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POVZETEK 

Partnersko sodelovanje med učitelji in starši učencev z učnimi težavami pri matematiki je eden 

ključnih dejavnikov za učenčev razvoj in napredek. Kljub temu da je omenjeno sodelovanje 

deloma uzakonjeno, ne vemo, če je tudi kakovostno. Kakovostno v tolikšni meri, da vpliva na 

razvoj učenca in mu omogoča lažje napredovanje in razširitev znanja na stopnji njegovih 

zmožnosti in sposobnosti (Cankar, 2008).   

V teoretičnem delu magistrskega dela Sodelovanje staršev in učiteljev pri nudenju pomoči 

učencem z učnimi težavami pri pouku matematike je opredeljen termin učnih težav in vzroki 

njihovega nastanka. Natančneje so opisane učne težave, ki se pojavljajo na področju 

matematike, vzroki za nastanek le-teh ter diagnostični kriteriji za pomoč pri odkrivanju učencev 

s primanjkljaji na področju učenja matematike. Skladno z naslovom je največji poudarek na 

teoriji o sodelovanju učiteljev in staršev. Opredeljene in opisane so oblike in modeli 

sodelovanja med starši in učitelji, dejavniki, ki vplivajo na uspešno sodelovanje, ter ovire, ki se 

pri sodelovanju pojavljajo. Na koncu teoretičnega dela so opisane tudi kompetence učiteljev za 

kakovostno sodelovanje s starši.  

V empiričnem delu smo želeli raziskati, kakšno je sodelovanje med učitelji razrednega pouka 

in starši pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki. V okviru tega smo 

želeli ugotoviti, na kakšen način starši nudijo pomoč učencem z učnimi težavami pri pouku 

matematike in kateri so ključni dejavniki za učitelje in starše pri obravnavi, pomoči in napredku 

učencev z učnimi težavami. Poleg tega smo želeli raziskati tudi, s kakšnimi težavami se učitelji 

in starši srečujejo pri medsebojnem sodelovanju ter kakšna so pričakovanja enih do drugih na 

področju nudenja pomoči.  

V raziskavo je bilo vključenih 30 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo učence z učnimi 

težavami pri matematiki, in 34 staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki. Podatke smo 

zbirali z anketnima vprašalnikoma, ki sta vsebovala vprašanja o učnih težavah učencev pri 

matematiki, o odkrivanju le-teh, oblikah pomoči učiteljev in staršev učencem z učnimi težavami 

ter vprašanja o sodelovanju učiteljev in staršev pri nudenju pomoči, ovirah pri sodelovanju ter 

posledicah le-tega na učence. Anketni vprašalnik za starše se je zaključil z odprtim vprašanjem 

o pričakovanjih staršev do učiteljev in s sporočilom učitelju in vodstvu šole, medtem ko se je 

anketni vprašalnik za učitelje zaključil z vprašanjem o pričakovanjih učiteljev do staršev in s 

sporočilom staršem učencev z učnimi težavami pri matematiki.  

Ugotovili smo, da največ staršev pomaga svojim otrokom tako, da jim navodila oziroma nalogo 

dodatno razloži, jim poda nekaj dodatnih namigov za lažje razumevanje in jim pomaga pri 

branju navodil. Nadalje je raziskava pokazala, da tako razredni učitelji kot tudi starši dojemajo 

medsebojno sodelovanje kot najpomembnejši dejavnik pri obravnavi, pomoči in napredku 

učencev z učnimi težavami pri matematiki. Na področju težav, s katerimi se srečujejo učitelji 

in starši pri sodelovanju, smo ugotovili, da se učitelji v največji meri srečujejo z neodzivnostjo 

staršev, medtem ko starši izpostavljajo predvsem slabo komunikacijo in občutek nezaželenosti 

v medsebojnem odnosu.  



 

 

Odgovori razrednih učiteljev kažejo, da pričakujejo od staršev predvsem, da si vzamejo čas za 

otroka in si želijo sodelovanja z učitelji ter skupnega sprotnega spremljanja učenčevega 

napredka. Na drugi strani pa starši pričakujejo od učiteljev podporo njim in učencem. Želijo si 

sodelovanja, potrpežljivosti in uspešne komunikacije. 

Izsledki empiričnega dela dajejo doprinos na področju didaktike matematike in inkluzivne 

vzgoje. Pridobljeni rezultati bodo lahko v pomoč za usmeritve učiteljem in staršem, kaj lahko 

v prihodnosti spremenijo in naredijo še boljše. 
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ABSTRACT 

Parent-Teacher Collaboration in Helping Students with Learning Difficulties in Mathematics 

The parent-teacher partnership is a key factor in development and progress of students with 

learning difficulties in mathematics. In spite of the legal basis for the partnership, its quality 

and effectiveness in facilitating students’ development and learning in accordance with their 

competence is still to be established. (Cankar, 2008). 

The theoretical part of the thesis defines the notion of learning difficulties and outlines their 

underlying causes. In addition, the section provides an extensive description of learning 

difficulties in mathematics, their underlying causes and the diagnostic criteria for detecting 

students with learning deficit in mathematics. Special attention is paid to the principles of  

parent-teacher collaboration, the forms the collaboration may take as well as the factors and 

challenges for a successful parent-teacher partnership. The theoretical part of the thesis 

concludes with an outline of teacher competencies needed for a successful partnership with the 

parents.  

The empirical part of the thesis examines the current parent-teacher collaboration in helping 

students with learning difficulties in mathematics. This section inquires into the forms of parent-

provided help for students with learning difficulties in mathematics and the factors which 

parents and teachers find instrumental for facilitating the students’ progress. Additionally, the 

section aims to research the problems encountered by both parents and teachers in their 

collaboration as well as their mutual expectations in providing learning assistance.  

The study includes 30 class teachers working with students with learning difficulties in 

mathematics and 34 parents whose children experience learning difficulties in mathematics. 

Both groups were given a questionnaire related to learning difficulties in mathematics, the 

diagnosis process, the forms of parent- and teacher-provided assistance, the parent-teacher 

collaboration, its challenges and how they may affect the students’ progress. The parents’ 

questionnaire is concluded with an open-ended question related to the expectations parents have 

from the teachers. The teachers’ questionnaire is concluded with an open-ended question related 

to the teachers’ expectations from the parents. 

The results of the study show that the most common forms of parent-provided assistance are 

the additional explanation of the task, the explanation of the instructions of the task and the help 

with instruction reading. Additionally, the study shows that both parents and teachers perceive 

their collaboration as the most important factor in facilitating learning assistance and student 

progress. As for the challenges teachers face in their work, the study shows the parents’ 

unwillingness to collaborate as the most common challenge experienced by teachers. Parents, 

on the other hand, highlight problems in communication with the teacher as well as the feelings 

of unwantedness in the mutual relation as the most common challenges for their collaboration.  

