obtained with the help of a questionnaire for the teachers. 

We observed and evaluated the direct experience of the activity of the students with learning 

difficulties at the Mladi Tehniki competition, where students participated in the practical work 

in the area of design. We found out that the teachers mostly adapt the classes with an additional 

explanation. This explanation is often further supported by pictures or videos, which allow for 

an easier memorization of the more difficult content. The practical work is always conducted 

with the help of demonstrations and with a model. With the help of the questionnaire for the 

students, we found out that the students' self-efficiency is very important for success. Teachers 

can help boost self-efficiency by encouraging the students with positive words. While observing 

the practical work of the students, we realized they don't have any major difficulties. We 

observed some problems when it came to the fine motor skills and staying concentrated on the 

work.  

The findings of this master thesis will help the teachers of Design and Technology when 

adapting their lessons for the students who have learning difficulties, with the hope of reaching 

the educational objectives. 
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1 UVOD 

 

Tako tehnika kot tehnologija sta nujno potrebni za življenje, saj ni predmeta, ki ne bi 

nastal s pomočjo tehnologije. Za kvalitetno življenje je nujno potrebno znanje s področja 

različnih tehnologij. Obvezni osnovnošolski predmet tehnika in tehnologija učencem 

omogoča, da pridobijo znanje ter razvijejo svoje sposobnosti in spretnosti.  

 

V glavah učencev se kljub istemu načinu poučevanja pojavljajo različni načini mišljenja. 

Zavedati se moramo, da nimajo vsi enakih sposobnosti pomnjenja, koncentracije, enako 

razvitih motoričnih sposobnosti … Učenci z učnimi težavami potrebujejo drugačno 

obravnavo in pomembno je, da vsi pedagoški delavci pripomorejo h kvalitetnejšemu 

znanju vseh učencev. Pedagoški delavci morajo biti primerno izobraženi za delo z učenci 

z učnimi težavami. Oblikovati moramo učno okolje, ki bo učencem z učnimi težavami 

omogočilo enakovredno obravnavo in vključenost v izobraževanje.  

 

 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V zadnjih desetletjih prihaja do velikega porasta učencev z učnimi težavami. Sicer ni 

točnih podatkov o tem, koliko otrok z učnimi težavami je v Sloveniji, se pa število takih 

otrok ocenjuje na približno devet odstotkov (Peklaj, 2016). 

 

Učne težave učence ovirajo pri gradnji lastnega znanja ter sprejemanju in pomnjenju 

informacij. Poleg tega imajo učenci velikokrat tudi težave pri socializaciji in posledično 

pri uresničevanju svojih interesov. Pomembna je zgodnja intervencija pri ugotavljanju 

učnih težav. Zgodnje prepoznavanje težav in pravilno načrtovanje pomoči učencem z 

učnimi težavami pripomoreta k njihovi akademski rasti. Da bi bil pouk za vse učence, 

tudi učence z učnimi težavami, enakovreden, se pedagoški delavci ves čas izobražujejo. 

Deležni so izobraževanj in usposabljanj, ki jih vodijo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, Zavod za šolstvo in društvo Bravo. Pedagoški delavci morajo dobro 

poznati učne težave in učne metode ter oblike dela ustrezno prilagoditi.  
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V magistrskem delu se bomo osredotočili na ugotavljanje prilagoditev pouka učencem z 

učnimi težavami. Pri pouku tehnike in tehnologije ne gre le za podajanje teoretičnega 

znanja, velik poudarek je na praktičnem delu in učenju preko praktičnega dela (Fakin, 

Kocijančič, Hostnik in Florjančič, 2011). Pri tem učenci razvijajo kognitivne sposobnosti 

in krepijo veščine učinkovitega organiziranja svojega dela, sistematičnost ter natančnost 

pri delu, ustvarjalnost, usklajenost gibov … Hkrati pri delu v skupinah krepijo veščine 

ustnega izražanja, sodelovanja, komunikacijske spretnosti … V literaturi se pojavljajo 

predvsem načini prilagoditev teoretičnega pouka, manj pa praktičnega. Zato bomo izvedli 

anketo med učitelji tehnike in tehnologije z namenom, da ugotovimo, kako prilagodijo 

pouk učencem z učnimi težavami. Zanimale nas bodo prilagoditve v času poučevanja, 

preverjanja znanja in ocenjevanja. V preteklosti je bil učenec ocenjen na podlagi ocene 

pisnega preizkusa, ustnega spraševanja ali končnega praktičnega izdelka. Od druge 

polovice 20. stoletja ocenjevanje znanja ni več osredotočeno le na končni izdelek, temveč 

je odvisno od celotnega procesa, ki ga mora učenec opraviti, da pride do cilja (Magajna 

in Velikonja, 2011).  

 

Vedno večji poudarek je na spremljanju in ocenjevanju prostega razmišljanja in 

spodbujanju učenčevega osebnega razvoja. Pomembno je, da učitelj učencu ves čas 

zagotavlja povratno informacijo, ki mu pomaga pri izpopolnjevanju lastnega znanja in 

doseganju izobraževalnih ciljev. Percepcija učnega procesa in učinkov med samimi 

učenci, ki skupaj z učiteljem in snovjo predstavljajo učni trikotnik, je še posebno 

pomembna za uravnavanje samega procesa učenja in pridobivanja veščin, zlasti med 

učenci z učnimi težavami. Pomembno vlogo pri uspešnosti posameznika ima 

samoučinkovitost. Le-ta spodbuja delo posameznika, saj se navezuje na to, kaj 

posameznik meni, da je sposoben narediti, ter kaže voljo in motivacijo, da si želi to 

narediti. Torej samoučinkovitost usmerja delo posameznika (Rohann, Taconis in 

Jochems, 2012; Sewell in St George, 2000).   

 

Pri delu z učenci z učnimi težavami je pomembno, da poznamo načine in strategije dela 

z učenci z učnimi težavami. Zanimalo nas bo mnenje učiteljev tehnike in tehnologije o 

oceni svojega znanja s tega področja. Za bolj jasno predstavo o tem, kako poteka 

praktično delo učencev z učnimi težavami, bomo take učence opazovali na tekmovanju 

Mladi tehniki, kjer se pomerijo v obdelavi različnih materialov. Opazovanje bomo 
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podkrepili z anketo med učenci o tem, kako zaznavajo svoje rezultate tega tekmovanja 

kot učne dosežke. 

 

  

1.2 Raziskovalna vprašanja in cilji 

 

Raziskovalna vprašanja (RV), ki smo si jih zastavili, so: 

 

RV1: Kakšne so prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi 

težavami v fazi poučevanja? 

RV2: Kakšne so prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi 

težavami v fazi utrjevanja? 

RV3: Kakšne so prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi 

težavami v fazi ocenjevanja? 

RV4: Kako učitelji tehnike in tehnologije ocenjujejo svoje znanje s področja dela z 

učenci z učnimi težavami in s kom največ sodelujejo? 

RV5: Kakšna je percepcija učencev s posebnimi potrebami o lastni učinkovitosti pri 

pouku vsebin tehnike in tehnologije? 

RV6: Kakšna je motorika učencev z učnimi težavami (groba, fina in senzomotorika)? 

RV7: Ali imajo učenci z učnimi težavami težave s pozornostjo in vzdrževanjem 

motivacije, in če jih imajo, kakšne so te težave? 

RV8: Kakšna je zmožnost sodelovanja učencev z učnimi težavami pri vsebinah 

tehnike in tehnologije? 

RV9: Ali imajo učenci z učnimi težavami težave z razumevanjem, pomnjenjem in 

uporabo pravil tehniške dokumentacije, in če jih imajo, kakšne so te težave? 

 

 

Zadali smo si tudi nekaj ciljev (C), ki so: 

C1: Opisati pojem učnih težav in opredeliti vrste učnih težav. 

C2: Predstaviti način prepoznavanja učencev z učnimi težavami, ukrepe pomoči 

in različne oblike in vrste pomoči. 
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C3: Raziskati načine prilagoditev, ki jih izvajajo učitelji tehnike in tehnologije pri 

delu z učenci z učnimi težavami in ugotoviti načine, katerih se učitelji največkrat 

poslužujejo. 

 

   

 

1.3 Raziskovalni pristop in metoda 

 

Pri raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop. 

 

Prevladujoči metodi (M):  

M1: Teoretično-kavzalna metoda: proučevanje domače in tuje literature, 

deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov, analiza in interpretacija literature. 

M2: Neeksperimentalna metoda: anketni vprašalnik, aktivno opazovanje. 

 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

V drugem poglavju smo opredelili učne težave in predstavili delitev učnih težav na 

splošne in specifične. Opredelili smo še tipe učnih težav znotraj teh dveh skupin. Zapisali 

smo tudi, kako prepoznati učence z učnimi težavami in kako pri tem ukrepati. Predstavili 

smo ukrepe pomoči za delo z učenci z učnimi težavami ter načela, ki jih je potrebno pri 

tem upoštevati.  

 

Različne oblike in vrste pomoči smo predstavili v tretjem poglavju. Tu smo povzeli tudi 

učne strategije, ki jih uporabljamo pri delu z učenci z učnimi težavami. Predstavili smo 

načine prilagoditev v fazi preverjanja in ocenjevanja znanja. Na kratko smo predstavili 

način dela z učenci z učnimi težavami pri pouku tehnike in tehnologije v tujini. V tretjem 

poglavju smo opisali tudi samoučinkovitost, ki je pomemben usmerjevalec dela.  

 

Potek in izsledke raziskave smo povzeli v četrtem poglavju. Predstavili smo rezultate 

vprašalnika za učitelje, vprašalnika za učence in ugotovitve, ki smo jih pridobili z 

opazovanjem učencev pri praktičnem delu.  
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V petem poglavju smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in opredelili 

raziskovalne cilje.  

 

Na koncu sledi zaključek, ki vključuje naše mnenje in priporočila za nadaljnje 

raziskovanje.    
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2 UČNE TEŽAVE 

 

Z učnimi težavami, ki predstavljajo oviro pri gradnji lastnega znanja, se danes srečuje kar 

veliko število učencev. Mednje uvrščamo tiste učence, ki imajo težave pri razumevanju 

in usvajanju znanja dlje časa. Poznamo različne vzroke za nastanek težav in različne vrste 

učnih težav. Pomembno je, da učenci dobijo hitro in učinkovito pomoč, ki jim pomaga 

pri gradnji lastnega znanja.  

 

2.1 Splošna opredelitev učnih težav 

 

Šolska neuspešnost se v pedagoški, sociološki, psihološki in psihiatrični literaturi 

obravnava z različnih vidikov. Sprva so klinično-psihološke in psihiatrične analize vzroke 

za učno neuspešnost iskale v posameznikih. Poudarek so dajali predvsem individualnim 

vidikom. Sčasoma so se pojmovanja vzrokov učne neuspešnosti ter načini obravnave 

učnih težav spremenili. Zadnja desetletja sociološke in druge družboslovne ter 

humanistične vede izpostavljajo vlogo okolja, ki vpliva na šolsko neuspešnost. Na 

področju učenja in poučevanja se strokovnjaki pri iskanju nastajanja težav osredotočajo 

na interaktivno naravo procesov učenja ter poučevanja. Osredotočajo se tudi na vplive 

neskladnosti med značilnostmi učenca in učnega okolja (materiali, metodami, gradivi 

ipd.). Danes ti pristopi načrtujejo in izvajajo pomembne spremembe v okolju ter pri 

obravnavi otroka za povečanje usklajenosti ter učne in psihosocialne kompetentnosti 

učenca in okolja. Poudarek je na snovanju različnih učnih okolij in povezovanju učenja 

in pomoči z učencem (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008). 

 

Učne težave otrok razdelimo na tri osnovne tipe.  

 

Pri tipu I so vzroki težav primarno v učenčevem okolju. V to skupino spadajo težave pri 

učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali 

neustreznega poučevanja in prikritega kurikuluma, težave, povezane z večjezičnostjo in 

večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju (Magajna idr., 

2008, str. 7). 



7 
 

 

Pri tipu II so težave v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med posameznikom 

in okoljem. V posameznem otroku ali mladostniku so določeni notranji dejavniki, ki 

pomenijo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali specifičnih 

učnih težav. Vendar pa se bodo učne težave in neuspešnost odkrito pojavljale le, če okolje 

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

ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti (Magajna idr., 2008, str. 8). 

 

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

motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je 

običajno najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom 

bodo verjetno imeli težave in potrebovali bodo večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z 

običajnega vidika ustrezna. Največjo skupino tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno 

in predvsem hujšo obliko specifičnih učnih težav (Magajna idr., 2008, str. 9). 

 

Učne težave se velikokrat med seboj prepletajo in vplivajo ene na druge, zato jih ne 

moremo med seboj povsem ločiti. Razdelimo jih na podskupine. Poznavanje različnih 

podskupin učnih težav nam pomaga učinkoviteje prepoznati in načrtovati pomoč učencu 

z učnimi težavami (Magajna idr., 2008). 

  

Učne težave delimo na skupine: 

• lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave; 

• učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti; 

• učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja; 

• učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti; 

• učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije; 

• čustveno pogojene težave pri učenju; 

• učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti; 

• učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti. 

 

Obstajajo tudi učenci z blažjimi vidnimi, slušnimi, govornimi in/ali motoričnimi 

okvarami, ki jim sicer ne pripada izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, vendar kljub temu potrebujejo ustrezne prilagoditve v 
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učnem okolju. Pomembno je, da je učitelj pozoren tudi na take učence in jim prilagodi 

učno okolje, če to potrebujejo (Magajna idr., 2008). 

2.2 Splošne in specifične učne težave 

 

Učne težave delimo na splošne in specifične učne težave. Obe vrsti učnih težav se lahko 

pojavljajta od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih. Glede na trajanje se pojavljajo 

težave, ki so vezane na krajša ali daljša obdobja ali celo na vse življenje. Pri posamezniku 

se lahko pojavlja le ena vrsta učnih težav ali pa se vrsti prepletata.  

 

 

2.2.1 Splošne učne težave 

 

Splošne učne težave so lahko posledica notranjih in zunanjih dejavnikov: motenj 

pozornosti, hiperaktivnosti, ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju, drugojezičnosti, 

podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, pomanjkanja motivacije, socialno-

kulturne drugačnosti, slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti, socialno-ekonomske 

oviranosti. Poleg omenjenih vzrokov so možen vzrok za težave tudi neustrezno in 

neprilagojeno poučevanje, ki se prepleta z ovirami prikritega kurikuluma, tj. učenčeva 

pasivnost, odvisnost, odtujenost, nekritičnost, vdanost v usodo, prikrito institucionalno 

učenje. Učenci s tovrstnimi težavami imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri 

usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. Taki učenci so 

manj uspešni ali celo neuspešni. Učno neuspešnost opredelimo kot relativno in absolutno. 

Relativna učna neuspešnost pomeni, da so učenčevi dosežki nižji od pričakovanih glede 

njegove nadarjenosti. Absolutna učna neuspešnost pa pomeni, da je učenec negativno 

ocenjen, ponavlja razred, zaključi osnovno šolo v nižjem razredu (Magajna idr., 2008). 

 

 

2.2.2 Specifične učne težave 

 

Pod izrazom »specifične učne težave« razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki 

se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih 

področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), 
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branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje 

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

 

Učenci s tovrstnimi učnimi težavami imajo težave s sposobnostjo predelovanja, 

interpretiranja in povezovanja informacij. Specifične učne težave so nevrofiziološko 

pogojene, torej notranje narave. Delimo jih na specifične primanjkljaje na ravni slušno-

vizualnih procesov in specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov. 

Specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov povzročajo motnje branja, 

pravopisne težave ter druge učne težave s področja jezika. Specifični primanjkljaji na 

ravni vizualno-motoričnih procesov pa povzročajo težave pri matematiki, pisanju, 

načrtovanju, izvajanju praktičnih dejavnosti in socialnih veščin (Magajna idr., 2008). 

 

 

2.3 Prepoznavanje učnih težav 

 

Za preprečevanje in reševanje učnih težav je ključnega pomena celovit in kompleksen 

pristop. Pomemben je stalen preplet odkrivanja, prepoznavanja, ugotavlja in raziskovanja 

značilnosti učnih težav pri konkretnem učencu in v konkretnem učnem okolju ter pomoč. 

V fazo odkrivanja in prepoznavanja težav pri učenju spadajo tudi učenčeve kompetence, 

kot so močna področja, interesi, talenti in drugo. Ključnega pomena v omenjenih fazah 

ni samo raziskovanje dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov pri posameznem 

učencu, temveč tudi v učnem okolju. Uspešen proces pomoči učencu z učnimi težavami 

je odkrivanje učenčevih ovir pri sprejemanju in izražanju znanja, odkrivanju njegovih 

močnih področij, socialnih kompetenc in spoznavanju značilnosti učenca. V procesu 

pomoči je potrebno raziskati ovire učenja in kompetentno, močno stran učnega okolja. V 

procesu odkrivanja in prepoznavanja vzrokov za učni uspeh oziroma neuspeh iščemo 

obrazce/vzorce/principe njegove učne uspešnosti oziroma neuspešnosti. Ti obrazci 

oziroma vzorci nam pomagajo prepoznati ovire in motnje, ki so vzrok učenčevih težav. 