The teachers’ responses show that their expectations from the parents are that enough time be 

dedicated to the child as well as the constant mutual collaboration and tracing of the student’s 



 

 

progress. The parents’ responses, on the other hand, show that the parents expect teachers to 

provide instructional support for them and their children. Additionally, the parents expect 

partnership, patience and successful communication with the teacher.  

The results of the study contribute to the fields of didactics of mathematics and inclusive 

pedagogy. The findings may serve as guidelines for teachers and parents to help them change 

and improve their collaboration.  

 

 

KEY WORDS 

Primary school, mathematics, students with learning difficulties, parent-teacher collaboration, 

learning assistance  
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1 UVOD  

Dom in šola posameznika spremljata od malih nog in imata zato najpomembnejšo vzgojno-

izobraževalno funkcijo. Tako družina kot tudi učitelji si nenehno prizadevajo za kakovosten 

razvoj vsakega učenca in širjenje njegovega znanja. Prav to je glavni razlog, da je njuno 

sodelovanje nujno in zelo pomembno.  

Sodelovanje staršev in učiteljev ter njihovo povezovanje pa je še pomembnejše pri učencih, ki 

imajo učne težave na različnih področjih, tudi matematike. Takšni učenci imajo namreč v večini 

primerov nižjo samozavest, samopodobo in zato potrebujejo še več vzpodbude, motivacije in 

pomoči v okolju, v katerem živijo in delujejo. To pa omogočata uspešna komunikacija in 

povezanost med starši in učitelji. Skupno dogovarjanje o načrtu in nudenju pomoči učencu 

namreč pozitivno vpliva nanj in na njegov razvoj ter napredek.  

V teoretičnem delu je opredeljen termin učne težave, vzroki za njihov nastanek ter njihova 

delitev. V nadaljevanju so skladno s temo opisane učne težave pri matematiki, vzroki za njihov 

nastanek ter diagnostični kriteriji za pomoč pri odkrivanju učencev s primanjkljaji na področju 

učenja matematike. Opredeljeni sta pomoč in podpora učencem z učnimi težavami na področju 

matematike, v sklopu česar so opisane prilagoditve učnega okolja in petstopenjski model 

pomoči. Teoretični del je zaključen s teoretičnimi spoznanji o sodelovanju učiteljev in staršev 

pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki. Poudarek je na oblikah in 

modelih sodelovanja med starši in učitelji, dejavnikih, ki vplivajo na uspešno sodelovanje, ter 

ovirah, ki se pri omenjenem sodelovanju pojavljajo. Opredeljene so tudi kompetence, ki naj bi 

jih imel učitelj razrednega pouka za kakovostno sodelovanje s starši.  

V empiričnem delu smo želeli raziskati, kakšno je sodelovanje med učitelji in starši pri nudenju 

pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki. V sklopu tega nas je zanimalo, na kakšen 

način starši nudijo pomoč učencem. Raziskati smo želeli tudi, s kakšnimi težavami se srečujejo 

učitelji in starši pri medsebojnem sodelovanju ter kakšna so pričakovanja staršev od učiteljev 

na področju nudenja pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki in obratno. 
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2 OPREDELITEV UČNIH TEŽAV IN VZROKI NJIHOVEGA 

NASTANKA 

Dandanes se skoraj na vsakem koraku srečujemo z informacijami o tem, koliko učencev se 

sooča z različnimi motnjami in težavami v šolskem prostoru ter kako strmo odstotek takšnih 

učencev iz dneva v dan narašča. To dejstvo strmega naraščanja vnaša v našo družbo nesoglasja 

– nekateri menijo, da je to posledica neustreznega dela strokovnjakov, pedagogov in šolskega 

sistema na splošno, medtem ko so drugi mnenja, da je to posledica boljšega in uspešnejšega 

dela stroke ter s tem večjega uspeha pri odkrivanju težav in pri pomoči učencev.  

M. Kavkler (2011a) navaja, da je število učencev z učnimi težavami v zadnjih štiridesetih letih 

res močno naraslo in da je sprememb na področju obravnave omenjenih učencev premalo. Kljub 

temu pa izpostavlja, da se je število omenjenih učencev povečalo prav zaradi učinkovitejših 

metod odkrivanja učencev z učnimi težavami, poudarjanja pravic učencev do izobraževalne 

uspešnosti in sistema organizacije učne pomoči.  

Po C. Peklaj (2016) naj bi celotna skupina učencev z učnimi težavami v Sloveniji obsegala 20–

30 % celotne populacije učencev, med njimi naj bi bila polovica učencev s splošnimi učnimi 

težavami na vseh področjih učenja ter polovica s specifičnimi učnimi težavami. 2–10 % 

učencev ima specifične motnje branja in 1–6 % učencev specifične motnje pri matematiki. 

Težjo obliko specifičnih motenj učenja, imenovano tudi »primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja«, imajo približno 2–3 % učencev v šolski populaciji (Magajna, 2002).  

Zakon o osnovni šoli (1996, 12. člen) opredeljuje učence z učnimi težavami kot učence, »ki 

brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja.« 

Izpostavljeno je, da je naloga šole prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter učencem z 

učnimi težavami omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. Nadalje Lerner (2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011) definira učence 

z učnimi težavami kot raznoliko skupino učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina 

njihovih vrstnikov.   

Skupina učencev z učnimi težavami je zelo raznolika, saj se učne težave razprostirajo na 

kontinuumu od lažjih do težkih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do 

tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje (Magajna idr., 2011).  

 

Po M. Kavkler in L. Magajna (2008, str. 29 in 30) so podskupine učencev z učnimi težavami, 

ki so upravičene do pomoči po Zakonu o osnovni šoli (2016), naslednje:  

- učenci, ki se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih sposob-

nosti; 

- učenci, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in večkulturnostjo; 
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- učenci, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti (revni) niso deležni potrebnih 

spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in motivacijsko-emocionalnem 

področju, tako v domačem kot v širšem okolju;  

- učenci, ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in imajo zato velike 

vrzeli v znanju;  

- učenci, katerih učne težave so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij 

med učencem in okoljem; 

- učenci s čustveno pogojenimi težavami pri učenju; 

- učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije; 

- učenci, katerih učne težave so posledica blažjih do zmernih specifičnih motenj učenja, 

motenj pozornosti z/brez hiperaktivnosti ali blažjih do zmernih specifičnih govorno 

jezikovnih motenj.  

 

Pomembno je, da šola tudi tistim učencem, ki imajo blažje oblike primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj na področju sluha, vida, govora ali motorike, nudi ustrezne potrebne prilagoditve 

pedagoškega okolja. Čeprav ti učenci niso usmerjeni in ne potrebujejo individualiziranega 

programa, je pomembno, da so učitelji nanje vseeno pozorni in jim pravočasno nudijo pomoč 

(Kavkler in Magajna, 2008). 

 

Vzroke učnih težav učencev po L. Magajna (2008, str. 7) delimo na tri osnovne tipe:  

- TIP I – vzroki za učne težave učencev so primarno v učenčevem okolju. 

Učne težave lahko nastanejo zaradi nekaterih značilnosti v učenčevi družini, drugačnih vrednot, 

povezanih z izobraževanjem, kot posledica neustreznega šolskega okolja ali kot posledica 

slabega socialno-ekonomskega stanja družine (Peklaj, 2016). V to skupino torej uvrščamo učne 

težave zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega 

poučevanja in prikritega kurikula ter težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s 

trajnejšimi stresnimi dražljaji v okolju učenca (Magajna, 2008).  

- TIP II – učne težave nastajajo zaradi vzajemne interakcije med učencem in okoljem. 

Po C. Peklaj (2016) je učenec lahko ranljivejši zaradi nekaterih svojih značilnosti, npr. lažjih 

specifičnih učnih težav ali večje čustvene občutljivosti, kar se ob neugodnih okoliščinah pokaže 

v učnih težavah.  

- TIP III – vzroki za učne težave učencev so primarno v učencu. 

Te vrste učnih težav lahko nastanejo kot posledica okvar centralnega živčnega sistema oziroma 

nevroloških motenj, posledica upočasnjenega razvoja ali kot posledica izrazite specifične 

motivacijske ali osebnostne posebnosti (Peklaj, 2016).  
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3 SPLOŠNE IN SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Učne težave delimo na splošne in specifične. Tako splošne kot tudi specifične učne težave se 

gibljejo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in glede na trajanje od težav, ki so 

vezane na krajša ali daljša obdobja šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Učenci imajo 

lahko– samo splošne učne težave, samo specifične, nekateri pa obe vrsti omenjenih težav 

(Magajna, 2008). V nadaljevanju bomo natančneje opredelili obe vrsti omenjenih učnih težav.  

 

3.1 Splošne učne težave 

O splošnih ali nespecifičnih (Kavkler in Magajna, 2008) učnih težavah govorimo, kadar je pri 

učencih ovirano usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin zaradi najrazličnejših neugodnih 

vplivov okolja, notranjih dejavnikov ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med 

posameznikom in okoljem (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Učenci imajo pri usvajanju znanj 

pri enem ali več izobraževalnih predmetih večje težave kot njihovi vrstniki; posledično so pri 

enem ali več predmetih manj uspešni ali neuspešni (Magajna, 2008). 

 

Po L. Magajna (2008) so notranji in zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj splošnih učnih 

težav, naslednji:  

- motnje pozornosti in hiperaktivnost, 

- podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, 

- ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, 

- pomanjkanje motivacije, 

- slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, 

- drugojezičnost, 

- socialno-kulturne drugačnosti, 

- socialno-ekonomske oviranosti. 

Omenjeni dejavniki se lahko povezujejo še z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem ter z 

ovirami prikritega kurikula (Magajna, 2008).  

Učenci, ki imajo splošne učne težave na različnih področjih, in učenci z lažjimi do zmernimi 

specifičnimi učnimi težavami so deležni različnih načinov odkrivanja težav in so upravičeni do 

podpore in pomoči, kar jim dodeljuje Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 (Magajna, Kavkler in 

Košir, 2011).  
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3.2 Specifične učne težave 

Specifične učne težave (SUT) razumemo kot heterogeno skupino primanjkljajev pri učencih, 

pri katerih se zaradi motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo 

izrazite težave na področjih: branja, pisanja, pravopisa in računanja (Magajna, Kavkler in Košir, 

2011). Po L. Magajna (2008) se kažejo specifične učne težave tudi pri zaostanku v zgodnjem 

razvoju in/ali težavah na katerem od področij pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 

komunikacije, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja.  

M. Kavkler in L. Magajna (2008) navajata, da so specifične učne težave »notranje narave« 

oziroma so nevrofiziološko pogojene. Vendar, kot pravi L. Magajna (2008), primarno niso 

posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj 

ali neustreznih okoljskih dejavnikov; čeprav obstaja možnost, da se pojavijo skupaj z njimi.  

Omenjeni primanjkljaji vplivajo na učenčevo kognitivno predelovanje besednih in nebesednih 

informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin in dolgoročno vplivajo na učenje 

in vedenje (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Po A. Kos Mikuš (1979) se specifične učne težave med učenčevim razvojem močno omilijo ali 

povsem izginejo, vendar le ob ustreznem ravnanju z učencem. Meni, da naj bi bil učenec s 

specifičnimi učnimi težavami prizadet predvsem zaradi posledic neuspeha in nerazumevanja 

ter neustreznega ravnanja staršev in učiteljev. Omenjeni neuspehi pa lahko pogosto povzročajo 

doživljanje frustracij, nižje samospoštovanje ter izogibanje dejavnostim, pri katerih je potrebna 

raba posameznikovih šibkih področij (Kavkler in Magajna, 2008).   

 

Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini (Magajna, Kavkler in Košir, 2011):  

a) specifični primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov; 

Omenjeni povzročajo motnje branja (disleksijo), pravopisne težave (disortografijo) in učne 

težave, povezane s področjem jezika (nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki).  

 

b) specifični primanjkljaji na ravni vidno-motoričnih procesov. 

Slednji povzročajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), 

načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih veščin. 
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3.2.1 Kontinuum specifičnih učnih težav 

Specifične učne težave se pojavljajo v lažji/blažji, zmerni ali težji/izraziti obliki (Magajna, 

2008; Magajna, Kavkler in Košir, 2011). L. Magajna (2008) opozarja, da je pomembno dobro 

razlikovanje med učenci z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami ter učenci s 

hujšimi specifičnimi težavami.  

Učence z lažjimi in z zmernimi specifičnimi učnimi težavami uvrščamo med učence z učnimi 

težavami (Magajna, 2008). Omenjenih učencev se ne usmerja, ampak jim je po Zakonu o 

osnovni šoli (1996, 12. člen) potrebno »prilagajati metode in oblike dela, omogočati vključitev 

v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.«  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 7. člen) del učencev z zmernimi 

specifičnimi učnimi težavami in učence s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav 

uvršča med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Kot navajajo L. 