Raziskati moramo oblike dela in močna področja pri učencu ter v okolju, ki kažejo načine, 

kako se učenec zmore uspešno učiti. V učnem procesu se lahko uporabijo različni načini 

učenja, ki podpirajo različne učenčeve veščine, njegova močna področja in različne 

podporne dejavnike v okolju (Magajna idr., 2008). 
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Glavni cilji, ki zagotavljajo celovit in kompleksen pristop odkrivanja in prepoznavanja 

učnih težav so (Magajna idr., 2008, str. 16): 

• odkrivanje učenčevih splošnih področij kompetentnosti (splošnih šibkih in 

močnih področij); 

• ugotavljanje učenčeve aktualne ravni izvajanja in dosežkov; 

• razlago glede pomanjkanja napredovanja pri učenju oziroma pri pomoči; 

• odkrivanje učenčevih posebnih področij kompetentnosti (šibkih in močnih 

posebnih področij); 

• razumevanje učenčevega stila učenja; 

• ugotavljanje raznih področij in vidikov kurikuluma (učnih vsebin, oblik in metod 

dela, sedežnega reda, organizacije pouka, načinov preverjanja in ocenjevanja 

znanja ipd.), pri katerih je učenec dejaven in zainteresiran, ter tistih področij 

kurikuluma in prikritega kurikuluma, pri katerih je pasiven, nezainteresiran ali 

moteč. 

 

Potek odkrivanja in prepoznavanja učnih težav je interdisciplinarni pristop, kjer se 

prepleta sodelovanje učenca, staršev, učitelja in svetovalne službe. V primeru večjih težav 

se v proces vključi tudi specialnega pedagoga, specialista klinične psihologije, 

pedopsihiatra in druge strokovnjake. V procesu pomoči so ključnega pomena dejavniki, 

ki vplivajo na učenje, to so splošne in posebne kognitivne sposobnosti, metakognitivne 

sposobnosti, jezikovno funkcioniranje, učna motivacija, emocionalno funkcioniranje, 

socialna vključenost in funkcioniranje, biološki dejavniki, telesno funkcioniranje in 

zdravje ter domače in šolsko okolje. Odkrivanje učnih težav poteka preko neposrednega 

opazovanja vzgojno-izobraževalnega dela v učilnici, intervjujev, vprašalnikov za 

vpletene v učni proces, preizkusov za ugotavljanje učenčevih intelektualnih sposobnosti, 

posebnih zmožnosti in preko učenčevih dosežkov in veščin. Proces odkrivanja in 

prepoznavanja učnih težav poteka v dveh delih. Prvi del je raziskovalni pogovor o 

učenčevih težavah pri učenju z vsemi udeleženci v procesu/projektu pomoči, drugi del pa 

je dialog z učencem. Cilj procesa pomoči je, da učenec pridobi nove kompetence za samo 

prepoznavanje učnih težav ter za reševanje le-teh. V prilogi  1 so preglednice, ki služijo 

v pomoči pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav. Glede na posamezne dejavnike, 

ki vplivajo na učenje, je v preglednici predstavljeno, kako težavo prepoznamo in kako 

določena težava ovira učenje na posameznih področjih ter kako ovira šolsko prilagajanje. 

Ugotovljeno težavo je potrebno učencu predstaviti v jeziku, ki ga bo razumel, saj bomo 
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le tako dosegli, da bo učenec razumel svojo težavo in se spopadel z njo (Magajna idr., 

2008). 

  

  

2.4 Ukrepi pomoči 

 

Pri načrtovanju procesa pomoči je potrebno preučiti celovito učenčevo osebnost, njegove 

življenjske razmere v šoli in doma ter življenjsko perspektivo. Osrednji namen procesa 

pomoči je raziskovanje in soustvarjanje pogojev, v katerih je učenec najbolj aktivno in 

učinkovito udeležen. Pomembno je, da oblikujemo učno okolje, kjer bo učenec lahko 

aktivno sodeloval, izražal misli in ideje, razvijal svoje interese, nadarjenost in močna 

področja. Potrebno je raziskovanje in spreminjanje razmer tako v samem učnem okolju 

kot tudi pri dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju itn. Eden ključnih elementov v 

procesu pomoči je prizadevanje k čim uspešnejšemu sodelovanju med šolo in družino 

(Magajna idr., 2008). 

 

Pri učinkovitosti procesa pomoči so pomembni sistemski dejavniki. Ti omogočajo ali 

ovirajo doseganje učinkovitega učnega okolja in učinkovite učne pomoči. V nadaljevanju 

so našteti ključni sistemski dejavniki. V šolah je potrebno zagotoviti dobro strokovno 

usposobljenost učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in drugih delavcev, ki so vključeni 

v šolsko okolje. Učitelji in ostali delavci na šoli morajo biti usposobljeni, kako vključevati 

učence v proces pomoči. Učenci morajo biti soustvarjalci v procesu pomoči. Učitelji in 

drugi zaposleni morajo dobro poznati ustrezna zakonska in podzakonska določila ter 

nacionalne vsebinske dokumente, ki usmerjajo delo šolskih strokovnih delavcev. 

Pomembni sistemski dejavniki so še zagotavljanje in organizacija časa, zagotavljanje in 

organizacija prostora, zagotavljanje ustreznih didaktičnih sredstev, strokovne literature 

ter učnih in tehničnih pripomočkov. Dobra strokovna usposobljenost učiteljev in 

strokovnih delavcev je tudi supervizija in vodenje šole za spodbujanje in omogočanje 

interdisciplinarnega, timskega dela znotraj šole in z zunanjimi strokovnjaki (Magajna idr., 

2008). 

 

Pri načrtovanju procesa pomoči je bistveno, da raziščemo, kako najučinkoviteje 

premagati učne težave posameznega učenca. Najprej se moramo vprašati, kaj je ovira pri 
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določenem učencu in ali je možno ugotovljene težave izboljšati z ustreznim treningom. 

Raziskati moramo, ali lahko učenca naučimo določenih tehnik, ki mu bodo pomagale pri 

odpravi učnih težav. Ker je pomemben dejavnik znotraj procesa tudi učenec, se moramo 

z njim pogovoriti, da ugotovimo, kako razume svojo oviranost, kaj mu pomaga in na 

kakšen način. Od njega želimo pridobiti informacije o tem, kaj po njegovem potrebuje. 

Za oblikovanje situacij, v katerih bo učenec uspešnejši, samozavestnejši in bo pridobil 

občutek kompetentnosti, moramo ugotoviti učenčeva močna področja. Ta močna 

področja predlaga in opiše učenec sam, hkrati pa raziščemo učenčeva močna področja 

tudi mi, učitelji, starši in drugi strokovni delavci. Za uspešno reševanje težav in ovir 

učencu pomaga izboljšanje notranje moči, zaupanje vase. Ugotoviti moramo, kako lahko 

učencu izboljšamo odpornost. Spodbujati ga moramo k prevzemanju odgovornosti in 

spopadanju s težavami oziroma ovirami. Pomemben dejavnik, ki vpliva na učenčevo 

uspešnost, je zagotovo tudi okolje. Ugotoviti moramo, ali je učenčevo okolje dovolj 

spodbudno. Starši, učitelji, drugi strokovni delavci, sošolci in vrstniki moramo razumeti 

učenčevo oviro, ga spodbujati k reševanju in mu nuditi pomoč (Magajna idr., 2008). 

 

 

2.4.1 Temeljna načela pomoči 

 

V nadaljevanju je predstavljenih 10 temeljnih načel, ki jih je potrebno upoštevati v 

procesu pomoči učencem z UT (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo celostnega pristopa 

Proces pomoči učencem z učnimi težavami mora biti zasnovan celostno. Celostna 

obravnava nam omogoča oblikovanje optimalnih razmer za reševanje in odpravljanje 

težav. Najprej je potrebno razrešiti učenčeve motivacijske težave. Raziskovati, ozavestiti 

in spremeniti moramo učno okolje, vključno z učinki prikritega kurikuluma. Torej je 

potrebno načrtovanje pouka, organiziranje šolskega reda in dnevne rutine, ponuditi 

možnost izbire, možnost počitka in drugo (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo interdisciplinarnosti 

V procesu pomoči je nujno potrebno sodelovanje med strokovnimi delavci na šoli ter s 

strokovnimi delavci in strokovnjaki iz drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov za otroke 
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s posebnimi potrebami. Potrebno je tudi sodelovanje med šolo, domom, širšim okoljem 

ter različnimi zunanjimi ustanovami (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo partnerskega sodelovanja s starši 

Šolski strokovni delavci morajo s starši vzpostaviti delovni odnos, v katerem vsi 

udeleženi stremijo k odkrivanju, raziskovanju težav in odpravljanju le-teh. Starši morajo 

skupaj s šolo soustvariti dobre in najučinkovitejše rešitve za otroka. Velikokrat so za 

učence z učnimi težavami pomembnejši starši kot vrstniki, zato jih je potrebno nujno 

vključiti v proces obravnave. Prav tako so starši prisotni pri sklepni fazi procesa pomoči, 

pri vrednotenju učinkov pomoči (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij 

Poleg identifikacije primanjkljajev in ovir pri posameznem učencu je potrebno raziskati 

njegova močna področja. Za učence z učnimi težavami je še bolj pomembno, da jim učna 

snov predstavlja izziv oziroma interes. Torej moramo učno snov prilagoditi na način, da 

bo učenec čim bolje izrazil svoja močna področja. Priporočeno je, da učno snov 

povežemo z njegovimi interesi (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti 

Pri načrtovanju procesa pomoči je ključnega pomena udeleženost učenca. Udeleženost 

spodbuja učenčevo notranjo motivacijo za učenje, pripadnost k skupini in 

samodoločenost. Ključni del načrtovanja in izvajanja pomoči je ugotoviti, kako učencu 

povečamo njegovo udeleženost pri učenju, da se bo počutil bolj sposobnega, 

kompetentnega, avtonomnega in odgovornega (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo akcije in samozagovorništva 

Učenec mora biti sposoben prepoznati svoje lastnosti, ključne ovire, šibka in močna 

področja in vzgojno-izobraževalne potrebe. K temu pripomore poučevanje različnih 

veščin samozagovorništva. Raziskati moramo strategije, ki so učenca privedle do 

uspehov, in jih še naprej krepiti (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo postavljanja optimalnih izzivov 

Vsakega učenca je potrebno obravnavati individualno. Zanj je potrebno oblikovati realne, 

dosegljive cilje. Tako bomo v učencu zbudili motivacijo in zagon za doseganje ciljev, 
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hkrati pa bomo le na ta način uspešno izpeljali proces. Ker gre za individualno obravnavo 

učenca, to zahteva več časa in truda učitelja in potrebo po sodelovanju z drugimi 

strokovnjaki (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo odgovornosti in načrtovanja 

Za uspešen proces pomoči učencu z učnimi težavami je potrebna odgovornost na ravni 

šole in oddelčne skupnosti ter na individualni ravni vseh udeležencev v procesu. Najbolj 

pomembna je odgovornost učenca. Zato je pomembno, da je individualni načrt napisan v 

učencu razumljivem jeziku. Vsak načrt mora biti zasnovan ob prisotnosti učenca 

(Magajna idr., 2008). 

 

Načelo vrednotenja 

Vrednotenje je bistven del procesa pomoči, ki poteka neprestano in je strokovno 

izvedeno. Vrednoti se napredovanje učenca in učinkovitost pomoči. Vse evalvacijske 

ocene so shranjene v učenčevi dokumentaciji, saj le na podlagi teh ocen lahko 

vrednotimo, ali je pomoč za učenca primerna, ali jo je potrebno spremeniti, ali učenec 

potrebuje še kakšno dodatno pomoč … Ob upoštevanju načela partnerskega sodelovanja 

s starši le-ti sodelujejo tudi pri vrednotenju učenčevega napredka (Magajna idr., 2008). 

 

Načelo dolgoročne usmerjenosti 

Ključnega pomena je iskanje načinov, ki pomagajo pri premagovanju težav in 

zagotavljajo dolgotrajen učinek. Pri učencu z učnimi težavami ne gre le za trenutno 

težavo, ampak za različne kognitivne primanjkljaje, ki ovirajo učenčevo funkcioniranje 

skozi vse življenjsko obdobje. Danes strokovnjaki stremijo k zgodnjemu odkrivanju 

kognitivnih primanjkljajev in čim hitrejšemu preprečevanju njihovih neugodnih posledic 

(Magajna idr., 2008). 
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3 POUK 

 

Ob ugotavljanju učnih težav se učencem prilagodijo metode in oblike dela. Prilagoditve 

pouka se oblikujejo na petstopenjski lestvici pomoči učencem z učnimi težavami. 

Upošteva se individualne posebnosti učenca.  

 

 

3.1 Prilagajanje metod in oblik dela 

 

12.člen Zakona o osnovni šoli pravi: »Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja 

tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči«. Poleg Zakona o osnovni šoli je 

pri delu z učenci s posebnimi potrebami potrebno upoštevati tudi Pravilnik o pravicah in 

dolžnostih učencev v osnovni šoli. V njem so opredeljene pravice in dolžnosti učencev v 

osnovni šoli. Vsak učenec ima pravico, da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, hkrati pa ima dolžnost, da to obiskuje redno in točno. Pravice mu omogočajo 

pridobivanje znanj, spretnosti in navad za vseživljenjsko učenje, pridobivanje dodatne 

razlage zunaj šole, pomoč in podporo glede na individualne posebnosti. Šola mora vsem 

učencem zagotoviti enake možnosti izobraževanja, pravično ocenjevanje in spoštovanje 

(Magajna idr., 2008). 

 

V učnem okolju so najpomembnejša strokovna izhodišča. Pri vseh šolskih aktivnostih je 

potrebno izhajati iz temeljnih načel pomoči učencem z učnimi težavami. Pomembno je, 

da upoštevamo rezultate dobrih praks in na podlagi teh prilagajamo metode in oblike dela 

glede na posamezno skupino učnih težav. Glede oblike dela lahko pri delu z učenci z 

učnimi težavami uporabljamo vse vrste oblik dela, vendar pa običajno potrebujejo več 

individualne pomoči. Poleg individualnega dela je zelo priporočeno delo v manjši 

skupini, ki omogoča dobro sodelovalno učenje. Ne glede na obliko dela moramo paziti, 

da učenec oziroma skupina učencev ni kakor koli stigmatizirana. Zakon dopušča, da 

šolsko osebje učencu prilagodi čas trajanja dopolnilnega pouka. Torej, če je za učenca 

bolje, se lahko ura dopolnilnega pouka izvaja v več krajših časovnih obdobjih (Magajna 

idr., 2008). 
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Pri izbiri metod in oblik dela z učenci z učnimi težavami se najpogosteje izhaja iz dobrih 

praks ali metod dobrega poučevanja. Najpomembnejše značilnosti so (Magajna idr., 

2008, str. 34):  

• jasna strukturiranost poučevanja in učenja; 

• učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost; 

• spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja; 

• učenje osnovnih pojmov na način, da jih učenci razumejo, in preverjanje 

njihovega dejanskega razumevanja oziroma nerazumevanja; 

• spremljanje učenčevega napredka; 

• omogočanje sprotne povratne informacije učencu in od učenca; 

• jasna in razumljiva navodila; 

• delitev zapletenih učnih problemov na manjše enote, učenje po korakih, 

predvidevanje korakov; 

• uporaba opor za učenje (materialnih, verbalnih in neverbalnih); 

• navajanje primerov/modelov reševanja; 

• spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja; 

• več urjenja veščin in utrjevanja znanja na različne načine; 

• omogočanje učencem, da svoje znanje posredujejo na različne načine (ustno, 

pisno, praktično idr.); 

• poučevanje učnih strategij (pisanja zapiskov, predelave učbeniških besedil, 

organizacije časa itn.); 

• učenje učencev za samostojno iskanje pomoči (pri učiteljih, vrstnikih, svetovalnih 

delavcih itn.); 

• vključevanje sodelovalnega učenja pri pouku in učenje učencev za sodelovalno 

učenje. 

 

 

3.2 Učne strategije 

 

 

Učne strategije so zaporedje oziroma kombinacija učnih aktivnosti, usmerjenih v cilj. 

Posameznik jih uporablja na svojo pobudo in jih glede na zahteve situacije tudi spreminja. 

Strategije učenja predstavljajo različne metode in pripomočke, ki jih posamezniki 
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uporabljajo pri učenju. Posamezniku pomagajo pri uravnavanju samostojnega učenja. 

Delimo jih na kognitivne, metakognitivne in samoregulacijske strategije učenja (Marentič 

Požarnik, 2008).  

 

Kognitivne učne strategije delimo v tri sklope, in sicer organizacijske strategije, 

elaboracijske strategije in strategije ponavljanja učne snovi. Pri vseh učnih strategijah gre 

za prenos informacij v dolgoročni spomin. Organizacijske strategije predstavljajo 

uporabo različnih metod pri pouku, kjer snov povežemo s pomočjo shem, miselnih 

vzorcev in podobno. Za elaboracijske strategije je značilno, da učenec informacije najprej 

preoblikuje, si naredi povzetke, snov razloži drugemu ter vključi asociativno učenje ter 

učenje s priklicem. Pri strategiji ponavljanja učne snovi učenec iz besedila razbere 

informacije in jih shrani v delovni spomin (Marentič Požarnik, 2008). 