Magajna, M. Kavkler in J. Košir (2011), je učenec s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja tisti učenec, katerega izrazite težave so se pojavile in pokazale v dosedanjem šolanju ter 

jih ni bilo mogoče odpraviti (kljub pomoči in prilagoditvam v prvih treh korakih 

petstopenjskega modela na enem ali več področjih, na katerih ni dosegel minimalnega standarda 

znanja, ki ga mora šola po Zakonu o osnovni šoli (2006, 12. in 12a. člen) nuditi takšnemu 

učencu). Omenjeni učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, kar pomeni, da so upravičeni do intenzivnejših načinov pomoči in 

prilagajanja poučevanja (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Zanje zakon predpisuje 

prilagoditve v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju, časovni 

razporeditvi pouka ter dodatno strokovno pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, 7. člen).  

L. Magajna (2008) izpostavlja, da ne smemo pozabiti, da morajo neusmerjeni učenci z učnimi 

težavami, kot tudi usmerjeni učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dosegati 

enakovreden izobrazbeni standard kot njihovi vrstniki.  
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4 UČNE TEŽAVE NA PODROČJU MATEMATIKE 

Učne težave na področju matematike imajo raznolike izraze in definicije, kar otežuje 

preučevanje in obravnavo učencev s takšnimi težavami (Kavkler, 2011b). Izrazi, ki opisujejo 

učne težave pri matematiki in se z njimi pogosto srečujemo, so: splošne učne težave, specifične 

učne težave pri učenju matematike ali aritmetike, akalkulija, diskalkulija, anaritmija, računska 

legastenija, matematične motnje, razvojna diskalkulija, pridobljena diskalkulija ipd. (Vipavc, 

2015).  

Po Sousi (2008, v Kavkler in Košak Babuder, 2015) so učenci z učnimi težavami pri matematiki 

učenci, ki dosegajo nižje dosežke pri matematiki, vendar nimajo motenj v duševnem razvoju.  

Zakon o osnovni šoli (2006, 12a. člen) opredeljuje učence z učnimi težavami kot tiste učence, 

ki »brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja«, tudi na 

področju matematike.  

Vsak učenec je individuum s svojimi lastnimi značilnostmi, posebnostmi in težavami. In prav 

to je razlog, da ima vsak učenec svoje lastne težave tudi pri učenju matematike. M. Kavkler 

(2011b) navaja, da so najpogostejše težave učencev na področju jezikovnega procesiranja in/ali 

prostorsko orientacijskih sposobnosti, pri matematiki pa se pojavljajo različne oblike težav in 

posebnih potreb posameznih učencev. Slednje naj bi se kazale predvsem v primanjkljajih na 

področjih obvladovanja osnovnih računskih sposobnosti, spretnosti seštevanja, odštevanja, 

množenja in deljenja ter abstraktnih matematičnih sposobnosti in spretnosti iz algebre in 

geometrije (ICD-10, 1992, str. 248, v Kavkler, 2011b). 

Izrazitejše učne težave pri matematiki ima po podatkih različnih raziskav (Boon, 2005; Geary, 

2004; Fuchs idr., 2005; Fuchs idr., 2010, v Kavkler, 2011b; Sousa, 2008) 5–9 % šolajoče se 

populacije učencev. Slovenski petošolci z nižjimi izobraževalnimi dosežki imajo izrazitejše 

težave pri priklicu aritmetičnih dejstev in postopkov ter pri matematičnem rezoniranju in 

reševanju besedilnih nalog kot njihovi vrstniki, ki so pri reševanju matematičnih besedilnih 

nalog uspešni (Kavkler, 2011b; Vovk-Ornik, 2015).   

Podatki raziskav PISA in TIMSS iz leta 2015 kažejo, da temeljno raven matematične 

pismenosti dosega kar 84 % učencev in učenk. V četrtem razredu slovenskih šol se je povečal 

odstotek učencev, ki dosegajo najvišje znanje matematike, s 4 % na 6 % (v primerjavi z letom 

2012). Tudi odstotek z nizkimi dosežki učencev (pod 2. ravnjo matematične pismenosti) se je 

pomembno znižal, in sicer z 20 % na 16 % (Japelj Pavešić, 2016; Štraus, 2016). Pomembno je, 

da se zavedamo, da učne težave pri matematiki vplivajo na učenčevo nadaljnjo izobraževalno, 

zaposlitveno in marsikatero drugo možnost (Kavkler, 2011a). 

 

V nadaljevanju poglavja se bomo osredinili na vzroke nastanka učnih težav pri matematiki. 

Nato bomo opredelili delitev specifičnih učnih težav po Gearyju in opisali, kako prepoznati 
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učence z učnimi težavami pri matematiki. Zapisali bomo diagnostične kriterije, s katerimi si 

lahko pomagajo učitelji pri prepoznavanju učenčevih primanjkljajev na področju matematike.  

 

4.1 Vzroki za učne težave na področju matematike 

Neuspeh pri matematiki je po mnenju D. Jelenc in E. Novljan (2001) posledica subjektivnih in 

objektivnih razlogov. Med subjektivne razloge avtorici navajata nižje sposobnosti, motnje 

poslušanja, strah, slabe delovne navade ipd., medtem ko med objektivne razloge uvrščata 

neusklajenost učnega načrta z razvojnimi možnostmi učenca, neustreznost učbenikov, metode 

in oblike dela ipd.   

M. Kavkler (2011a) navaja, da so vzroki za učne težave na področju matematike lahko 

kognitivni primanjkljaji učenca, okoljsko pogojeni razlogi ali kombinacija obojega.  

Kognitivni vzroki 

Montague (1996, v Kavkler, 2011a, str. 127), C. Peklaj (2016) in L. Magajna (2008) navajajo 

naslednje kognitivne vzroke, ki vplivajo na nastanek učnih težav pri matematiki:  

- slabše konceptualno matematično znanje, neustrezno razvit občutek za števila, 

- slabše pomnjenje in obvladovanje strategij oziroma spominske težave in slabše razvite 

strategije, 

- slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti oziroma jezikovne in komunikacijske 

težave,  

- primanjkljaji pri izvajanju postopkov in na področju strategij, 

- težave v matematičnem rezoniranju, 

- nizka motivacija za učenje, slaba samopodoba in zgodovina učne neuspešnosti.  

 

Okoljski vzroki  

Na nastanek učnih težav na področju matematike lahko vplivajo tudi okoljski vzroki (Sousa, 

2008, v Kavkler, 2011a), in sicer:  

- kakovost poučevanja, 

- socio-kulturni dejavniki, 

- strah in anksioznost v povezavi z matematiko, ki nastaneta kot posledica negativnih 

šolskih izkušenj ali slabega samozaupanja, 

- stališča učencev do matematike.  
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4.2 Klasifikacija specifičnih učnih težav po Gearyju 

Po L. Magajna (2008) imajo specifične učne težave pri matematiki učenci s primanjkljaji 

aritmetičnih sposobnosti in spretnosti, ki niso posledica motenj v duševnem razvoju ali 

neustreznega poučevanja. Primanjkljaji se bolj nanašajo na obvladovanje osnovnih aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti ter manj na abstraktne sposobnosti in spretnosti iz algebre, 

trigonometrije in geometrije.   