 

Metakognitivne strategije delimo v tri sklope, in sicer strategije načrtovanja učenja, 

strategije spremljanja učenja ter strategije uravnavanja učenja. Za metakognitivne 

strategije je značilen nadzor učenja in uravnavanje miselnih procesov. Pri strategiji 

načrtovanja učenja si učenec vnaprej določi cilje, ki jih želi doseči, potem pa jih skozi 

celoten proces učenja nadzira. Za strategijo spremljanja učenja je značilno, da učenec 

preverja, kako učinkovita je strategija, ki jo uporablja v procesu učenja. Strategije 

uravnavanja učenja predstavljajo proces reševanja problemov oziroma učenja. Če učenec 

ugotovi, da v reševanju problemov oziroma v procesu učenja nekaj ni bilo dobro, se vrne 

v začetne faze učenja in spremeni način dela (Marentič Požarnik, 2008). 

 

Samoregulacijske učne strategije pa so v veliki meri odvisne od socialnega okolja, torej 

od vrstnikov, učiteljev, staršev in drugih. Socialno okolje lahko posredno ali neposredno 

vpliva na učenca. Primer posrednega vpliva je npr., ko učitelj učencu pokaže uporabo 

tehnike učenja. Primer neposrednega vpliva pa je učiteljeva povratna informacija o 

učinkovitosti učenja učenca (Marentič Požarnik, 2008). 
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3.3 Različne oblike in vrste pomoči 

 

V Sloveniji velja petstopenjski model dela z učenci z učnimi težavami. Razlikuje se glede 

na stopnjo zahtevnosti oblik pomoči učencem z učnimi težavami.  

 

Prvo stopnjo pomoči izvajajo razredniki oziroma učitelji posameznega predmeta. V 

omenjeno stopnjo spada dopolnilni pouk, ki ga izvaja učitelj posameznega predmeta 

oziroma razrednik ali drug strokovni delavec na šoli. Dopolnilni pouk se lahko izvaja eno 

šolsko uro ali manj, pri čemer udeležba ni obvezna. Pri dopolnilnem pouku je učencu 

omogočena dodatna razlaga in reševanje dodatnih nalog. Dopolnilni pouk se praviloma 

izvaja enkrat na teden (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

Drugo stopnjo pomoči izvaja šolska svetovalna služba. Šolski svetovalni delavec pri 

učencu išče močna področja in mu svetuje pri izbiri strategije oziroma načinu učenja. 

Pomoč na drugi stopnji se izvaja občasno (Magajna idr., 2011). 

 

Tretjo stopnjo pomoči se izvaja, ko se opazi, da učenec potrebuje redno in intenzivno 

pomoč. Gre za individualno ali skupinsko pomoč, ki se izvaja eno šolsko uro na teden. 

Oblika pomoči (individualna ali skupinska) se določi glede na potrebe učenca z učnimi 

težavami. Izbere se tisto obliko pomoči, ki učencu bolj ustreza. Pomoč lahko izvajajo 

delavci na šoli, ki so usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami. Na tretji stopnji 

pomoči učencem nudijo dodatno razlago snovi, dodatne ponazoritve, večje časovne 

prilagoditve in drugo (Magajna idr., 2011). 

 

V kolikor učencu prve tri stopnje pomoči ne zadostujejo, se mu omogoči četrta stopnja 

pomoči. Starši ali šola (lahko brez dovoljenja staršev) vložijo zahtevo za usmerjanje 

otroka oziroma učenca. Zavod Republike Slovenije za šolstvo odloči, ali je potrebna 

usmeritev. Če je usmeritev potrebna, se učencu izda odločba o usmeritvi. V njej je 

določena vrsta in stopnja primanjkljaja, program vzgoje in izobraževanja in šola, v katero 

se vključi učenca, posebni pripomočki in morebitni spremljevalec gibalno oviranega 

učenca  (Magajna idr., 2011). 
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Če se opazi, da učencu prve štiri stopnje pomoči ne zadostujejo, se ga uvrsti v peto stopnjo 

pomoči, to je usmeritev učenca v prilagojen izobraževalni program. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo učencu izda odločbo za dodatno strokovno pomoč, v kateri je 

opredeljeno število ur izvajanja dodatne strokovne pomoči, kdo jo izvaja in pripomočki, 

ki so potrebni, da bo učenec lažje razumel snov. Poznamo dve vrsti dodatne strokovne 

pomoči, in sicer dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč ali dodatna strokovna pomoč 

za premagovanje ovir. Slednjo izvajajo specialni pedagogi, prvo pa lahko izvajajo tudi 

učitelji (Kesič Dimic, 2008).  

 

 

3.3.1 Dopolnilni pouk in pouk 

 

Pri dopolnilnem pouku morajo učitelji učencem zagotoviti dodatno razlago. Vendar so 

mnogi strokovnjaki mnenja, da je dopolnilni pouk za otroke z učnimi težavami 

neučinkovit. M. Kavkler meni, da je dopolnilni pouk organiziran za preveliko število 

učencev naenkrat in da se učitelji pri dopolnilnem pouku prepogosto poslužujejo 

klasičnih metod dela, ki jih uporabljajo že pri pouku (Kavkler, 1999).  

 

A. Uranjek in M. Lovšin menita, da je eden izmed ključnih dejavnikov dela z učenci z 

učnimi težavami pozitiven medosebni odnos. Učitelj mora v učencu vzbuditi zanimanje 

za učno snov in ga spodbuditi k sodelovanju. Šola mora učencu predstavljati varno in 

spodbudno učno okolje. Učenec mora dobiti zaupanje vase in ne sme izgubiti volje do 

dela. Učitelj ne sme obupati in prenehati s spodbujanjem, ampak mora iskati učinkovite 

strategije učenja za učenca. Učenca mora pohvaliti že za majhen uspeh, saj bo na ta način 

okrepil trud učenca (Uranjek in Lovšin, 1972).  

  

 

3.3.2 Individualna učna pomoč 

 

Individualno učno pomoč učencem nudijo šolski svetovalni delavci. Individualna učna 

pomoč se izvaja eno uro na teden ali v krajših časovnih obdobjih več dni na teden. Cilj 

individualne učne pomoči je, da šolski svetovalni delavec spremlja učenca in ugotovi 

njegova močna področja. Pomaga mu pri premagovanju ovir in mu svetuje način dela, ki 
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ga bo pripeljal do lažjega razumevanja snovi. Hkrati je vloga šolskega svetovalnega 

delavca tudi krepitev učenčeve samozavesti. Za vsakega učenca, ki je vključen v 

individualno učno pomoč, se vodi posebna osebna mapa. Vanjo se beležijo učenčeve 

težave, načini soočanja s težavami pri pouku in predlogi za izboljšanje učenčevega 

razumevanja (Magajna idr., 2008). 

 

 

3.3.3 Pomoč vrstnikov 

 

Vrstniška pomoč je oblika sodelovalnega učenja, kjer vrstniki z medsebojnim 

sodelovanjem izboljšujejo svoje znanje. Po mnenju A. Jereb je tovrstna pomoč ena najbolj 

učinkovitih oblik pomoči učencem z učnimi težavami. Vrstniška pomoč poteka v 

heterogenih skupinah, kjer učno močnejši učenci pomagajo učno šibkejšim učencem. Pri 

tem so lahko znotraj skupine učenci različnih starosti, delo pa lahko poteka v različnih 

oblikah (igre vlog, izdelava plakata, učenje z igro …). Učenci z razlago snovi drug 

drugemu utrjujejo razumevanje snovi (Jereb, 2011). 

 

 

3.3.4 Alternativni ukrepi za izboljšanje šolske uspešnosti 

 

Mnogi strokovnjaki, npr. Bartnick in Parkay, opozarjajo na dejavnike, ki zmanjšujejo 

neuspešnost učencev. Priporočajo majhno število učencev v razredu in ugodno razmerje 

učitelj-učenec, ki hkrati omogoča individualizirano pozornost. Pomembno je, da šola 

omogoči ustrezno programiranje izobraževanja, poučevanje osnovnih veščin in direktno 

poučevanje. Ključen dejavnik za uspešnost učencev je tudi vključevanje staršev v 

izobraževanje. K uspešnemu učnemu procesu pripomore sistematična formativna 

evalvacija, ki omogoča takojšnje povratne informacije in odpravljanje morebitnih 

nerazumevanj (Magajna idr., 2008). 

 

 

 

 



21 
 

3.3.5 Splošne prilagoditve pri pouku 

 

Učitelj mora učencem z učnimi težavami prilagoditi pouk, vendar pa morajo biti naloge 

podobne nalogam, ki jih imajo učenci brez učnih težav. Med poučevanjem lahko učitelj 

učencem z učnimi težavami omogoči minimalne ali zmerne prilagoditve. Med minimalne 

prilagoditve spada podaljšan čas za dejavnost v okviru pridobivanja znanja, pri utrjevanju 

in preverjanju znanja, kadar mu je dodeljena enaka količina nalog kot vrstnikom. Učitelj 

v gradivu za učenca z učnimi težavami obarva in podčrta ključne informacije, sproti 

preverja razumevanje navodil in ponovi navodila, če je to potrebno. Če ima otrok težave 

s koncentracijo, mora biti učitelj fizično bližje temu učencu. Učencu, ki potrebuje 

minimalne prilagoditve, je priporočljivo oblikovati zapiske in mu omogočiti uporabo 

dodatnih učnih pripomočkov. Učencu moramo omogočiti vrstniško pomoč z delom v paru 

ali skupini. Zmerne prilagoditve poleg minimalnih prilagoditev vključujejo še 

prilagoditev oblike gradiva (večja pisava, miselni vzorec, dodatne ilustracije, dodan 

primer reševanja naloge …), dodatno ali ponovno razlago, drugačne načine predstavljanja 

rezultatov in različne ravni bralne ali pisne zahtevnosti gradiva. Takim učencem mora 

učitelj omogočiti časovno prilagoditev (več časa pri pisanju), rabo tehničnih pripomočkov 

in fotokopiranje daljših gradiv. Pri učencih z zmernimi prilagoditvami preverjanje znanja 

poteka večinoma ustno (Košir, 2008). 

 

 

3.4 Preverjanje in ocenjevanje 

 

Spremljanje učenčevega napredka omogoča sprotno preverjanje znanja. Znanje lahko 

preverjamo na formalen ali neformalen način. Učencem moramo zagotoviti takojšnjo 

povratno informacijo, saj tako lažje ugotovijo svoje dosežke. Za diagnostično preverjanje 

znanja se lahko uporablja različne tehnike, kot so kratki preizkusi znanja oziroma 

spretnosti, učenci lahko zapišejo, kaj se želijo naučiti in kaj o snovi že znajo. Formativno 

znanje lahko preverjamo tako, da učencem med obravnavo snovi zastavljamo vprašanja, 

jih spodbujamo, da na glas razmišljajo, pišejo osebni dnevnik o svojem znanju in 

podobno. Za končno preverjanje znanja poleg pisnega in ustnega preizkusa lahko 

uporabimo ocenjevalne lestvice, opazovalne sheme za spretnosti, kvize in drugo 

(Magajna idr., 2008). 
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Pomembno je, da pri preverjanju in ocenjevanju znanja ni razlik med učenci, saj gre le za 

različne načine posredovanja informacij, zahtevnost pa ostaja enaka. V učenčevem 

individualiziranem programu mora biti točno definirano, kakšne so prilagoditve pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja. Vprašanja morajo biti enostavna, enoznačna in 

konkretna. Daljša vprašanja je potrebno razčleniti na podvprašanja. Nujno je sprotno 

preverjanje učenčevega razumevanja. Učenci lahko odgovarjajo na različne načine, 

običajno pa na način, ki ga uporabljamo že med samo obravnavo snovi. Učenca z 

gibalnimi težavami preverjamo oziroma ocenjujemo predvsem ustno. Učencem z učnimi 

težavami omogočimo časovno prilagoditev. Lahko jim podaljšamo čas pisanja. Učenci 

naj ne bodo pod časovnim pritiskom, upoštevamo pa tudi, kako hitro se utrudijo. 

Učencem lahko omogočimo preverjanje oziroma ocenjevanje v več delih, torej v več 

srečanjih. Učenci z UT imajo možnost, da jim učitelj prilagodi obliko pisnih gradiv. 

Možna je prilagoditev velikosti pisave, večji razmik med vrsticami, posebna barva tiska 

in drugo. Učencem lahko dovolimo uporabo tehničnih pripomočkov, ki so jih uporabljali 

že pri obravnavi učne snovi. Prilagodimo lahko tudi prostorske pogoje. Tako učencu 

omogočimo, da lahko sedi v prvi vrsti, če se tam bolje počuti, ali pa ga ustno vprašamo 

izven učilnice, če se boji ocenjevanja pred razredom. (Košir, 2008).  

3.5 Pouk tehnike in tehnologije 

 

Predmet tehnika in tehnologija se izvaja v devetletni osnovni šoli od 6. do 8. razreda. 

Poleg rednega pouka so učencem tretje triade na voljo še različni izbirni predmeti s 

področja tehnike in tehnologije.  

 

Učna snov pri pouku tehnike in tehnologije se povezuje s tehničnimi vsebinami, 

naravoslovjem in spoznavanjem okolja. Pri pouku tehnike in tehnologije učenci 

spoznavajo in razumejo tehniko v socialnih, ekonomskih in ekoloških kontekstih. Učni 

proces poteka samostojno ali v skupinah, večinoma po principu učimo se ob delu. 

(Aberšek, 2012). 
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Pouk tehnike in tehnologije poteka po različnih metodah in postopkih pri pouku (Aberšek, 

2012): 

• postopek klasičnega pouka tehnike, 

• projektno delo oziroma projektna naloga, 

• eksperiment, 

• pouk z uporabo didaktičnih navodil, 

• konstruiranje, 

• izdelek – proizvodnja, 

• tehnična analiza, 

• tehnično raziskovanje, 

• študija primera, 

• moderacija konference, 

• strateške igre, 

• problemski pouk, 

• procesni pouk. 

 

V osnovnih šolah se največkrat uporablja klasična metoda poučevanja tehnike. Značilna 

je frontalna oblika pouka, pri kateri učenci v skupinah ali v okviru razreda izvajajo 

praktične učne naloge. Klasičen pouk poteka po točno določenih fazah, in sicer uvajanje 

v delo, dajanje navodil, vpeljevanje v delo in štiristopenjska zasnova. Učitelj na začetku 

učencem predstavi učno vsebino in učne cilje ter jih motivira za sodelovanje pri 

teoretičnem in praktičnem delu pouka. Vsem učencem poda navodila za isto nalogo. Učno 

snov učitelji po navadi podajajo z razlago ali metodo demonstracije. To morajo izvesti 

čim bolj nazorno in sistematično. Med tem je priporočljivo, da se vzpostavi dialog med 

učiteljem in učencem. Po končani obravnavi teoretične snovi učenci vadijo obdelovalni 

postopek. Sledi samostojno izvajanje obdelovalnih postopkov z namenom izdelave 

nekega izdelka (Aberšek, 2012). 

 

Kot druga najbolj pogosta oblika poučevanja tehnike velja problemski pouk. Ta način 

poučevanja zahteva večjo samostojnost učencev, predvsem mišljenje na višjih 

taksonomskih stopnjah po Bloomovi taksonomski lestvici. Učitelj predstavi problemsko 

situacijo, učenec pa mora sam razmisliti o njeni rešitvi in jo udejaniti. Že dolgo poznamo 

tudi projektno delo pri pouku tehnike in tehnologije. Projekt je načrt aktivnosti, ki so 

potrebne za dosego cilja. Bistvo vsakega projekta je teoretična ali praktična naloga. Pri 
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obeh vrstah se na začetku pripravi načrt projektne naloge. Sledi realizacija načrta in 

preverjanje realizacije, ki preverja ustreznost in kakovost končnega izdelka (Aberšek, 

2012).  

 

 

3.6 Učenci z učnimi težavami pri pouku tehnike in tehnologije 

 

V zadnjih letih se je zelo povečal porast znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike. 

V tujini so omenjena štiri področja združili pod skupno ime STEM (science, technology, 

engineering, mathematics). STEM učencem pomaga, da živijo bolj kakovostno življenje, 

saj je znanje s teh področij vgrajeno v vsakodnevne življenjske situacije (Hwang in 

Taylor, 2016). 

 

American College Testing (ACM) so v  poročilu zapisali, da se je v zadnjih petih letih 

zanimanje za STEM sicer povečalo za približno 1 %, vendar je še vedno zelo majhno. V 

raziskavi ACT, ki so jo opravili leta 2015, približno 50 % srednješolcev ni izpolnjevalo 

pogojev za vpis na fakulteto. Težave so se pokazale predvsem na področju matematike in 

znanosti. V raziskavi The Program for International Student Assessment (PISA) leta 

2012, v kateri je bilo vključenih 64 držav, so bile Združene države Amerike (ZDA) 

uvrščene na slabo 35. mesto na področju matematike in na 27. mesto na področju 

znanosti. Kmalu po objavi rezultatov je takratni predsednik ZDA, Barack Obama, pozval 

k povečanju števila študentov in učiteljev na področju STEM. Kot rezultat je Ameriška 

vlada namenila veliko sredstev za podporo razvoju in izobraževanju s področja STEM. 

Čeprav je težko primerjati znanje in sposobnosti učencev z učnimi težavami, še vedno 

potekajo raziskave, saj želijo izboljšati znanje in sposobnost s področja STEM tudi pri 

učencih z učnimi težavami. Za izboljšanje stanja s področja STEM so povečali število ur, 

namenjenih predmetom s tega področja. Poleg tega so mnenja, da je potrebno učitelje 

naučiti pravilnega načina poučevanja teh predmetov. Učitelji se morajo pri poučevanju 

osredotočiti ne le na vsebino znanja, ampak tudi na uporabo znanja v življenjskih 

situacijah.  

 

Čeprav je znatno pomanjkanje znanja s področja poučevanja STEM učencev z učnimi 

težavami, so začeli raziskovalci ugotavljati, kako lahko pomanjkljivosti učencev z učnimi 



25 
 

težavami pripomorejo k razvoju tehnike in tehnologije. Nedavno je vplivna revija s 

področja izobraževanja učencev z učnimi težavami, Teaching Exceptional Children, 

objavila smernice za podporo pri poučevanju učencev z učnimi težavami. Basham in 

Marino (2010) sta predlagala način za vključitev učencev z učnimi težavami k 

izobraževanju STEM. Predlagala sta uporabo iPad-a in drugih tehnoloških komponent pri 

pouku, ki bi tem učencem olajšali delo. Predlagali so tudi sodelovalno učenje in 

povezovanje vseh štirih področij STEM-a z drugimi predmeti. Daugherty, Platz, Yakman 

so trdili, da bi bilo dobro STEM razširi tudi na področje umetnosti. Ker se pri učencih z 

učnimi težavami velikokrat pojavljajo strahovi pred neprijetnimi situacijami in neuspehi, 

bi jim vključitev umetnosti (npr. ples, glasba, igra …) zmanjšala stres, dvignila motivacijo 

in zbranost. McGrath & Brown trdita, da je umetnost kot učna metoda koristna za 

izboljšanje učenja učencev z učnimi težavami in spodbuja k uporabi višjih kognitivnih 

sposobnosti. Na sliki 1 je prikazana shema interdisciplinarnega pristopa k pouku tehnike 

in tehnologije pri poučevanju le-tega (Hwang in  Taylor, 2016).  

 

 

Slika 1: Shema prikazuje preplet znanja s področja matematike, naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 

umetnosti pri poučevanju učencem z UT (Hwang in Taylor, 2016). 
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Pri pouku tehnike in tehnologije se prepletata teoretično in praktično znanje z namenom 

oblikovanja novih idej in reševanja življenjskih problemov. Pouk tehnike in tehnologije 

temelji na poznavanju naravoslovnega in tehniškega znanja, ki ga morajo učenci prenesti 

v prakso. Učenci pri delu krepijo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalno mišljenje, 

analizirajo in argumentirajo svoje rešitve ter jih dopolnjujejo in izboljšujejo. Tehnika in 

tehnologija omogoča uporabo različnih vrst materialov, različnih načinov komuniciranja, 

uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učenja in povezovanje 

različnih predmetnih področij. Dobra stran tehnike in tehnologije je individualno 

praktično delo posameznega učenca, ki omogoča prilagajanje učencem glede na njihove 

sposobnosti. Tako lahko na primer hitrejši učenci svoj izdelek dogradijo, izpopolnijo, 

počasnejši pa v miru naredijo izdelek, ki je bil dogovorjen s strani učitelja in učenca.   

 

Nacionalni kurikulum v Angliji in Severni Irski (QCA) določa, da morajo učitelji 

spreminjati program učenja (tudi gradiva in učne strategije) za zagotavljanje širokega in 

uravnoteženega učnega načrta za vse učence. Nacionalni kurikulum od učiteljev zahteva 

primerno določitev učnih izzivov, prilagoditev pouka učencem z učnimi težavami ter 

premagovanje potencialnih ovir za učenje in ocenjevanje učencev. Učitelj lahko spremeni 

cilje za učence z učnimi težavami, ki bodo drugačni od ciljev drugih učencev ali pa 

oblikuje cilje, ki bodo veljali za celotno skupino (Training and Development Agency for 

Schools, 2009). 

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnih smernic za ohranjanje inkluzivnega 

učnega okolja. Vedno moramo pouk in učno okolje prilagoditi učencem, da bo 

poučevanje čim bolj učinkovito.  

 

Predvsem pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami na ravni slušno-vizualnih procesov 

moramo paziti, da zagotovimo tišino v razredu. Med poučevanjem in demonstriranjem 

morajo biti stroji izklopljeni, da ne povzročajo hrupa. Če je hrup zelo moteč, lahko 

učencem s slušnim aparatom dovolimo, da le-tega izklopijo in se lažje skoncentrirajo na 

delo. Za preprečevanje svetlobnih težav je priporočljiva uporaba interaktivnih tabel, ki 

zmanjšujejo bleščanje (Training and Development Agency for Schools, 2009). 

 

V razredu moramo vzpostaviti pravilen sedežni red, ki naj bo tak, da vsem učencem 

omogoča, da vidijo učitelja oziroma prostor, kjer poteka demonstracija. Stoli naj bodo po 
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razredu razporejeni tako, da omogočajo komuniciranje vseh učencev med seboj in z 

učiteljem. Pouk tehnike in tehnologije vsebuje veliko praktičnega pouka in priporočljivo 

je, da so mize in ostale delovne površine prilagodljive po višini (Training and 

Development Agency for Schools, 2009). 

 

Komunikacija med učiteljem in učenci mora biti jasna in nedvoumna. Učiteljeva naloga 

je, da večkrat poudari ključne besede oziroma pojme. Za učence z učnimi težavami je še 

toliko bolj pomembno, da učitelj nove pojme večkrat ponovi, jih opredeli in predstavi 

uporabo novega pojma v različnih situacijah. K boljšemu razumevanju pripomorejo 

plakati, obešeni v razredu, ali didaktične igre, kot je na primer spomin, igralne kartice… 

Učitelj mora na začetku postavljati enostavnejša vprašanja, ki temeljijo na nižjih 

taksonomskih stopnjah. Kasneje pa so nujna težja, kompleksnejša vprašanja, ki zahtevajo 

uporabo višjih taksonomskih stopenj. S težjimi vprašanji še bolj natančno preverimo 

razumevanje učencev. Pri učencih z učnimi težavami je pomembno, da imajo dovolj časa 

za razmislek in podajanje odgovora. Nekateri učenci lažje pokažejo svoje znanje po 

praktičnem delu, ko že pridobijo praktične izkušnje. Na koncu učne enote je priporočljiva 

evalvacija učenčevega novo usvojenega znanja. Učitelj naj poda povratno informacijo, ki 

vključuje informacije o napredku učenca, pomanjkljivosti in predloge za izboljšavo. Pri 

tem je priporočljivo, da učenec predstavi svoje cilje. Domače naloge naj bodo razporejene 

skozi celoten čas učenja, ne le na koncu obravnavane snovi. Učence spodbudimo k 

sprotnemu delu in jim tako omogočimo boljše pomnjenje, saj si informacije shranjujejo 

v manjšem obsegu (Training and Development Agency for Schools, 2009). 

 

Pripomočki in orodja naj bodo organizirani in na mestu, ki je dostopno vsem učencem. 

Učencem moramo omogočiti uporabo prilagojenih pripomočkov, npr. govoreča tehtnica, 

tipalne podloge, vzorci materialov… Za boljšo ponazoritev je priporočljiva uporaba 

slikovnega gradiva in praktičnih modelov. Praktični modeli so še posebej pomembni pri 

delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami na vizualni ravni. Ker gre pri praktičnem 

pouku za veliko demonstracij, lahko postopek demonstracije ilustriramo ali 

fotografiramo. Slikovno gradivo si učenci lahko večkrat ogledajo. Pri delu z učenci z 

učnimi težavami je v veliko pomoč informacijsko-komunikacijska tehnologija. Učencem 

lahko besedilo hitro prilagodimo glede na njihove potrebe. Učencem z disleksijo 

prilagodimo barvo zaslona, velikost in tip pisave … Omogočimo jim uporabo posebnih 



28 
 

tipkovnic (Braillejeva tipkovnica), nožnih mišk namesto ročnih ... (Training and 

Development Agency for Schools, 2009). 

 

Pri pouku tehnike in tehnologije je veliko praktičnega dela, zato moramo paziti na varnost 

in zdravje. Pred uporabo orodja oziroma stroja moramo demonstrirati uporabo le-tega in 

zagotoviti vso zaščitno opremo. Učencem moramo preprečiti stik s snovmi, na katere so 

alergični. V tem primeru lahko material zamenjamo z drugim, primerljivim (Training and 

Development Agency for Schools, 2009). 

 

Nekateri učenci imajo strah pred uporabo strojev in naprav, zato moramo takim učencem 

nuditi podporo, če jo potrebujejo. Uporabo stroja jim večkrat demonstriramo, stroj lahko 

na začetku zamenjamo z drugim orodjem oziroma pripomočkom, skupaj z njim začnemo 

z delom na stroju. Učencem v podporo so lahko tudi sovrstniki, sošolci. Učenec s težjimi 

specifičnimi učnimi težavami na ravni motoričnih sposobnosti ima ob sebi asistenta 

(strokovni delavec), ki mu pomaga pri praktičnem delu. Ta mu postavlja vprašanja, ki ga 

usmerjajo pri delu, ga spodbuja, mu večkrat demonstrira postopek ... (Training and 

Development Agency for Schools, 2009). 

 

V času pouka je potrebno krepiti socialne veščine, zato je priporočljivo, da učenje poteka 

ne samo individualno, ampak tudi v parih oziroma skupinah. Še posebej za učence z 

avtizmom je učinkovito delo v skupinah, saj jim ideje in spodbude ostalih učencev 

predstavljajo izziv. Vendar pa moramo poskrbeti, da se v tem okolju učenec z avtizmom 

dobro počuti. Učenci znotraj skupine med seboj komunicirajo in predstavljajo svoje 

videnje. Tako si izmenjujejo ideje, preverjajo razumevanje … Pri delu v skupinah vsak 

učenec prevzame eno vlogo. Pomembno je, da učence poznamo in jim pomagamo pri 

delitvi dela. Učencem dodelimo delo, za katerega se smatra, da ga mora učenec še 

usvojiti. V zaključni fazi dela v skupinah običajno sledi predstavitev ugotovitev in 

projektov. Pri tem učenci krepijo veščine govora, nastopanja in hkrati krepijo svojo 

samozavest. Evalvacijo učenčevega znanja lahko naredijo učenci v skupinah. Drug 

drugemu predlagajo izboljšave in možnosti za izboljšave. Prav pri praktičnem izdelku je 

pomembno, da naredijo analizo in poiščejo izboljšave. To pripomore k odpravi strahu 

pred napakami in h krepitvi samozavesti (Training and Development Agency for Schools, 

2009). 
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Za lažje pomnjenje in usvajanje snovi je pomembno, da pouk čim bolj povežemo z 

življenjskimi situacijami. Učno snov moramo učencem predstaviti na zanimiv način, da 

jih motiviramo k delu. Učencem z motnjami s koncentracijo pouk olajšamo tako, da delo 

razdelimo v krajše dele, ki se na koncu povežejo v celoto, saj jim več krajših delov ne 

predstavlja tako velikega stresa. Pomembno je, da vnaprej predstavimo načrt dela. Lahko 

oblikujemo shemo, po kateri učenci sledijo poteku dela (Training and Development 

Agency for Schools, 2009). 

 

 

3.7 Samoučinkovitost  

 

Definicija samoučinkovitosti izhaja iz družbene kognitivne teorije. Nanaša se na presojo 

sposobnosti organiziranja in predstavlja način izvedbe nekega opravila. Osebna 

prepričanja so ključnega pomena, saj usmerjajo delo in mišljenje posameznika. Teorija 

samoučinkovitosti napoveduje, da se bodo učenci z visoko stopnjo samoučinkovitosti 

pogosteje in učinkoviteje učili. V učenje bodo vnesli več truda, dlje bodo vztrajali pri 

reševanju problemov, pri spopadanju s težavami bodo odpornejši ...  Samoučinkovitost je 

močen napovednik akademskih dosežkov in motivacije za učenje. Visoko 

samoučinkovitost povezujemo z globljo in podrobnejšo obdelavo informacij. Nasprotno 

pa nizka samoučinkovitost vodi do izogibanja nalogam in pasivnosti (Sewell in St 

George, 2000).  

 

Izboljšanje akademskih dosežkov učencev ostaja glavni poudarek v izobraževalni politiki 

in raziskavah. Akademski dosežek je opredeljen kot predhodnik socialne vključenosti, 

ekonomske samozadostnosti in splošne kakovosti življenja. Učenci z učnimi težavami se 

soočajo z večjimi ovirami pri akademskih dosežkih kot učenci, ki nimajo učnih težav. Za 

ublažitev akademskega neuspeha se številne raziskave osredotočajo na dejavnike, ki 

lahko izboljšajo akademski uspeh učencev. Dokazano je, da se samopodoba povezuje s 

pozitivnim delom. Ob spodbujanju visoke samoučinkovitosti pri učencih, zlastih tistih z 

učnimi težavami, zmanjšamo učne težave in izboljšamo akademski uspeh učencev 

(Zheng, Gaumer Erickson, Kingston in M. Noonan, 2012). 
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4. RAZISKAVA AKTIVNOSTI UČENCEV Z UČNIMI 

TEŽAVAMI PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

 

V emipiričnem delu smo opravili anketni vprašalnik med učitelji in učiteljicami tehnike 

in tehnologije o delu z učenci z učnimi težavami.  Na tekmovanju Mladi tehniki 2018 

smo učence z učnimi težavami opazovali pri praktičnem delu. Med slednjimi smo opravili 

tudi anketni vprašalnik o njihovi samoučinkovitosti.  

 

 

4.1 Stališča in mnenja učiteljev o delu z učenci z učnimi težavami 

 

Pri delu z učenci z učnimi težavami je pomembno, da izhajamo iz dobrih praks in s 

pomočjo le-teh prilagodimo učne metode in oblike dela za posamezno skupino učnih 

težav. Pomembno 

je, da učenca aktivno spremljamo in mu prilagodimo poučevanje, da bo zanj čim bolj 

učinkovito. Z vprašalnikom smo želeli izvedeti, kako učitelji tehnike in tehnologije 

ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z učenci z učnimi težavami, na koga se obrnejo 

v primeru težav in katere oblike prilagoditev pouka največkrat uporabijo. 

 

 

4.1.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Osnovna raziskovalna metoda je kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja.  

 

 

4.1.2 Opisa vzorca 

 

Raziskava je bila opravljena na namenskem vzorcu. V raziskavi so sodelovali učitelji 

tehnike in tehnologije, ki so se vsaj enkrat srečali s poučevanjem učenca z učnimi 

težavami pri pouku tehnike in tehnologije. Sodelovalo je 35 učiteljev.  
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4.1.3 Opis instrumenta za zbiranje podatkov 

 

Za instrument za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, priloga 2. Anketni 

vprašalnik za učitelje je lastno zasnovan na podlagi teoretičnih izhodišč in vsebuje 15 

vprašanj. Sestavljen je bil zgolj za raziskavo empiričnega dela magistrskega dela, 

anketiranim učiteljem pa je omogočal popolno anonimnost in prostovoljno udeležbo. 

 

Razdeljen je na dva dela. Prvi del vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na splošne podatke, 

drugi del pa vprašanja, vezana na prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z 

učnimi težavami. Prvi del vprašalnika sprašuje po spolu, starosti, stopnji izobrazbe, 

nazivu, povprečnem številu otrok v posameznem oddelku, tedenski pedagoški obveznosti 

(število ur) in o številu ur, ki jih učitelji opravijo poleg redne pedagoške obveze. Drugi 

del vprašalnika so vprašanja o delu z učenci z učnimi težavami. Vprašanja sprašujejo po 

prilagoditvah v različnih fazah pouka (pri obravnavi snovi, preverjanju in ocenjevanju), 

učinkovitosti metod in oblik prilagoditev, oceni usposobljenosti za delo z učenci z učnimi 

težavami, načinu sodelovanja z drugimi vpletenimi v šolski proces itd. Razen enega so 

vprašanja zaprtega tipa. Eno vprašanje je odprtega tipa, kjer učitelj na kratko opiše 

prilagoditve dela v posameznih fazah pouka.  

  

 

4.1.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Anketni vprašalnik sem oblikovala po pregledu virov in literature. Vprašalnik je bil 

dostopen na spletni strani www.1ka.si, saj le-ta omogoča hiter in širok dostop. Podatke 

sem zbirala maja in junija 2018. Učiteljem tehnike in tehnologije, ki poučujejo v 

Sloveniji, sem preko elektronske pošte poslala povezavo za dostop do anketnega 

vprašalnika. Reševanje anketnega vprašalnika je v povprečju trajalo 15 minut. Poslala 

sem 124 prošenj za sodelovanje v raziskavi, rešenih sem dobila 35 vprašalnikov, kar 

pomeni, da je bila odzivnost 29,03 %. Vsi vrnjeni vprašalniki so bili veljavni, nihče izmed 

učiteljev ni neprimerno odgovarjal na vprašanja.  