J. Vipavc (2015) navaja klasifikacijo specifičnih učnih težav pri matematiki po Gearyju (1994, 

v Kavkler, 2007):  

1. Diskalkulija 

Diskalkulija je lahko pridobljena ali razvojna. Pridobljena diskalkulija je posledica določene 

oblike možganske okvare ter pri učencih povzroča težave pri dojemanju števil in aritmetičnih 

operacij. Razvojna diskalkulija pa je povezana s slabšim konceptualnim, proceduralnim in 

deklarativnim matematičnim znanjem (Magajna, 2008).  

2. Specifične učne težave pri aritmetiki 

Specifične učne težave pri aritmetiki delimo na tri podskupine (Geary, 1994 v Kavkler, 2007): 

- težave s priklicem aritmetičnih dejstev (težave s priklicem aritmetičnih dejstev iz 

dolgotrajnega spomina), 

- proceduralne težave (uporaba manj razvitih ali nepopolnih aritmetičnih postopkov), 

- vidno-prostorske težave (neustrezna uporaba vizualno-prostorske spretnosti za 

predstavljanje in razlago aritmetičnih informacij) (Magajna, 2008).  

 

4.3 Odkrivanje učencev z učnimi težavami pri matematiki  

V prejšnjih poglavjih smo spoznali, da razlikujemo med številnimi učnimi težavami. Vsaka 

izmed njih ima posebne značilnosti, ki jih moramo tako učitelji kot tudi drugi strokovnjaki 

poznati, da lahko učencu ustrezno pomagamo.  

Pomembno je, da znake učnih težav, ki se kažejo pri posameznem učencu, dovolj hitro 

prepoznamo, umestimo ter naredimo načrt, kako uspešno in učinkovito pomagati učencu. 

Poudarek je predvsem na hitrosti odkrivanja učenčevih učnih težav, da se te ne poglobijo. Višja, 

kot je starost, večji je številski obseg, hitrejši je tempo dela v razredu in tudi naloge so 

kompleksnejše in abstraktnejše. Učitelji namreč pričakujejo usvojena osnovna konceptualna, 

deklarativna in proceduralna matematična znanja pri učencih (Kavkler, 2011b).  

M. Kavkler (2011b) izpostavlja, da moramo razlikovati med učnimi težavami pri matematiki, 

ki so nastale zaradi učenčevih primanjkljajev (nižje sposobnosti, nezadostni trud, nezadostna 

motivacija za učenje ipd.) ter tistimi, ki so nastale zaradi nekakovostnega poučevanja, saj lahko 
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slednje pri številnih učencih zmanjšamo ali v celoti odpravimo. Nadalje avtorica opozarja, da 

je danes populacija učencev zelo raznolika ter temu primerno potrebuje tudi bolj diferencirane 

in individualizirane pristope poučevanja.  

C. Aubrey, S. Tancig, L. Magajna in M. Kavkler (2000, v Kavkler, 2011b, str. 134) opozarjajo, 

da moramo biti pozorni na učence, ki dosegajo statistično pomembno nižje matematične 

dosežke na vseh matematičnih preizkusih in v starostnih obdobjih med 6. in 12. letom. 

Navajajo, da je uspešnost omenjene skupine učencev odvisna od: »posebne pozornosti, 

zgodnjega odkrivanja, diagnostičnega ocenjevanja in sistematičnega načrtovanja ustrezne 

pomoči ter individualizacije in diferenciacije zahtev v procesu poučevanja matematike.«   

 

4.4 Diagnostični kriteriji za primanjkljaje na področju matematike 

Po M. Kavkler (2011b) imajo učenci z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki vse ključne značilnosti specifičnih učnih težav pri matematiki, zato si lahko pri 

določanju omenjenih težav pri učencih pomagamo tudi z naslednjimi kriteriji (ki naj bi veljali 

za identificiranje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja oziroma z zelo 

izrazitimi specifičnimi učnimi težavami). 

Torej, za identificiranje učencev s primanjkljaji na področju učenja matematike je potrebno 

poleg učne neuspešnosti ugotoviti vseh pet kriterijev: 

1. kriterij: dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 

globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na področju učenja 

matematike; 

2. kriterij: obsežne, izrazite težave pri učenju matematike (na področju konceptualnega, 

deklarativnega, proceduralnega in/ali problemskega učenja matematike), izražene do te 

mere, da učencu izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja matematike kljub 

njegovemu trudu in kakovostno izvedenemu procesu poučevanja matematike; 

3. kriterij: slabša učinkovitost učenja matematike zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih, metakognitivnih strategij in motenega tempa učenja; 

4. kriterij: dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska orientacija, organizacija informacij itd.; 

5. kriterij: izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske 

motnje, kulturno in jezikovno različnost in neustrezno poučevanje kot glavne 

povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja matematike, čeprav se 

lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi (Vovk-Ornik, 2015, VII. točka). 
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5 POMOČ IN PODPORA UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Naraščanje števila učencev z učnimi težavami povzroča precej težav njihovim staršem in 

učiteljem. Veliko staršev in tudi učiteljev vedno znova pride do točke, ko ne zna pomagati 

učencu ter skupaj z njim obupa nad nastalo situacijo. To potrjujejo tudi izsledki raziskave C. 

Peklaj in S. Pečjak (2008), saj učenci kot primarni vir pomoči zaznavajo sebe, nato svoje starše 

ter šele na tretjem mestu učitelje in strokovnjake. Učenci posledično predolgo sami rešujejo 

svoje težave, kar vodi v spiralo neuspešnosti ter generalizacijo problemov na druga področja. 

Poleg tega učenci najlažje zaprosijo za pomoč družino in inštruktorja, šele nato učitelje in 

strokovnjake v šoli. Najbolje ocenjujejo tudi pomoč, ki jo dobijo od svoje družine. Na šolskem 

področju učenci najbolje ocenjujejo pomoč, dobljeno pri dopolnilnem pouku, pomoč učitelja, 

pri katerem se pojavljajo učne težave, ter pomoč sošolcev.  