 

 

http://www.1ka.si/
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4.1.5 Obdelava podatkov 

 

Obdelava podatkov je temeljila na kvantitativni analizi. Rezultate smo statistično obdelali 

in analizirali z računalniškim programom za analizo podatkov SPSS in Excelom.  

4.1.6 Rezultati in interpretacija 

 

 Anketirani učitelji glede na spol 

 

V spodnji preglednici so predstavljeni podatki anketiranih učiteljev in učiteljic glede na 

spol. V anketi je sodelovalo več učiteljic (54,30 %) kot učiteljev (45,70 %). 

 

Preglednica 1: Delitev anketiranih oseb glede na spol. 

Spol učiteljev f f(%) 

Moški 16 45,70 % 

Ženski 19 54,30 % 

Skupaj 35 100,00 % 

 

 

 Anketirani učitelji glede na starost 

 

V preglednici 2 so prikazani podatki o starosti anketirancev. Največ učiteljev (37,10 %) 

je starih med 31 in 40 let, najmanj pa med 51 in 60 let. 28,60 % učiteljev in učiteljic je 

starih med 41 in 50 let, ostali učitelji in učiteljice (22,90 %) so stari med 21 in 30 let. Na 

sliki 2 je grafična predstavitev podatkov.  
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Preglednica 2: Delitev anketiranih oseb glede na starost. 

Starost učiteljev f f(%) 

21−30 8 22,90 % 

31−40 13 37,10 % 

41−50 10 28,60 % 

51−60 4 11,40 % 

Skupaj 35 100,00 % 

 

 

Slika 2: Grafična predstavitev deleža anketiranih oseb glede na starost. 

 

 

 Anketirani učitelji glede na stopnjo izobrazbe 

 

Spodnji preglednica in slika predstavljata število učiteljev in učiteljic glede na najvišjo 

pridobljeno stopnjo izobrazbe. Največ učiteljev in učiteljic (80,00 %) je pridobilo 

univerzitetno stopnjo izobrazbe. 11,30 % učiteljev in učiteljic je pridobilo   visokošolsko 

stopnjo izobrazbe, sledijo srednješolska izobrazba (2,90 %), magisterij (2,90 %) ter 

specializacija (2,90 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let
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Preglednica 3: Delitev anketiranih oseb glede na stopnjo izobrazbe. 

Stopnja izobrazbe f f(%) 

Srednja 1 2,90 % 

Visoka 4 11,30 % 

Univerzitetna 28 80,00 % 

Specializacija 1 2,90 % 

Magisterij 1 2,90 % 

Doktorat 0 0,00 % 

Skupaj 35 100,00 % 

 

 

Slika 3: Delež anketiranih oseb glede na stopnjo izobrazbe. 

 

 Anketirani učitelji glede na naziv 

 

Preglednica 4 prikazuje število učiteljev in učiteljic glede na naziv, ki so ga pridobili v 

času službovanja. Grafični prikaz je na sliki 4. Slaba polovica anketirancev (40,00 %) je 

v času službovanja pridobila naziv svetovalca, 31,00 % anketirancev ni pridobilo še 

nobenega naziva, 22,90 % anketiranih učiteljev in učiteljic je pridobilo naziv mentorja, 

le 6,10 % anketirancev pa je pridobilo najvišji naziv, svetnik. 

 

 

 

Srednja Visoka Univerzitetna

Specializacija Magisterij



35 
 

Preglednica 4: Delitev anketiranih oseb glede na naziv. 

Naziv f f(%) 

Brez naziva 11 31,00 % 

Mentor 8 22,90 % 

Svetovalec 14 40,00 % 

Svetnik 2 6,10 % 

Skupaj 35 100,00 % 

 

 

Slika 4: Grafični prikaz dežeza anketiranih oseb glede na naziv. 

 

 

 Povprečno število učencev v razredu 

 

Preglednica 5: Povprečno število učencev v razredu. 

Število učencev f f(%) 

15−18 8 22.90 % 

19−22 9 25,70 % 

23−26 15 42,90 % 

27−30 3 8,50 % 

Skupaj 35 100,00 % 

 

Brez naziva Mentor Svetovalec Svetnik



36 
 

 

Slika 5: Povprečno število učencev v razredu. 

 

V preglednici 5 so zapisani rezultati o povprečnem številu učencev v razredu, grafični 

prikaz pa predstavlja slika 5. Izsledki raziskave so pokazali, da je največkrat (42,90 %) v 

razredu med 23 in 26 otrok. Nekoliko manj pogosto je v razredu med 19 in 22 učencev 

(25,70 %) ali med 15 in 18 učencev (22,90 %). Zelo redko (8,50 %) je v razredu več kot 

26 učencev.  

 

 

 Povprečno število pedagoških ur na teden na posameznega učitelja 

 

Preglednica 6 prikazuje podatke o številu pedagoških ur in številu ur drugih obveznosti, 

ki jih opravijo učitelji na tedenski ravni. Največ anketirancev (88,60 %) je odgovorilo, da 

ima tedensko med 22 in 25 pedagoških ur. Poleg tega je največ učiteljev in učiteljic (42,90 

%) odgovorilo, da imajo na teden dodatno še do 10 ur drugih obveznosti, kot so roditeljski 

sestanki, govorilne ure, organizacija dni dejavnosti ... Zgolj 11,40 % anketirancev je 

odgovorilo, da imajo tedensko manj kot 22 pedagoških ur. 40,00 % učiteljev in učiteljic 

ima tedensko dodatno še med 11 in 20 ur drugih obveznosti.  
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Preglednica 6: Povprečno število pedagoških ur in drugih obveznosti na teden. 

Število 

pedagoških ur 

  Število ur 

drugih 

obveznosti 

f f(%) 

 f f(%)    

10−13 3 8,50 % 0−10 15 42,90 % 

14−17 0 0,00 % 11−20 14 40,00 % 

18−21 1 2,90 % 21−30 5 14,20 % 

22−25 31 88,60 % 31−40 1 2,90 % 

Skupaj 35 100,00 % Skupaj 35 100,00 % 

 

 

 Ustreznost učnih metod pri delu z učenci z učnimi težavami 

 

Na vprašanje o ustreznosti učnih metod je največ učiteljev in učiteljic (45,70 %) kot zelo 

dobro metodo izbralo metodo prikazovanja. Kot dobro metodo je največ anketirancev 

(77,10 %) izbralo metodo pogovora, veliko učiteljev in učiteljic (68,60 %) je kot dobro 

metodo ocenilo tudi metodo dela s slikovnim gradivom. Kot zelo slabo metodo je večina 

učiteljev in učiteljic (20,00 %) izbralo didaktično igro. Metodo dela s slikovnim gradivom 

je kot dobro ali zelo dobro ocenilo kar 97,10 % vseh anketiranih učiteljev in učiteljic, 

prav tako tudi metodo pogovora večina učiteljev in učiteljic (97,10 %) ocenjuje kot dobro 

ali zelo dobro. Kot najslabšo metodo ocenjujejo metodo nevihte možganov; 48,70 % 

anketirancev omenjeno metodo ocenjuje kot zelo slabo ali slabo. Laboratorijsko-

eksperimentalno metodo veliko učiteljev (91,40 %) ocenjuje kot srednje dobro, dobro ali 

zelo dobro. Zgolj 8,60 % učiteljev in učiteljic meni, da je tovrstna metoda zelo slaba. 

Spodnja preglednica in slika 6 prikazujeta rezultate ustreznosti posameznih učnih metod. 
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Preglednica 7: Stopnja ustreznosti učne metode pri delu z učenci z učnimi težavami. 

Učna metoda Stopnja ustreznosti 

1 (zelo slabo) 2 (slabo) 3 (niti slabo 

niti dobro) 

4 (dobro) 5 (zelo 

dobro) 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Metoda razlage 1 2,90 % 1 2,90 % 7 20,00 % 15 42,90 % 11 31,30 % 

Metoda 

prikazovanja 

1 2,90 % 0 0,00 % 5 14,30 % 13 37,10 % 16 45,70 % 

Metoda 

pogovora 

1 2,90 % 0 0,00 % 0 0,00 % 27 77,10 % 7 20,00 % 

Metoda dela z 

besedilom 

4 11,30 % 6 17,20 % 24 68,60 % 1 2,90 % 0 0,00 % 

Metoda nevihte 

možganov 

2 6,00 % 15 42,70 % 0 0,00 % 17 48,40 % 1 2,90 % 

Metoda dela s 

slikovnim 

gradivom 

1 2,90 % 0 0,00 % 0 0,00 % 24 68,60 % 10 28,50 % 

Laboratorijsko-

eksperimentalna 

metoda 

3 8,60 % 0 0,00 % 8 22,90 % 15 42,90 % 9 25,60 % 

Didaktična igra 7 20,00 % 4 11,30 % 5 14,30 % 7 20,00 % 12 34,40 % 
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Slika 6: Grafična predstavitev ustreznosti metod pri delu z učenci z učnim težavami. 

 

 Ocena učiteljeve uspešnosti in strokovnosti pri delu z učenci z učnimi težavami 

 

V anketi nas je zanimalo, kako učitelji in učiteljice ocenjujejo svojo uspešnost pri delu z 

učenci z določenimi vrstami učnih težav. Podatki so predstavljeni v preglednici 8 in na 

sliki 7. Največ anketirancev meni, da so neuspešni ali zelo neuspešni pri delu z učenci, ki 

imajo učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti (28,50 %), zaradi 

pomanjkljive učne motivacije (25,80 %) ali z učenci, ki imajo čustveno pogojene težave 

pri učenju (31,40 %). Največ učiteljev in učiteljic (51,10 %) ocenjuje, da so pri delu z 

učenci z učnimi težavami zaradi socialno-ekonomske oviranosti zelo uspešni. Kot zelo 

uspešne se ocenjujejo pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi drugojezičnosti ter 

socialno-kulturne drugačnosti (31,10 %) ter z učenci z učnimi težavami zaradi motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti (28,50 %). Pri delu z učenci z lažjimi in zmernimi 

specifičnimi učnimi ter jezikovnimi težavami večina učiteljev in učiteljic (68,60 %) svojo 

uspešnost ocenjuje kot dobro. Srednje ali dobro uspešnost pri delu (91,50 %) anketiranci 

ocenjujejo pri delu z učenci s splošno upočasnjenim razvojem. Pri delu z učenci z učnimi 
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težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti učitelji in učiteljice v večini svojo 

uspešnost ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro (94,20 %).  

 

Preglednica 8: Ocena lastne uspešnosti pri delu glede na vrsto učne težave. 

Tip učne težave Ocena lastne uspešnosti 

1 (zelo slabo) 2 (slabo) 3 (niti slabo 

niti dobro) 

4 (dobro) 5 (zelo dobro) 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Lažje in zmerne 

specifične učne ter 

jezikovne težave 

1 2,90 % 0 0,00 % 3 8,50 % 24 68,60 % 7 20,00 % 

Učne težave zaradi 

motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti 

1 2,90 % 2 2,90 % 0 0,00 % 22 65,70 % 10 28,50 % 

Učne težave zaradi 

splošno 

upočasnjenega 

razvoja 

0 0,00 % 0 0,00 % 9 25,60 % 23 65,90 % 3 8,50 % 

Učne težave zaradi 

slabše razvitih 

samoregulacijskih 

spretnosti 

1 2,90 % 9 25,60 % 20 57,20 % 4 11,40 % 1 2,90 % 

Učne težave zaradi 

pomanjkljive učne 

motivacije 

1 2,90 % 8 22,90 % 16 45,70 % 9 25,60 % 1 2,90 % 

Čustveno pogojene 

težave pri učenju 

1 2,90 % 10 28,50 % 16 45,70 % 8 22,90 % 0 0,00 % 

Učne težave zaradi 

drugojezičnosti ter 

socialno-kulturne 

drugačnosti 

1 2,90 % 2 6,00 % 2 6,00 % 19 54,00 % 11 31,10 % 

Učne težave zaradi 

socialno-ekonomske 

oviranosti 

1 2,90 % 0 0,00 % 2 6,00 % 14 40,00 % 18 51,10 % 
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Slika 7: Ocena lastne uspešnosti pri delu glede na vrsto učne težave. 

 

V nadaljevanju smo učitelje in učiteljice spraševali po oceni strokovne usposobljenosti 

za delo z učenci z učnimi težavami. Podatki raziskave, ki so prikazani v preglednici 9 in 

na sliki 8,  so pokazali, da anketiranci menijo, da potrebujejo dodatno strokovno 

usposobljenost in si tega tudi želijo. Pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti si 71,50 % anketirancev želi dodatno strokovno 

usposabljanje. Dodatnega strokovnega usposabljanja si želijo tudi pri delu z učenci s 

čustveno pogojenimi težavami pri učenju (65,90 %) ter učenci z učnimi težavami zaradi 

drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti (54,00 %). Pri delu z učenci z učnimi 

težavami zaradi pomanjkljive učne motivacije se največ učiteljev in učiteljic (65,90 %) 

oceni kot dobro usposobljene. 22,80 % anketiranih pri delu z učenci z učnimi težavami 
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zaradi socialno-ekonomske oviranosti meni, da potrebujejo dodatno usposabljanje, 

vendar si le-tega ne želijo. Enakega mnenja so pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi 

slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti (20,00 %) ter pri delu z učenci z učnimi 

težavami zaradi splošno upočasnjenega razvoja (17,20 %).  

Preglednica 9: Ocena lastne strokovne usposobljenosti glede na vrsto učne težave. 

Tip učne težave Ocena lastne strokovne usposobljenosti 

1 (dobro strokovno 

usposobljen) 

2 (potrebujem 

dodatno strokovno 

usposabljanje in si 

ga želim) 

3 (potrebujem 

dodatno strokovno 

usposabljanje, 

vendar si ga ne 

želim) 

f f(%) f f(%) f f(%) 

Lažje in zmerne specifične 

učne ter jezikovne težave 

19 54,00 % 16 46,00 % 0 0,00 % 

Učne težave zaradi motnje 

pozornosti in 

hiperaktivnosti 

10 28,50 % 25 71,50 % 0 0,00 % 

Učne težave zaradi splošno 

upočasnjenega razvoja 

20 57,20 % 9 25,60 % 6 17,20 % 

Učne težave zaradi slabše 

razvitih samoregulacijskih 

spretnosti 

15 42,90 % 13 37,10 % 7 20,00 % 

Učne težave zaradi 

pomanjkljive učne 

motivacije 

23 65,90 % 11 31,20 % 1 2,90 % 

Čustveno pogojene težave 

pri učenju 

12 34,10 % 23 65,90 % 0 0,00 % 

Učne težave zaradi 

drugojezičnosti ter 

socialno-kulturne 

drugačnosti 

16 46,00 % 19 54,00 % 0 0,00 % 

Učne težave zaradi 

socialno-ekonomske 

oviranosti 

16 46,00 % 11 31,20 % 8 22,80 % 
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Slika 8: Ocena strokovne usposobljenosti za delo z učenci z učnimi težavami. 

 

Magajna (2008) opozarja, da morajo biti za uspešno delo z učenci z učnimi težavami 

učitelji dobro strokovno usposobljeni. Izsledki naše raziskave kažejo, da so učitelji v 

naših osnovnih šolah sicer dobro strokovno usposobljeni, vendar pa si želijo še dodatno 

strokovno usposabljanje. Opazili smo, da si predvsem pri delu z učenci z učnimi težavami 

zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti ter z učenci, ki imajo čustveno pogojene 

težave, želijo dodatnega izobraževanja.  

 

 Sodelovanje učiteljev z drugimi 

 

Preglednica 10 prikazuje pogostost sodelovanja učiteljev in učiteljic z drugimi, 

vpletenimi v učni proces. Grafična predstavitev podatkov je na sliki 9. Iz podatkov je moč 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Fr
ek

ve
n

ca

Tip učne težave

1 (dobro strokovno usposobljen)

2 (potrebujem dodatno strokovno
usposabljanje in si ga želim)

3 (potrebujem dodatno strokovno
usposabljanje, vendar si ga ne
želim)



44 
 

razbrati, da zelo pogosto ali pogosto učitelji in učiteljice sodelujejo s šolsko svetovalno 

služno (88,60 %). Zelo pogosto ali pogosto učitelji in učiteljice sodelujejo z drugimi 

učitelji na šoli (91,10 %) ter z razrednikom (88,00 %). Eden izmed anketiranih (2,90 %) 

je odgovoril, da nikoli ne sodeluje s starši. Zgolj eden izmed anketiranih učiteljev in 

učiteljic (2,90 %) je odgovoril, da nikoli ne sodeluje s šolsko svetovalno službo. Največ 

učiteljev in učiteljic (8,90 %) je na anketno vprašanje odgovorilo, da nikoli ali malokdaj 

sodelujejo z drugimi učitelji na šoli. 

 

Preglednica 10: Sodelovanje učiteljev z drugimi osebami, vpletenimi v učni proces. 

Sodelovanje Nikoli Malo kdaj Pogosto Zelo pogosto 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

S starši 1 2,90 % 10 28,50 % 24 68,60 % 0 0,00 % 

Z razrednikom 2 6,00 % 2 6,00 % 19 53,90 % 12 34,10 % 

Z drugimi učitelji 

na šoli 

2 6,00 % 1 2,90 % 21 59,90 % 11 31,20 % 

S šolsko svetovalno 

službo 

1 2,90 % 3 8,50 % 7 20,00 % 24 68,60 % 

 

 

Slika 9: Grafična predstavitev sodelovanajj učiteljev z drugimi. 
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Eno izmed načel pri delu z učenci z učnimi težavami je načelo sodelovanja s starši. 

Zanimivo je, da rezultati raziskave niso pokazali večje pogostosti sodelovanja med 

učitelji in starši.  

 

 Pogostost prilagoditev pri delu z učenci z učnimi težavami 

 

Pri delu z učenci z učnimi težavami poznamo več različnih oblik prilagoditev. Izsledki 

raziskave, ki so predstavljeni v preglednici 11 in na sliki 10, so pokazali, da učitelji in 

učiteljice pri delu z učenci z učnimi težavami nikoli ne prilagodijo ali redko prilagodijo 

učno okolje (68,60 %) in učno gradivo (62,80 %). Razlago pogosto prilagaja 79,90 % 

učiteljev in učiteljic. Način utrjevanja zelo pogosto prilagaja 25,80 % anketiranih.  

 

Preglednica 11: Pogostost različnih vrst prilagoditev. 

Vrsta 

prilagoditve 

Nikoli Redko Ne redko ne 

pogosto 

Pogosto Zelo pogosto 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Prilagoditev 

razlage 

1 2,90 % 0 0,00 % 5 14,30 % 28 79,90 % 1 2,90 % 

Prilagoditev 

načina 

utrjevanja 

1 2,90 % 0 0,00 % 4 11,40 % 21 59,90 % 9 25,80 % 

Prilagoditev 

učnega okolja 

18 51,40 % 6 17,20 % 10 28,50 % 1 2,90 % 0 0,00 % 

Prilagoditev 

učnega gradiva 

0 0,00 % 22 62,80 % 4 11,40 % 9 25,80 % 0 0,00 % 

Izdelava učnih 

pripomočkov 

2 6,00 % 2 6,00 % 25 70,80 % 6 17,20 % 0 0,00 % 
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Slika 10: Pogostost različnih vrst prilagoditev pouka. 

 

 Najpogostejše oblike prilagoditev v okviru teoretičnega dela 

 

Pri podajanju teoretičnega znanja učitelji pri delu z učenci z učnimi težavami najpogosteje 

učno snov podkrepijo z razlago na konkretnem primeru ali modelu. Pri tem poudarjajo, 

da je pomembno, da učno snov povežemo z realno situacijo, z resničnim primerom. 

Učenci si snov veliko bolje zapomnijo, če razlago dopolnijo s slikovnim gradivom ali z 

videoposnetkom, ki jim bolj jasno in podrobno predstavi učno snov. Učitelji in učiteljice 

učencem z učnimi težavami velikokrat nudijo individualno razlago. Pri tem lahko razlago 

prilagajajo posamezniku. V fazi poučevanja teoretičnega znanja učitelji in učiteljice 

učencem z učnimi težavami pripravijo tabelne slike, besedilo z označenimi ključnimi 

informacijami in z uporabo barv. En izmed učiteljev je zapisal, da učenca v razredu 

posede na mesto, kjer ni motečih dejavnikov. Poleg tega  večkrat preverja razumevanje 

snovi in z zastavljanjem vprašanj usmerja njegovo koncentracijo.  

 

Za utrjevanje teoretičnega znanja učitelji snov večkrat ponovijo in utrdijo s pomočjo 

učnih listov ali s pogovorom. Učitelji in učiteljice se izogibajo klasičnega spraševanja 

(vprašanje – odgovor). Utrjevanje poteka s pogovorom, saj tako pri učencih zagotovijo 

manj napetosti. Tudi pri pregledu literature smo zasledili, da je zelo pomembno, da 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Prilagoditev
razlage

Prilagoditev
načina

utrjevanja

Prilagoditev
učnega
okolja

Prilagoditev
učnega
gradiva

Izdelava
učnih

pripomočkov

Fr
ek

ve
n

ca

Vrsta prilagoditve

Nikoli

Redko

Ne redko ne pogosto

Pogosto

Zelo pogosto



47 
 

učencem z učnimi težavami omogočimo sproščeno in varno okolje. Utrjevanje znanja 

največkrat poteka s pomočjo konkretnih materialov in z navezovanjem na življenjske 

situacije. Težjo snov večkrat ponovijo. Učitelji in učiteljice učence večkrat opomnijo, naj 

se spomnijo na poskuse in naj teoretično znanje povežejo s svojimi življenjskimi 

izkušnjami. Prilagoditve ocenjevanja izvajajo na enak način kot utrjevanje učne snovi.  

Tudi Magajna (2008) svetuje, da se ocenjevanje znanja izvaja na enak oziroma zelo 

podoben način kot preverjanje znanja. Pri ocenjevanju znanja pri učencih z učnimi 

težavami zmanjšajo količino in kompleksnost vprašanj. Pri postavljanju vprašanj učitelji 

in učiteljice večkrat preverjajo učenčevo razumevanje zastavljenega vprašanja, zastavijo 

jim več podvprašanj, po potrebi podaljšajo čas ocenjevanja. Prilagodijo tudi učno okolje.  

 

 

 Najpogostejše oblike prilagoditev v okviru praktičnega dela 

 

Poučevanje praktičnega znanja temelji na demonstraciji izdelave izdelka, da si učenci 

lažje predstavljajo vse postopke obdelave in končen izgled izdelka. Velik poudarek je na 

varnosti pri delu. Že pred začetkom izdelave izdelka učitelji in učiteljice na tablo ali učni 

list zapišejo potrebne pripomočke, orodja in stroje. Zapišejo tudi celoten potek dela, da  

učenci lahko kadarkoli pogledajo v zapiske in vedo, kako si sledijo obdelovalni postopki. 

Navodila za izdelavo izdelka prilagodijo tako, da so zelo natančno zapisana, hkrati pa čim 

bolj preprosta. Navodila dopolnijo s slikovnim gradivom. Pri razlagi učitelji in učiteljice 

večkrat preverijo razumevanje. Velikokrat učence z učnimi težavami posedejo bližje 

učitelju. Podajanje praktičnega znanja učitelji in učiteljice obogatijo z modeli in 

interaktivnimi predstavitvami. Postopek obdelave večkrat demonstrirajo. 

 

Utrjevanje in ocenjevanje praktičnega dela  poteka s pomočjo pogovora o razumevanju 

navodil in z učenčevo razlago. Učitelji in učiteljice učencem podajo jasne kriterije in jim 

jih pred izdelavo tudi predstavijo ter razložijo. Učencem omogočijo doživeti uspeh in 

zadovoljstvo ob končnem izdelku. Velik poudarek dajo učenčevemu napredku. 

Ocenjevanje je učencem prilagojeno glede na vrsto učne težave. Učencem z učnimi 

težavami omogočijo daljši čas izdelave izdelka, sprotna dodatna usmerjanja. prilagoditev 

materiala, npr. tanjši material. 
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 Pogostost oviranosti učiteljevega dela pri pouku glede na učno težavo 

 

Preglednica 12 prikazuje podatke o tem, kako pogosto učenci z določenimi vrstami učnih 

težav ovirajo pouk. Učitelji in učiteljice so mnenja, da lažje in zmerne specifične učne ter 

jezikovne težave nikoli (22,80 %) ali skoraj nikoli (57,10 %) ne ovirajo pouka. Malo več 

kot polovica anketiranih (54,30 %) je odgovorilo, da učenci z učnimi težavami zaradi 

motenj pozornosti in hiperaktivnost skoraj vedno ovirajo delo pri pouku. Učitelji in 

učiteljice menijo, da učenci z učnimi težavami zaradi socialno-ekonomske oviranosti 

nikoli ali skoraj nikoli (88,70 %) ne ovirajo pouka. Prav tako učenci z učnimi težavami 

zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti (62,70 %) ter učenci s čustvenimi 

učnimi težavami (74,30 %) nikoli ali skoraj nikoli ne motijo pouka. Zanimivi so podatki 

o učencih z učnimi težavami zaradi pomanjkljive učne motivacije. 45,70 % anketirancev 

meni, da skoraj nikoli ne ovirajo pouka, na drugi strani pa 51,40 % anketirancev meni, da 

skoraj vedno ovirajo pouk. Grafična ponazoritev podatkov je na sliki 11.  
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Preglednica 12: Pogostost oviranosti učiteljevega dela pri pouku glede na učno težavo. 

Tip učne težave 1 (nikoli) 2 (skoraj 

nikoli) 

4 (skoraj 

vedno) 

5 (vedno) 

f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Lažje in zmerne 

specifične učne ter 

jezikovne težave 

8 22,80 % 

 

20 57,10 % 

 

6 17,20 % 1 2,90 % 

Učne težave zaradi 

motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti 

1 2,90 % 8 22,80 % 19 54,30 % 7 20,00 % 

Učne težave zaradi 

splošno 

upočasnjenega 

razvoja 

13 37,30 % 10 28,50 % 8 22,80 % 4 11,40 % 

Učne težave zaradi 

slabše razvitih 

samoregulacijskih 

spretnosti 

13 37,30 % 9 25,80 % 8 22,80 % 5 14,10 % 

Učne težave zaradi 

pomanjkljive učne 

motivacije 

1 2,90 % 16 45,70 % 18 51,40 % 0 0,00 % 

Čustveno pogojene 

težave pri učenju 

8 22,90 % 18 51,40 % 8 22,80 % 1 2,90 % 

Učne težave zaradi 

drugojezičnosti ter 

socialno-kulturne 

drugačnosti 

3 8,40 % 19 54,30 % 12 34,40 % 1 2,90 % 

Učne težave zaradi 

socialno-ekonomske 

oviranosti 

13 37,30 % 18 51,40 % 3 8,40 % 1 2,90 % 
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Slika 11: Ponazoritev podatkov o pogostosti oviranosti učiteljevega dela pri pouku glede na učno težavo . 

 

 

 Vključenost učencev v oddelčno skupnost 

 

Nekateri učenci z učnimi težavami imajo težave pri socializaciji. Zato smo z vprašanjem 

želeli izvedeti, kaj je po mnenju učiteljev in učiteljic vzrok za morebitno slabo vključenost 

učencev z učnimi težavami v oddelčno skupnost. Največ učiteljev in učiteljic (77,10 %) 

je odgovorilo, da je sprejetost učenca v oddelčni skupnosti odvisna od osebnostnih 

lastnosti učenca z učnimi težavami. 11,50 % učiteljev in učiteljic meni, da sošolci učence 

z učnimi težavami izključujejo. Dva anketiranca (5,7 0%) sta odgovorila, da jih učenci 

tolerirajo. Prav tako sta dva anketiranca mnenja, da jih sošolci vzpodbujajo in podpirajo. 
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Nihče izmed anketiranih učiteljev in učiteljic ni mnenja, da učence s kakršnimi koli 

učnimi težavami sošolci ignorirajo. V preglednici 13 so predstavljeni rezultati. 

 

Preglednica 13: Vključenost učencev v oddelčno skupnost. 

Vključenost v oddelčno 

skupnost 

f f(%) 

Sprejetost je odvisna od 

osebnostnih lastnosti 

učenca z učnimi težavami 

27 77,10 % 

Sošolci jih ignorirajo 0 0,00 % 

Sošolci jih izključujejo 4 11,50 % 

Sošolci jih tolerirajo 2 5,70 % 

Sošolci jih vzpodbujajo in 

podpirajo 

2 5,70 % 

 

 

4.2 Samoučinkovitost učencev 

 

Pri uspešnosti posameznika zelo pomembno vlogo igra samoučinkovitost, to je mnenje 

posameznika o tem, kaj je sposoben narediti. Samoučinkovitost usmerja delo 

posameznika in ga navdaja z motivacijo, voljo in energijo za delo. Pri šolski uspešnosti 

gre za močno povezavo med učencem, učiteljem in snovjo. Zato je pomembno, da ima 

učenec dobro razvito samoučinkovitost, ki mu omogoča uspešneje opraviti naloge, učitelj 

pa mu pri tem pomaga. Z vprašalnikom za učence smo želeli ugotoviti, kako učenci 

ocenjujejo svoje sposobnosti. 

 

 

4.2.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Osnovna raziskovalna metoda je kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja.  
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4.2.2 Opisa vzorca 

 

Raziskava je bila opravljena na namenskem vzorcu. Sodelovali so udeleženci tekmovanja 

Mladi tehniki 2018. Starost učencev je bila med 10 in 15 let. V raziskavo je bilo 

vključenih 18 učencev. 

 

 

4.2.3 Opis instrumenta za zbiranje podatkov 

 

Vprašalnik »Kako sem učinkovit«, ki je v prilogi 3, je bil namenjen udeležencem 

tekmovanja Mladi tehniki 2018. Vprašalnik je preveden iz vprašalnika Self-Efficacy, ki 

so ga oblikovali Gaumer Erickson, A.S., Soukop, J.H., Noonan, P.M., & McGurn, L. 

Vsebuje 13 trditev, ki se navezujejo na samoučinkovitost učencev. Anketiranec obkroži, 

v kolikšni meri trditev zanj  velja. Vprašalnik meri dve komponenti učenčeve 

samoučinkovitosti. Prvi del, ki zajema 5 trditev, meri, koliko učenec verjame, da je z 

napornim delom sposoben zgraditi svoje znanje in izboljšati sposobnosti. Prvo 

komponento lahko poimenujemo »sposobnost rasti«. Drugi del pa se navezuje na to, v 

kolikšni meri učenec svoje dosežke razume kot produkt svojih ciljev in pričakovanj.  To 

komponento lahko poimenujemo »vera v lastno sposobnost«. Po Flesch-Kincaid lestvici 

(Gerstle, 2010)  so trditve v vprašalniku zapisane na stopnji branja v osmem razredu. 

 

 

4.2.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem pridobila s pomočjo vprašalnika. Udeleženci tekmovanja Mladi tehniki 2018 

so po zaključku praktičnega dela rešili vprašalnik. Za izpolnjevanje vprašalnika so v 

povprečju potrebovali 15 minut. Vsem udeležencem tekmovanja (48 učencev) sem 

razdelila vprašalnik, vrnjenih sem dobila 18 vprašalnikov, kar pomeni, da je bila 

odzivnost 37,50 %. Vsi vrnjeni vprašalniki so bili pravilno in v celoti izpolnjeni.  
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4.2.5 Obdelava podatkov 

 

Obdelava podatkov je temeljila na kvantitativni analizi. Rezultate smo statistično obdelali 

in analizirali z računalniškim programom za analizo podatkov SPSS.  

 

 

4.2.6 Rezultati in interpretacija 

 

Točke smo dodelili glede na stopnjo strinjanja s trditvijo; če je torej učenec obkrožil pri 

trditvi, da se z njo popolnoma strinja (5), je dobil 5 točk in tako dalje. Učenci so dosegli 

med 37 in 64 točk od 65 točk. Deset učencev svojo samoučinkovitost ocenjuje kot visoko 

(več kot 55 točk). Trije učenci (16,70 %) so dosegli med 37 in 39 točk, kar predstavlja 

nizko samoučinkovitost. Slednji so pri komponenti »vera v lastno sposobnost« dosegli v 

povprečju 24,7 točk, kar je v primerjavi z vsemi ostalimi učenci 10,3 točk manj. Kot 

navajata Sewell in St George (2000), imajo taki učenci nizko motivacijo za učenje, pri 

pouku so bolj pasivni in niso dovolj motivirani za delo. Pri komponenti »sposobnost 

rasti«, ki ocenjuje, kako učenci povezujejo trdo delo z uspehom, so v povprečju dosegli 

19,9 točk od 25 točk. Učenci večinoma ocenjujejo, da s trdim delom lahko dosežejo boljše 

rezultate. Sicer pa je samoučinkovitost anketiranih učencev boljša pri drugi komponenti. 

V povprečju so dosegli 83,20 % možnih točk. Menijo, da je zelo pomembno njihovo 

lastno mnenje. Pozitivno mnenje vpliva na njihov uspeh. Pri načrtovanju pomoči 

učencem z učnimi težavami strokovnjaki opozarjajo, da morajo sodelovati tudi učenci. 

Ugotoviti moramo njihova močna in šibka področja. Pri tem nam je lahko v pomoč tudi 

vprašalnik »Kako sem učinkovit«, s katerim dobimo smernice za delo s posameznim 

učencem. Slika 12 prikazuje povprečno vrednost posameznih trditev.  

 

Trditev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Povprečna 

vrednost 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 

Slika 12: Povprečna vrednost posameznih trditev. 
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4.3 praktično delo učencev z učnimi težavami vsebin tehnike in 

tehnologije 

 

 

4.3.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Osnovna raziskovalna metoda je kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja.  