Vidimo lahko, da je pomoč, ki bi »morala« biti na prvem mestu, sedaj nekje okoli tretjega 

mesta. Kaj pa bi učitelji lahko naredili, da bi pridobili več zaupanja pri učencih? Po rezultatih 

raziskave naj bi učenci poudarjali potrebo po:  

- boljšem odnosu,  

- razumevanju, 

- preprostejši in počasnejši razlagi, 

- več ponavljanja, 

- boljšem usposabljanju učiteljev za delo z učenci z učnimi težavami in  

- sistematični pomoči skozi osnovno šolo (Peklaj in Pečjak, 2008).  

 

Če pogledamo še statistiko na področju učne pomoči pri matematiki, po mnenju M. Kavkler in 

M. Košak Babuder (2015) kar 20 % učencev z učnimi težavami pri matematiki potrebuje dobro 

poučevalno prakso in bolj intenzivne, specifične ter učinkovite oblike pomoči za optimalen 

razvoj svojih potencialov.  

V nadaljevanju bomo izpostavili oblike pomoči in podpore učencem z učnimi težavami s strani 

učiteljev in staršev. Najbolj se bomo osredinili na petstopenjski model pomoči in podpore, ki 

ga izpostavlja L. Magajna (2008), kjer so predvidene prilagoditve učitelja, pomoč svetovalnega 

delavca, individualna in skupinska pomoč, obravnava v zunanji ustanovi in usmerjanje v 

program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. Pomembno je, da vemo, da so 

učenci z učnimi težavami in lažjimi ali zmernimi specifičnimi učnimi težavami deležni pomoči 

v okviru prvih štirih stopenj omenjenega modela, medtem ko je za učence s primanjkljaji na 

področjih učenja dodeljena pomoč na peti stopnji modela »odziv na obravnavo«. 
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5.1 Oblike pomoči pri pouku matematike 

Posamezni učenci se srečujejo z najrazličnejšimi težavami na različnih področjih učenja. Prav 

ta raznolikost težav povzroča učiteljem in strokovnim delavcem veliko preglavic, saj ima vsaka 

težava svoje rešitve, vsak učenec pa lahko težavo reši na svojevrsten način.  

V nadaljevanju bomo predstavili prilagoditve učnega okolja, za katere lahko poskrbijo učitelji 

v šolskem prostoru ter pripomorejo k boljšemu razumevanju in učenju učencev. Sledila bo 

oblika pomoči učencem z učnimi težavami, in sicer petstopenjski model pomoči, ki ga bomo 

podrobneje predstavili.  

 

5.1.1 Prilagoditve učnega okolja  

Če želimo predstaviti prilagoditve učnega okolja, je pomembno, da najprej definiramo, kaj učno 

okolje sploh je in na kaj vpliva. A. Jereb (2011b) navaja, da se nekateri avtorji pri definiciji 

osredotočajo na fizično okolje učilnice, drugi temu dodajajo še različne ravni odnosov ter tretji 

opredeljujejo učno okolje kot determinante uspešnega poučevanja, vodenja razreda in 

ustreznosti kurikula.  

Učno okolje je torej:  

- skupek fizičnih pogojev v učilnici in zagotavljanje socialnih pogojev ter ustreznih učnih 

materialov (Pielstick, 1988 v Jereb, 2011b); 

- socialno, psihološko, fizično in pedagoško okolje, kjer se dogaja učenje in vpliva na 

učenčeve učne dosežke in stališča do učenja (Allodi, 2010 v Jereb, 2011b); 

- različne oblike pouka, pričakovanja učitelja do učencev, kognitivni cilji pouka, 

učiteljeve strategije motivacije, praksa učiteljevega poučevanja itd. (Ysseldyke in 

Christenson., 1987 v Jereb, 2011b).  

Za učence in tudi učitelje je učno okolje izrednega pomena. Dobro učno okolje namreč vpliva 

na usmerjenost učencev na učenje, jim dopušča dovolj prostora in časa za aktivno sodelovanje 

pri pouku, pri učencih dviga motivacijo, spodbuja občutek varnosti in sprejetosti, preprečuje 

negativne odnose in vedenja, omogoča enake možnosti za vse učence ter razvijanje višje 

samopodobe in doseganje boljših učnih dosežkov pri učencih. Tudi učitelji dosegajo večje 

zadovoljstvo pri poučevanju (Jereb, 2011b).  

Po A. Jereb (2011b) naj bi bila v šolski praksi uporabna delitev učnega okolja na fizično, 

didaktično, socialno in kurikularno. Kot pravita J. Vipavc in M. Kavkler (2015), se prilagoditve 

fizičnega in socialnega okolja manj spreminjajo, medtem ko se kurikularno in didaktično iz ure 

v uro. 
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Prilagoditve različnih učnih okolij pri pouku matematike (Vipavc in Kavkler, 2015): 

- fizično učno okolje – ustrezna svetloba in temperatura, svež zrak, čista tabla, tabla, 

vidna vsem učencem, primerna višina stolov, urejenost in razporejenost klopi, prostor 

za učne in tehnične pripomočke, matematični tihi kot ipd.;  

- didaktično učno okolje – individualizacija in diferenciacija (v skladu s posebnimi 

potrebami učencev), eksplicitno poučevanje, uporaba različnih učnih pripomočkov, 

uporaba informacijske komunikacijske tehnologije, prilagoditev učnih listov, 

načrtovanje količin domačih nalog in zadolžitev itd.;  

- socialno učno okolje – pozitivna in delovna klima (poudarjanje močnih področij, 

razumevanje težav, spodbuda in možnost doživljanja uspeha), razumevajoč učitelj, 

podpora in pomoč vrstnikov; 

- kurikularno učno okolje – kakovosten učni načrt pri pouku matematike, učenje splošnih 

strategij, prilagoditve ciljev, metod, vsebin in vrednotenj dela posameznega učenca, 

dodaten čas in razlaga, razumljiva navodila itd.  

 

5.1.2 Model »odziv na obravnavo« 

Učencu z učnimi težavami pri matematiki bomo uspešno in učinkovito pomagali tako, da bomo 

učne težave dovolj zgodaj odkrili, organizirali učinkovito učno pomoč in podporo odraslih ter 

s tem pripomogli k zmanjšanju ali celo odpravi učnih težav (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Številna literatura govori o tem, da omenjenega ne moremo storiti s klasičnim modelom nudenja 

pomoči in podpore, temveč z modelom »odziv na obravnavo«. Pri slednjem namreč učitelji in 

strokovni delavci ne čakajo na šolski neuspeh učenca, temveč začnejo takoj po odkritju težav 

le-te tudi intenzivno obravnavati (Kavkler, 2011a).  