 

 

4.3.2 Opisa vzorca 

 

Raziskava je bila opravljena na namenskem vzorcu. V raziskavo je bilo vključenih 6 

udeležencev tekmovanja Mladi tehniki 2018. To predstavlja 12,5 % od vseh tekmujočih, 

kar lahko en opazovalec še učinkovito obvladuje. Starost učencev je bila med 10 in 15 

let.  

 

 

4.3.3 Opis instrumenta za zbiranje podatkov 

 

Za zbiranje podatkov o praktičnem delu učencev z učnimi težavami sem oblikovala 

opazovalni list, priloga 4. Oblikovala sem ga na podlagi teoretičnih izhodišč. Opazovalni 

list je razdeljen na osem področij, in sicer: 

• grobo motoriko in koordinacijo, 

• fino motoriko, 

• tehniško dokumentacijo, 

• pozornost, odnos z učiteljem, mentorjem, ostalimi odraslimi, 

• napor/motivacija, 

• odnos z vrstniki, 

• temperament. 
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4.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Opazovanje je potekalo na tekmovanju Mladi tehniki 2018 pri praktičnem delu. 

Sodelovalo je 6 učencev. Opazovala sem tekmovalce z različnih tekmovalnih področij. 

Ko so učenci delali izdelek, sem hodila po razredih in jih opazovala pri delu. Podatke sem 

sproti beležila v opazovalni list, priloga 4.  

 

 

4.3.5 Obdelava podatkov 

 

Obdelava podatkov je temeljila na kvantitativni analizi.  

 

 

4.3.6 Rezultati in interpretacija 

 

• Groba motorika in koordinacija 

 

Pri grobi motoriki učenci niso kazali večjih težav. Nobena opazovana oseba ni imela težav 

z ravnotežjem, gibanjem, obvladovanjem prostora ali odnosom do strojev in naprav. V 

raziskavo so bili vključeni le najboljši učenci, ki so sodelovali na tekmovanju, zato je bilo 

pričakovati, da ne bodo imeli težav z grobo motoriko in koordinacijo.  

 

 

• Fina motorika 

 

Pri fini motoriki smo opazili nekaj težav. Pri uporabi orodij, pripomočkov oziroma strojev 

in naprav je imel težave le eden izmed njih. Ta učenec je imel težave že s prijemom 

pripomočka in tudi kasneje pri delu z njim. Štirje opazovani učenci so kazali težave pri 

natančnosti, risanju in pisanju. Poleg tega so imeli težave s pritiskom pisala, saj so 

premočno pritiskali na papir ali drug material, ki so ga uporabljali. Opazili smo tudi 

premočen pritisk na obdelovanec. Uporaba škarij, kladiv in ostalih enostavnih 
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pripomočkov učencem ni delala težav. Le pri enemu učencu smo opazili, da je imel težave 

že pri uporabi enostavnejših, vsakodnevnih pripomočkov.  

 

• Pozornost 

 

Učenci pri poslušanju navodil niso imeli težav. Pri dveh učencih smo opazili, da sta imela 

težave z razumevanjem navodil. Slednjima je mentor še enkrat razložil navodila in jima 

dodatno pojasnil, če sta to potrebovala. Pet učencev je bilo sposobnih samostojnega dela, 

le eden izmed njih je imel večje težave s koordinacijo in razumevanjem. Težave mu je 

pomagal odpraviti mentor. Opazili smo, da so se štirje učenci pri delu kar hitro zmotili. 

Trije izmed njih so sami opazili napako in jo tudi popravili, eden izmed njih pa napake ni 

znal popraviti.  

 

 

• Odnos z učiteljem, mentorjem, ostalimi odraslimi 

 

Pri sodelovanju med mentorji in učenci nismo opazili težav. Vsi učenci so sodelovali in 

poslušali svoje mentorje. Dva učenca sta potrebovala več pozornosti mentorjev ali drugih 

odraslih kot ostali učenci. Opazili smo, da učenci zaupajo svojim mentorjem, prav tako 

pa mentorji zaupajo njim. Med delom smo večkrat opazili spodbujanje s strani mentorjev.  

 

 

• Napor/motivacija 

 

Vsi učenci so bili med delom skrbni in odgovorni. Delovali so razumno in odločno. Pri 

enem učencu smo opazili, da se je kar hitro vdal, vendar je imel omenjeni učenec težave 

tudi na drugih opazovanih področjih. Proti koncu dela (zadnjih 15 minut) se je utrudil in  

mu je močno padla osredotočenost na delo. Ob spodbujanju mentorja je svoj izdelek 

uspešno dokončal.  

 

 

• Temperament 
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Učenci, ki smo jih opazovali, so bili razpoloženi za delo. Nihče od opazovanih ni bil 

jezen, depresiven ali tesnoben. Vsi so bili  na začetku malo zadržani, a so se sprostili, ko 

so se  privadili na okolje. Pri dveh učencih smo opazili, da sta bila malo zasanjana. Eden 

izmed njiju je vseeno zelo uspešno izdelal svoj izdelek, drugi pa je imel tudi težave s 

koncentracijo, opazoval je okolico in ostale učence, namesto da bi se posvetil delu. Razen 

enega učenca so bili učenci osredotočeni na svoje delo. Nihče od opazovanih ni bil 

razdražljiv.  

 

 

• Odnos z vrstniki 

 

Pri pregledu literature smo zasledili, da imajo nekateri učenci z učnimi težavami težave s 

socializacijo, pri opazovanju pa tega nismo opazili. Učenci so izdelke delali individualno 

in nismo zaznali, da bi prepisovali od drugih in »kradli« ideje. Pri štirih učencih smo 

opazili, da so sodelovali z drugimi učenci. Pomagali so si pri iskanju pripomočkov, drug 

drugemu so pridržali kakšen del, da so ga lažje namestili, pogovarjali so se o idejah ... 

Trije opazovani učenci so sprožali socialno interakcijo, torej so sami začeli pogovor z 

drugimi učenci.  

 

 

• Tehniška dokumentacija 

 

Pri opazovanju znanja s tehniškega področja pri učencih nismo opazili večjih težav. Vsi 

razen enega so znali brati skice, risbe in tehniška navodila. Prav tako nihče izmed učencev 

ni imel težav pri številčenju in označevanju delov izdelka. En učenec je imel zaradi merila 

težave pri prenosu mer. Ni vedel katere mere mora upoštevati. Pri razumevanju tehniške 

terminologije učenci niso imeli težav. Poznali so vse postopke obdelave, imena orodij, 

strokovne izraze. Omeniti je potrebno, da niso bili uporabljeni težki strokovni izrazi ali 

pripomočki. Uporabljeni so bili zgolj enostavni postopki obdelav, pogosto rabljena orodja 

in pripomočki. Pri opazovanju smo ugotovili, da je imel le en učenec težave s prostorsko 

predstavljivostjo. Težave mu je delal prenos s skice oziroma risbe na material. Tudi 

kasneje, pri sestavljanju delov v celoto, je imel težave. Na pomoč mu je priskočil mentor 

in mu dal dodatna navodila ter mu zastavil vprašanja. Potem je uspešno sestavil izdelek.  
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5 DISKUSIJA 

 

V nadaljevanju podajamo realizacijo objektnih ciljev (C1 – C3) in odgovore na 

raziskovalna vprašanja (RV1 – RV9), ki smo si jih zadali v uvodnem poglavju 

magistrskega dela. 

 

C1: Opisati pojem učnih težav in opredeliti vrste učnih težav. 

V poglavju učne težave smo opredelili pojem učnih težav. Učne težave opredeljujejo učne 

težave, ki se pojavljajo pri več predmetih. Sprva so vzroke za učno neuspešnost iskali v 

posameznikih, danes pa dajejo vedno večji poudarek vplivu okolja. Predstavili smo 

opredelitev učnih težav glede na izvor težav. Vzrok težav je lahko v posamezniku, učnem 

okolju ali v kombinaciji med posameznikom in okoljem. Nadalje smo predstavili delitev 

učnih težav na splošne in specifične.  

 

C2: Predstaviti način prepoznavanja učencev z učnimi težavami, ukrepe pomoči in 

različne oblike in vrste pomoči. 

Pri reševanju in preprečevanju učnih težav je ključnega pomena celovit in kompleksen 

pristop. Potek dela z učenci z učnimi težavami smo opisali v poglavju 2.3. Za uspešno 

spopadanje z učnimi težavami je pomembno dobro sodelovanje učenca, učiteljev, staršev 

in svetovalne službe. Opisali smo potek pomoči od zgodnjega zaznavanja in odkrivanja 

učnih ovir do prepoznavanja močnih področij in učenčevih sposobnosti. Za vsakega 

učenca z učnimi težavami je potrebno oblikovati individualni načrt dela in pomoči. V 

poglavju 2.4.1 smo zapisali načela pomoči, ki se jih moramo držati skozi celotno 

obravnavo učenca in nas pripeljejo do uspešnega zaključka. V 3. poglavju smo predstavili 

različne metode in oblike pomoči, ki se jih učitelji lahko poslužujejo pri delu z učenci z 

učnimi težavami. Izbira vrste pomoči je odvisna od vrste učne težave, ki jo ima učenec.  

 

C3: Raziskati načine prilagoditev, ki jih izvajajo učitelji tehnike in tehnologije pri 

delu z učenci z učnimi težavami in ugotoviti, katerih se učitelji največkrat 

poslužujejo. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskali načine prilagoditev, ki jih izvajajo 

učitelji tehnike in tehnologije pri delu z učenci z učnimi težavami. Četrto poglavje 

predstavlja potek raziskave in interpretacijo izsledkov raziskave. Poglavje je razdeljeno 
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na tri dele. Prvi del predstavlja stališča in mnenja učiteljev tehnike in tehnologije o delu 

z učenci z učnimi težavami, v drugem delu so predstavljeni izsledki raziskave o 

samoučinkovitosti učencev z učnimi težavami, tretji del pa zajema ugotovitve, ki smo jih 

pridobili z opazovanjem učencev z učnimi težavami na tekmovanju Mladi tehniki 2018.  

 

Odgovore na RV pa podajamo v nadaljevanju kot: 

 

RV1: Kakšne so prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi 

težavami v fazi poučevanja? 

 

Učitelji in učiteljice podajanje znanja največkrat podkrepijo s slikovnim gradivom. Pri 

težjih učnih snoveh učencem pokažejo tudi videoposnetek ali naredijo interaktivno 

predstavitev. Učencem ves čas zastavljajo dodatna vprašanja in s tem preverjajo 

razumevanje snovi. Učno snov poskušajo čim bolj povezati z življenjskimi situacijami in 

tako snov približati učencem. Učitelji in učiteljice menijo, da je pri praktičnem pouku 

zelo pomembno, da postopek demonstriramo.  

 

RV2: Kakšne so prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi 

težavami v fazi utrjevanja? 

 

Utrjevanje učencem z učnimi teažvami prilagodijo z več dodatnimi primeri in morebitno 

razlago. Utrjevanje največkrat poteka s pomočjo učnih listov. V fazi utrjevanja učitelji in 

učiteljice razumevanje snovi največkrat preverjajo s pogovorom.  

 

RV3: Kakšne so prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi 

težavami v fazi ocenjevanja? 

Ocenjevanje znanja prilagodijo učencem glede na njihove potrebe, ki so odraz določene 

učne težave. Največkrat jim podaljšajo čas pisanja ali odgovarjanja na vprašanja. 

Učencem zagotovijo varno in mirno okolje. Pri preverjanju praktičnega znanja učencem 

z učnimi težavami prilagodijo material. Pogosto zmanjšajo kompleksnost predmeta in ga 

poenostavijo tako, da za izdelavo niso  potrebni težki obdelovalni postopki.  
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RV4: Kako učitelji tehnike in tehnologije ocenjujejo svoje znanje s področja dela z 

učenci z učnimi težavami in s kom največ sodelujejo? 

 

Že v teoretičnem delu magistrskega dela smo zapisali, da je za delo z učenci z učnimi 

težavami pomembna dobra strokovna usposobljenost učiteljev in učiteljic. V raziskavi 

smo  ugotovili, da bi učitelji in učiteljice za nekatere vrste učnih težav želeli dodatno 

strokovno usposabljanje. Predvsem si želijo dodatnega izobraževanja pri delu z učenci, 

ki imajo čustveno pogojene učne težave ali težave z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo.  

 

Pri pregledu literature smo ugotovili, da učitelji in učiteljice pri delu z učenci z učnimi 

težavami največ sodelujejo s šolsko svetovalno službo, kar potrjujejo tudi izsledki 

raziskave. Poleg tega veliko sodelujejo tudi z drugimi učitelji na šoli ter razrednikom. 

Vsekakor so izkušnje drugih učiteljev dragocene, zato je pomembno medsebojno 

sodelovanje. Pomembno je, da tudi izven šolskega časa učencu nudimo ustrezno pomoč. 

Pri tem igrajo pomembno vlogo starši. Po podatkih iz raziskave učitelji in učiteljice, ki so 

bili vključeni v raziskavo, pogosto sodelujejo s starši.  

  

RV5: Kakšna je percepcija učencev s posebnimi potrebami o lastni učinkovitosti pri 

pouku vsebin tehnike in tehnologije? 

 

Po podatkih iz raziskave smo ugotovili, da učenci svojo samoučinkovitost ocenjujejo kot 

dobro. Pri tem moramo opozoriti, da so bili v raziskavo vključeni le najboljši učenci z 

učnimi težavami. Kot druga pomembna omejitev pri interpretaciji rezultatov je dognanje, 

da učenci s posebnimi potrebami še nimajo dovolj razvite metakognicije, ki omogoča bolj 

realno percepcijo učinkovitosti. Večkrat se učenci celo precenijo, torej so bili takšni 

rezultati pričakovani. Učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, menijo, da je lastno mnenje 

o učinkovitosti zelo pomembno.  

 

RV6: Kakšna je motorika učencev z učnimi težavami (groba, fina in 

senzomotorika)? 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da učenci z grobo motoriko in koordinacijo nimajo težav. 

Imajo dobro ravnotežje, nimajo težav z gibanjem. Nekoliko več težav smo opazili pri fini 
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motoriki. Učenci imajo težave predvsem s pravilno držo pripomočkov. Posledično je 

pritisk pisala ali kakšnega drugega pripomočka premočen.  

 

RV7: Ali imajo učenci z učnimi težavami težave s pozornostjo in vzdrževanjem 

motivacije, in če jih imajo, kakšne so te težave? 

 

Pri opazovanih učencih v večini nismo opazili težav s koncentracijo. Pri enem od šestih 

opazovancev smo opazili težave s koncentracijo. Učenec se je hitro utrudil in postal 

zasanjan. Mentor ga je začel spodbujati k delu in učenec je na koncu uspešno dokončal 

izdelek. Učenci so bili osredotočeni na delo.  

 

RV8: Kakšna je zmožnost sodelovanja učencev z učnimi težavami pri vsebinah 

tehnike in tehnologije? 

 

Že sam Zakon o osnovni šoli od učiteljev zahteva, da pouk prilagodijo vsem učencem. Z 

raziskavo smo ugotovili, da so učenci zmožni za sodelovanje pri vsebinah tehnike in 

tehnologije. Nekaj več težav imajo pri praktičnem pouku, kar pa se da odpraviti. Učitelji 

in učiteljice praktično delo prilagodijo tako, da učencem prilagodijo material, jih 

spodbujajo in jih usmerjajo z dodatno razlago. Sicer smo opazovali le najboljše učence z 

učnimi težavami, ki s praktičnim delom niso imeli težav. 

 

RV9: Ali imajo učenci z učnimi težavami težave z razumevanjem, pomnjenjem in 

uporabo pravil tehniške dokumentacije, in če jih imajo, kakšne so te težave? 

 

Učenci z učnimi težavami nimajo težav z razumevanjem in pomnjenjem tehniške 

dokumentacije. Gre za nižje taksonomske stopnje, ki od učencev ne zahtevajo zapletenih 

kognitivnih procesov. Znajo brati skice in risbe. Tudi tehniška navodila in prenos mer jim 

niso predstavljali težav. Nekaj težav smo opazili pri uporabi tehniške dokumentacije – 

učenci si prilagodijo obdelovalne postopke. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Namen magistrskega dela je bil predstaviti prilagoditve pouka učencem z učnimi 

težavami pri pouku tehnike in tehnologije, ki jih uporabljajo učitelji in učiteljice v 

slovenskih osnovnih šolah. 

 

Z opravljeno raziskavo smo izvedeli, katere oblike prilagoditev učitelji in učiteljice 

tehnike in tehnologije največkrat uporabljajo pri delu z učenci z učnimi težavami. 

Zavedamo se, da je tehnika in tehnologija specifičen predmet, saj praktično delo 

predstavlja velik delež ur. Veliko  je napotkov za delo z učenci z učnimi težavami s 

teoretičnega področja, precej manj pa s praktičnega. Zato smo se odločili, da naredimo 

raziskavo na to temo.  