M. Kavkler (2011a) definira model »odziv na obravnavo« kot pedagoški pristop k poučevanju, 

diagnostičnemu ocenjevanju in obravnavi. Model »odziv na obravnavo« ali angleško RTI 

(Response to intervention) naj bi bil učinkovit model, ki temelji na znanstveno dokazanih 

strategijah obravnave učencev, ki so v nevarnosti za vzgojno-izobraževalni neuspeh. Omenjeni 

model omogoča zgodnje odkrivanje učnih težav in s tem posledično ustrezno in učinkovito 

zagotavljanje učne pomoči učencem, ki imajo učne težave.  

Po Mellard, McKnight in Jordan (2010) je omenjeni model usmerjen predvsem na dokazano 

učinkovite metode odkrivanja učnih težav pri učencih, na njihovo zgodnjo obravnavo 

(prilagojeno in zasnovano posameznikovim značilnostim in potrebam), opazovanje napredka 

ter kakovostno poučevanje vseh učencev, ne le tistih z učnimi težavami.  

»Teoretičen model je v pomoč tako staršem kot učiteljem učencev, ki so rizični za učne težave, 

saj se z zgodnjo obravnavo (npr. že v predšolskem obdobju) izognemo njihovemu izrazitemu 

šolskemu neuspehu« (Coleman, Buysse in Neitzel, 2006 v Kavkler, 2011a, str. 25).  
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5.1.3 Petstopenjski model  

Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki smo ga 

opisali že v prejšnjih poglavjih – od lažjih do izrazitih, od specifičnih do splošnih, od enostavnih 

do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in 

podpore učencu, do tistih, ki terjajo veliko specifične učne pomoči in podpore učencu, ter na 

zgodnji obravnavi učencev z učnimi težavami (Kavkler, 2011a).  

Po M. Kavkler (2008) model predvideva diagnostično ocenjevanje in spremljanje napredka 

učenca, učinkovito obravnavo ter evalvacijo uspešnosti obravnave. Omenjeno poteka v okviru 

timskega soustvarjanja z vsemi udeleženci procesa ter s poudarkom na sodelovanju z učenci in 

njihovimi starši.  

Učna pomoč in podpora na petstopenjskem modelu sta prilagojeni slovenski šolski praksi in 

aktualnim strokovnim in materialnim virom, obstoječim v našem šolskem sistemu. Kontinuum 

naj bi se razprostiral od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore (Kavkler, 2011a).  

M. Kavkler (2011a) izpostavlja, da je pri izvajanju kontinuuma podpore in pomoči učencu 

učitelj ključna oseba ter da posledično tudi on potrebuje ustrezno podporo, pomoč in predvsem 

dobro sodelovanje s starši in sodelavci.  

 

 

                                                                       

Slika 1: Petstopenjski model učne podpore in pomoči (Kavkler, 2011a, str. 33) 
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Zgornji model (Slika 1) je aktualen v Sloveniji in naj bi na prvi stopnji omogočil izobraževalni 

uspeh najmanj 80 % učencev, ki so deležni dobre poučevalne prakse. Ta vključuje učiteljevo 

individualizacijo in diferenciacijo. Sledijo sekundarni ukrepi, razdeljeni v tri stopnje, ki 

omogočajo intenzivnejšo in individualizirano pomoč v skladu s predpisanim kurikulumom ter 

so namenjeni približno 15 % učencev. Zadnja, peta stopnja modela pa naj bi vključevala 1–5% 

učencev, ki potrebujejo najbolj intenzivno in posebnim potrebam prilagojeno obravnavo 

posamezniku. Izvajajo jo le usposobljeni strokovni delavci (Kavkler, 2011a).  

Kot pravi M. Kavkler (2011a), se število učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

(ki potrebujejo učno pomoč in podporo) z vsako naslednjo stopnjo zmanjšuje, vendar le v 

primeru kakovostne pomoči na predhodni stopnji. K temu zagotovo pripomore tudi opravljena 

evalvacija učenčevega napredka in učinkovitost učne pomoči strokovnega delavca, in sicer na 

vsaki opisani stopnji pomoči (Magajna, 2008).  

 

1. STOPNJA: Pomoč učitelja 

Prvi, ki odkrije učne težave pri učencu in mu praviloma tudi pomaga, je učitelj. Pri oceni 

učenčevih težav sodeluje z njegovimi starši in z drugimi strokovnimi delavci na šoli. Učitelj na 

tej stopnji pomaga učencu pri rednem pouku v razredu ali pri dopolnilnem pouku. Do približno 

6. razreda lahko učencu z učnimi težavami pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju in 

varstvu, vendar le v primeru tesnega sodelovanja z razrednim učiteljem in starši (po potrebi tudi 

s šolsko svetovalno službo). Učitelj v podaljšanem bivanju ustrezno načrtuje (kot individualni 

delovni načrt učenja in pomoči) delo z učencem z učnimi težavami, ga dokumentira (kot 

kroniko ali dnevnik) in evalvira v obliki delne ali sklepne evalvacijske ocene (Magajna, 2008).  

Učitelj je ključna oseba pri nudenju pomoči in podpore učencu z učnimi težavami pri pouku 

matematike. Pomembno je, da ni pozoren samo na učenčeve primanjkljaje, ampak tudi na 

njegova močna področja, z upoštevanjem katerih se lahko ublaži težave pri učenju (Vipavc in 

Kavkler, 2015). M. Kavkler, M. Kalan in T. Hodnik Čadež (2015) trdijo, da je učitelj odgovoren 

za zanimanje učenca za učenje, posredovanje učne snovi in za ugotavljanje težav (s katerimi 

naj bi se srečevali učenci). Po Hejnyju (2012, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) naj bi 

učitelj:  

- zagotavljal optimalno klimo za učenje – noben učenec naj se ne bi dolgočasil pri pouku, 

noben naj ne bi doživljal stiske pri pouku; učitelj naj bi z učenci delil njihov uspeh, 

spodbujal učence, ki pri matematiki obupujejo, pomagal pri graditvi njihove 

samopodobe; 

- pustil prostor za učenčeve pobude – ne bi vsiljeval svojih strategij reševanja, čeprav se 

učenčeve izkažejo za nekoliko nerodne, se ne bi vmešaval v učenčevo razmišljanje in 

naj bi pozitivno vrednotil učenčeva vprašanja; 

- dopuščal diskusije med učenci, v katere so vključeni vsi učenci, in ne bi prekinjal že na 

samem začetku diskusije o idejah, ki niso nujno matematično korektne za dano situacijo; 
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- ne bi izpostavljal napak, ki jih napravijo učenci – omogočal bi jim, da jih sami 

ugotovijo, napake bi razumel v vlogi poti h globljemu razumevanju dane situacije; 

- pripravil ustrezne naloge učencem – vsak učenec, bolj in manj uspešen pri matematiki, 

naj bi reševal naloge, ki so za njegove sposobnosti najprimernejše, in učitelj naj bi mu 

omogočal doživeti ugodje ob uspešni rešitvi; 

- spodbujal učenca, da ga zanima, kako o posamezni nalogi, strategiji razmišljajo drugi 

učenci – ko v proces poučevanja vključimo različne strategije, bodo učenci poglabljali 

matematično znanje in razumevanje razmišljanja drugih udeleženih pri reševanju naloge 

ali problema. V tem smislu matematika prispeva h kritičnemu razmišljanju in vzgaja 

učence v demokratične posameznike. 