 

Vprašalnikov za učitelje je izpolnilo malo učiteljev. V raziskavi je sodelovala le slaba 

četrtina vseh učiteljev in učiteljic iz osnovnih šol v Sloveniji. S tako majhnim številom 

izpolnjenih vprašalnikov težko posplošimo ugotovitve. V bodoče si želim, da bi bilo več 

učiteljev in učiteljic pripravljenih sodelovati v tovrstnih raziskavah, saj bi s tem 

pripomogli h kvalitetnejšemu izobraževalnemu sistemu. Tehnika in tehnologija je 

predmet, pri katerem je  veliko število ur namenjenih praktičnemu pouku. Za čim bolj 

učinkovit praktični pouk pa potrebujemo veliko izkušenj iz prakse. Kljub majhnem 

številu anketiranih učiteljev in učiteljic smo izluščili glavne prilagoditve, ki se jih 

poslužujejo pri pouku tehnike in tehnologije pri delu z učenci z učnimi težavami. Ker je 

vsak učenec s svojo učno težavo unikaten, je potrebno posebej zanj oblikovati načrt 

pomoči. Torej ni nujno, da veljajo omenjene prilagoditve, za vsakega učenca. Lahko pa 

so to smernice, ki v splošnem pripomorejo k učinkovitejšemu poučevanju.   

 

Pri opazovanju učencev z učnimi težavami pri praktičnem delu smo ugotovili, da imajo 

nekateri veliko težav s koordinacijo in motoriko. Težave imajo predvsem pri fini 

motoriki, kjer so potrebni natančni gibi. Pri pregledu literature smo zasledili, da  ima 

veliko učencev z učnimi težavami težave pri socializaciji. Težave jim predstavlja 

predvsem prvi stik z novimi, nepoznanimi ljudmi. Vendar pri opazovanju tega nismo 

opazili. Opozoriti moramo, da so na tekmovanju Mladi tehniki sodelovali le najboljši 

učenci z učnimi težavami, zato ugotovitev ne moremo posploševati. Glede opazovanja je 
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potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da sem opazovala sama, zato nisem mogla opazovati 

več učencev hkrati. Opazovala sem le 6 učencev. Poleg tega so bili opazovani učenci v 

različnih učilnicah, zato sem morala hoditi iz učilnice v učilnico, kar je še otežilo 

opazovanje. Mogoče je, da sem spregledala ali zamudila kakšne zanimive dogodke 

oziroma situacije, ki bi bili pomembni za našo raziskavo. Zato svetujemo, naj v bodoče 

pri opazovanju sodeluje več opazovalcev.  

 

Zavedamo se, da je samoučinkovitost posameznika zelo pomembna, zato smo med učenci 

izvedli vprašalnik o samoučinkovitosti. Visoka samoučinkovitost prispeva k njihovemu 

akademskemu uspehu. Učenci verjamejo, da lahko s trdim delom in pozitivnimi cilji ter 

željami zgradijo boljše znanje in razvijejo dobro samopodobo. Menimo, da bi morali 

učitelji dati večji poudarek samoučinkovitosti učencev, saj bi to pripomoglo k bolj 

kakovostnemu poučevanju. Trditve v vprašalniku za učence so zapisane na stopnji 

berljivosti za osmi razred. Glede na to, da so bili v našo raziskavo vključeni učenci z 

učnimi težavami, bi bilo bolje, da bi nekatere trditve poenostavili. Tako bi učenci 

vprašanja bolje razumeli, zato bi bili izsledki raziskave posledično verodostojnejši. Sicer 

pa so pri izpolnjevanju vprašalnikov učencem pomagali njihovi mentorji oziroma učitelji, 

ki so jim dodatno razložili posamezne trditve, tako da pridobljeni podatki verjetno vseeno 

dobro predstavljajo realno situacijo.  

 

Z analizo anketnega vprašalnika smo povzeli oblike pomoči, ki se jih učitelji največkrat 

poslužujejo pri delu z učenci z učnimi težavami. S tem želimo izboljšati kakovost 

poučevanja, hkrati pa olajšati delo učiteljem in učiteljicam. Vsem učencem moramo 

omogočiti prilagoditve, s katerimi jim olajšamo učne težave. Poudarek bi morali dati 

predvsem napredku, ki ga je učenec pokazal tekom učnega procesa.  

Izsledki našega dela bodo v pomoč učiteljem tehnike in tehnologije, kako prilagoditi pouk 

učencem z učnimi težavami, pri čemer bodo učenci kljub oviranosti dosegli izobraževalne 

cilje in izdelali funkcionalne ter uporabne izdelke. 

V bodoče si želimo še več raziskav s tega področja, v katerih bi zajeli čim večji vzorec 

učencev z učnimi težavami v sklopu vsebin tehnike in tehnologije in dobili boljši vpogled 

prilagoditev tudi glede na spol učencev.  
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PRILOGE 

Priloga 1 

(L. Magajna in drugi, 2008, str.17-24). 
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Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

NA TEMO DELA Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Sem študentka podiplomskega študija 2. stopnje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani, in sicer programa dvopredmetni učitelj, Jona Zalar. V svojem magistrskem delu 

želim pridobiti informacije o delu in prilagoditvah z učenci z učnimi težavami.  

 

Vprašalnik je razdeljen na dva dela: 

I. Splošni podatki 

II. Prilagoditve pouka učencem z učnimi težavami. 

 

Vprašanja so preprosta za reševanje, največ z obkroževanjem. Povprečen čas reševanja 

je 15 minut. Vprašalnik je anonimen in v njem ni pravilnih in napačnih odgovorov, zato 

vas prosim, da odgovarjate iskreno. Podatki bodo uporabljeni izključno za namene 

magistrskega dela. Z reševanjem vprašalnika boste pomembno prispevali k raziskavi in 

posredno k možnostim izboljšav na področju dela z učenci z učnimi težavami.  

 

 

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujem! 

 

Jona Zalar 
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I. SPLOŠNI PODATKI 

 

NAVODILO 

Vprašanja v tem sklopu so povezana z osebnimi in delovnimi podatki. Odgovori so 

ključnega pomena za raziskavo in so namenjeni izključno za potrebe statistične analize. 

Ostali bodo anonimni in zaupni. 

 

Obkrožite oziroma dopišite ustrezen odgovor. 

 

1. Spol:                  M            Ž 

 

 

2. Starost:   ________ let. 

 

 

3. Stopnja izobrazbe:      

 

 srednja      visoka       univerzitetna      specializacija      magisterij          doktorat 

 

 

4. Naziv:    brez naziva    mentor      svetovalec        svetnik 

 

 

5. Povprečno število otrok v posameznem oddelku: _________ otrok. 

 

 

6. Kolikšna je vaša tedenska pedagoška obveznost? (Vpišite število pedagoških ur.)  

            ____ ur. 

 

 

7. Ocenite, koliko ur na mesec vam v povprečju poleg pedagoške obveze vzamejo 

druge obveznosti v šoli (npr. interesne dejavnosti, delavnice, sestanki…)?  

V povprečju ______ ur na mesec. 
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II. PRILAGODITVE POUKA UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

NAVODILO 

Pri delu z učenci z učnimi težavami je pomembno, da izhajamo iz dobrih praks in s 

pomočjo le-teh prilagodimo učne metode in oblike dela za posamezni skupino učnih 

težav. Pomembno je, da učenca aktivno spremljamo in mu prilagodimo poučevanje, da 

bo zanj čim bolj učinkovito. 

Spodaj so vprašanja, ki se navezujejo na vaše delo z učenci z učnimi težavami. Prosimo 

vas, da pri vsaki situaciji na večstopenjski lestvici označite, v kolikšni meri velja za vas. 

Če take situacije še niste doživeli, na vprašanje ne odgovarjajte.  

 

 

1. Ocenite ustreznost učne metode pri delu z učenci z učnimi težavami po vašem 

mnenju. Označite stopnjo ustreznosti (1 – zelo neučinkovita, 2 – neučinkovita, 3 

– niti učinkovita, niti neučinkovita, 4 – učinkovita, 5 – zelo učinkovita). 

 

Učne metode Odgovor 

1 2 3 4 5 

Metoda razlage      

Metoda prikazovanja      

Metoda pogovora      

Metoda dela z besedilom      

Metoda nevihte možganov (brainstroming)      

Metoda dela s slikovnim gradivom      

Laboratorijsko-eksperimentalna metoda      

Didaktična igra      
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2. Ocenite svojo uspešnost pri delu z učenci z učnimi težavami. Označite stopnjo 

uspešnosti (1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – niti slabo, niti dobro, 4 – dobro, 5 – zelo 

dobro). 

 

Skupina učnih težav Odgovor 

Zelo slabo Slabo Niti slabo 

niti dobro 

Dobro Zelo 

dobro 

Lažje in zmerne specifične učne ter 

jezikovne težave 

     

Učne težave zaradi motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti 

     

Učne težave zaradi splošno 

upočasnjenega razvoja 

     

Učne težave zaradi slabše razvitih 

samoregulacijskih spretnosti 

     

Učne težave zaradi pomanjkljive 

učne motivacije 

     

Čustveno pogojene težave pri učenju      

Učne težave zaradi drugojezičnosti 

ter socialno-kulturne drugačnosti 

     

Učne težave zaradi socialno-

ekonomske oviranosti 
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3. Ocenite svojo strokovno usposobljenost pri delu z učenci z učnimi težavami. 

Označite odgovor, ki za vas najbolj drži. 

 

Skupina učnih težav Odgovor 

Dobro strokovno 

usposobljen 

Potrebujem 

dodatno 

strokovno 

usposabljanje 

in si ga želim 

Potrebujem 

dodatno 

strokovno 

usposabljanje 

vendar si ga ne 

želim, ker to ni 

moje področje 

dela 

Lažje in zmerne specifične učne ter 

jezikovne težave 

   

Učne težave zaradi motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti 

   

Učne težave zaradi splošno 

upočasnjenega razvoja 

   

Učne težave zaradi slabše razvitih 

samoregulacijskih spretnosti 

   

Učne težave zaradi pomanjkljive učne 

motivacije 

   

Čustveno pogojene težave pri učenju    

Učne težave zaradi drugojezičnosti ter 

socialno-kulturne drugačnosti 

   

Učne težave zaradi socialno-ekonomske 

oviranosti 
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4. S kom in kako pogosto sodelujete pri delu z učenci z učnimi težavami? Označite 

stopnjo sodelovanja (1 – nikoli, 2 – malo kdaj, 3 – ne morem določiti, 4 – pogosto, 

5 – zelo pogosto). Če sodelujete s kom drugim, zapišite s kom. 

 

Oseba, s katero sodelujete Odgovor 

1 2 3 4 5 

S starši      

Z razrednikom      

Z drugimi učitelji na šoli      

S šolsko svetovalno službo      

Drugo: _________________      

 

 

 

5. Kako pogosto uporabite določeno vrsto prilagoditve pri delu z učenci z učnimi 

težavami? Označite stopnjo uporabe (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – ne redko, ne 

pogosto, 4 – pogosto, 5 - vedno). 

 

Vrsta prilagoditve Odgovor 

1 2 3 4 5 

Prilagoditev razlage      

Prilagoditev načina utrjevanja      

Prilagoditev učnega okolja      

Prilagoditev učnega gradiva      

Izdelava učnih pripomočkov      
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6. Na kratko opišite svoje najpogostejše načine prilagajanja metod in oblik dela z 

učenci z učnimi težavami pri pouku v okviru: 

 

teoretičnega dela: 

 

a) poučevanja 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

b) utrjevanja in ocenjevanja snovi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

 

praktičnega dela: 

 

a) poučevanja 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

b) utrjevanja in ocenjevanja snovi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 
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7. Kako pogosto določena vrsta učnih težav otežuje učiteljevo delo v razredu? 

Ocenite stopnjo oviranosti (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3  - niti ne nikoli, niti ne 

vedno, 4 – skoraj vedno, 5 – vedno). 

 

Skupina učnih težav Odgovor 

1 2 3 4 5 

Lažje in zmerne specifične učne ter 

jezikovne težave 

     

Učne težave zaradi motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti 

     

Učne težave zaradi splošno 

upočasnjenega razvoja 

     

Učne težave zaradi slabše razvitih 

samoregulacijskih spretnosti 

     

Učne težave zaradi pomanjkljive 

učne motivacije 

     

Čustveno pogojene težave pri 

učenju 

     

Učne težave zaradi drugojezičnosti 

ter socialno-kulturne drugačnosti 

     

Učne težave zaradi socialno-

ekonomske oviranosti 
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8. Kako se učenci z učnimi težavami vključijo v oddelčno skupnost? Obkrožite 

odgovor, ki se vam zdi najbolj pogost. 

 

a) Sprejetost je odvisna od osebnostnih lastnosti učenca z učnimi težavami. 

b) Sošolci jih ignorirajo. 

c) Sošolci jih izključujejo. 

d) Sošolci jih tolerirajo. 

e) Sošolci jih vzpodbujajo in podpirajo. 

 

 

 

 

 

 

Iskrena hvala za sodelovanje! 
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Priloga 3 

Kako sem učinkovit? 

Obkroži, kar najbolj velja zate, kjer je 1 – zelo malo verjetno do 5-zelo verjetno. Bodi pošten pri 

odgovorih, ker le tako ti bomo lahko pomagali v šoli, da boš bolje pripravljen za nadaljnje šolanje ali 

poklic.  Tukaj ni napačnih ali pravilnih odgovorov!  

 Spol:     M        Ž 

                                                                1– zelo malo verjetno         do      5- zelo 

verjetno 

1. Lahko se naučim vse kar smo imeli pri pouku to leto. 

 
 1          2          3        4          5 

2. Lahko pridem zadevi do konca, le če se dobro 

potrudim. 

     1          2          3        4          5 

3. Če vadim vsak dan , se lahko navadim vsake veščine 

ali spretnosti. 

     1          2          3        4          5 

4. Ko se odločim za nekaj, kar mi je pomembno, vedno 

poskušam to doseči tudi, če je težje kot sem mislil. 

     1          2          3        4          5 

5. Prepričan sem, da bom dosegle cilje, ki sem si jih 

zastavil. 

     1          2          3        4          5 

6. Kadar se trudim doseči nekaj težkega, raje sproti 

spremljam svoj napredek, kot pa da bi obupal pri 

delu. 

     1          2          3        4          5 

7. Uspešen bom v kateremkoli poklicu, ki si ga bom 

izbral. 

    1          2          3        4          5 

8. Uspešen bom v katerikoli šoli, za katero sem bom 

odločil. 

     1          2          3        4          5 

9. Verjamem, da se trdo delo izplača.      1          2          3        4          5 

10. Moje sposobnosti rastejo z vloženim naporom.      1          2          3        4          5 

11. Verjame, da se možgani lahko razvijajo kot se mišice.     1          2          3        4          5 

12. Verjamem, da ne glede na to kdo si, lahko 

izboljšamo svoj talent. 

    1          2          3        4          5 

13. Osnovno raven sposobnosti lahko bistveno spremenim.     1          2          3        4          5 

 

Gaumer Erickson, A.S., Soukop, J.H., Noonan, P.M., & McGurn, L.(2016). 

Self-Efficacy Questonnaire . Lawrence, KS: Univ·ersity of Kansas, Center for 

Research on Learning.  
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Priloga 4 

OPAZOVALNI LIST 

UČENEC: ______ 

DATUM OPAZOVANJA: ______________ 

GROBA MOTORIKA IN 

KOORDINACIJA 

dobro slabo opombe 

ravnotežje    

gibanje    

obvladovanje prostora    

odnos do strojev in naprav    

 

FINA MOTORIKA dobro slabo opombe 

uporaba orodij, pripomočkov, strojev, 

naprav 

   

natančnost pri delu, risanju, pisanju    

pritisk pisala (pisanje, 

označevanje…) 

   

pravilnost delovnega postopka, 

pritisk na obdelovanec… 

   

rezanje s škarjami, raba kladiva, 

označevanje, točkanje… 

   

namestitev osebne zaščite, delo z 

rokavicami… 

   

 

 

TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA dobro slabo opombe 

branje skic, risb, tehniških navodil    

številčenje, označevanje    

prenos mer    

prostorska predstavljivost    

razumevanje tehniške terminologije    
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POZORNOST  da ne opombe 

posluša navodila    

razume navodila    

je sposoben »ostati pri nalogi«    

se hitro zmoti    

je sposoben samostojnega dela    

 

 

ODNOS Z UČITELJEM, 

MENTORJEM, OSTALIMI 

ODRASLIMI 

da ne opombe 

odsoten    

sodeluje    

išče pozornost    

potrebuje individualno pozornost    

zavrača navodila    

 

NAPOR/MOTIVACIJA  da ne opombe 

se težko trudi    

se hitro preda    

dela zelo počasi    

deluje nerazumno    

apatičen    

odločen    

skrben, odgovoren    

 

ODNOS Z VRSTNIKI da ne opombe 

dela individualno    

sodeluje v skupinskih dejavnosti    

dobro sodeluje z drugimi, je 

naklonjen vzajemnemu delu 

   

ne moti ostalih    
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sproža socialno interakcijo    

prepisuje, kopira od drugih    

 

TEMPERAMENT da ne opombe 

vesel    

jezen    

depresiven    

tesnoben    

zasanjan    

zmeden    

razdražljiv    

 

 

Stopnja aktivnosti:  

o zelo visoka       

o primerna       

o zelo nizka 

 

Nadpovprečne sposobnosti:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

 