 

Na prvi stopnji učitelj torej individualizira in diferencira učne zahteve, naloge, načine 

pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, učne pripomočke, časovne omejitve ipd., tako 

da je proces poučevanja dovolj učinkovit za napredek 80 % učencev v razredu (Magajna, 2008). 

J. Vipavc in M. Kavkler (2015, str. 16) navajata, da mora učitelj pri izbiri metod in oblik dela 

z učenci z učnimi težavami pri matematiki izhajati iz: »dobre poučevalne prakse, ki naj jo izvaja 

za vse učence, brezpogojno pa za učence z UT1, SUT2 in PPPU3, saj je za njihovo učno 

uspešnost ključnega pomena.« Pomoč v obliki dobre poučevalne prakse velja za najlažje oblike 

učnih težav, medtem ko učenci z zmernimi učnimi težavami potrebujejo večjo količino pomoči 

in več prilagoditev (Magajna, 2008).  

 

2. STOPNJA: Pomoč šolske svetovalne službe 

Drugo stopnjo petstopenjskega modela pomoči izvaja šolska svetovalna služba – psiholog, 

socialni pedagog, specialni pedagog idr. (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

Svetovalni delavec upošteva predhodne ugotovitve učitelja, jih dopolni in še poglobi 

diagnostično oceno učenčevih močnih področij, posebnih potreb in primanjkljajev pri učenju 

matematike ter ovir, izhajajočih iz okolja (Vipavc in Kavkler, 2015). Poleg tega učenca 

spodbuja in izvaja tudi bolj specialne oblike pomoči (Magajna, Kavkler in Košir, 2011), kot jih 

je na predhodni stopnji izvajal učitelj. Učitelju in staršem pa strokovno svetuje o potrebnih 

prilagoditvah in pomoči učencu (Vipavc in Kavkler, 2015).  

Z vključitvijo šolske svetovalne službe se za učenca pripravi tudi individualni delovni projekt 

pomoči, kamor strokovni delavec zapisuje svoje ugotovitve za namene pomoči in svetovanja 

(Vipavc in Kavkler, 2015).  

 

                                                 
1 UT – učne težave 
2 SUT – specifične učne težave 
3 PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 



29 

 

3. STOPNJA: Individualna ali skupinska pomoč 

Individualna (specifični treningi) ali skupinska pomoč (sodelovalne oblike učenja z do štirimi 

učenci) na tretji stopnji modela se učencu organizira na osnovi pisno utemeljene potrebe. Pomoč 

izvaja šolska svetovalna služba ali usposobljen učitelj praviloma enkrat tedensko. Njegova 

naloga je poglobitev diagnostične ocene in posledično temu izvajanje bolj specialne oblike 

pomoči pri matematiki. Izvajalec pomoči mora podrobno načrtovati, spremljati in 

dokumentirati napredek ter evalvirati rezultate dela (Vipavc in Kavkler, 2015).  

V procesu poučevanja imajo učenci na tej stopnji organizirane zmerne prilagoditve, in sicer: 

prilagoditve oblik gradiva, dodatne razlage, dodatne ponazoritve, različne nivoje bralne ali 

pisne zahtevnosti gradiv, drugačne načine predstavljanja rezultatov, večje časovne prilagoditve, 

več ustnega preverjanja znanja, več tehničnih pripomočkov itd. Del omenjenih prilagoditev 

učitelju pripravi izvajalec individualne ali skupinske učne pomoči, čeprav je še bolj učinkovito, 

če delata v razredu oba skupaj (Kavkler, 2008).  

L. Magajna, M. Kavkler in J. Košir (2011) izpostavljajo tudi, da je izrednega pomena 

usposabljanje strokovnih delavcev, saj morajo biti kompleksne in dolgotrajne spremembe dobro 

načrtovane, sistematično izvajane in podprte z ustreznimi viri. Dodajajo, da usposabljanje tu ne 

pomeni samo izvajanje različnih oblik formalnega izobraževanja, temveč tudi samostojni študij 

in organizacijo različnih oblik profesionalnega usposabljanja.  

 

4. STOPNJA: Vključitev zunanje strokovne ustanove 

Ob neuspešni in nezadostni pomoči na prvih treh stopnjah imajo šola in starši pravico za 

zaprositev za pomoč zunanje strokovne ustanove, npr. svetovalnega centra, centra za duševno 

zdravje, posvetovalnico ipd. Zunanja ustanova z več strokovnimi delavci v timu pripravi bolj 

kompleksno in kakovostno diagnostično oceno, svetuje staršem in učiteljem glede strategije 

učinkovitejšega dela z učencem ter organizira dodatno, bolj specifično strokovno pomoč (če je 

to potrebno) (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Učenec, ki ima zmerne učne težave pri matematiki, naj bi praviloma uspešno napredoval ob 

pomoči, prejeti od druge do četrte stopnje, ter ob stalni učiteljevi individualizaciji in 

diferenciaciji v okviru pouka (Vipavc in Kavkler, 2015).   

 

5. STOPNJA: Usmeritev učenca v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo  

Ob nadaljevanju težav kljub ustrezni izvedbi predhodnih oblik pomoči šolski tim staršem 

svetuje o postopku usmerjanja učenca s specifičnimi učnimi težavami. Po Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2000, 2. člen) so namreč do pomoči na peti stopnji upravičeni le 

tisti z najbolj izrazitimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter so usmerjeni v 
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izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Takšni učenci 

namreč poleg dobre poučevalne prakse potrebujejo še bolj specialne oblike dodatne strokovne 

pomoči, dodatne prilagoditve, prilagojene posameznemu učencu, oblikovane na podlagi 

predhodno določene diagnostične ocene, ki jo je pripravil izvajalec dodatne strokovne pomoči 

(Vipavc in Kavkler, 2015).  

Učenci s primanjkljaji pri učenju matematike, ki so usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so upravičeni do prilagoditev v 

procesu poučevanja matematike in predmetov, pri katerih imajo težave zaradi primanjkljajev 

pri učenju matematike, te prilagoditve pa so določene v individualiziranem programu 

posameznega učenca (Vipavc in Kavkler, 2015).  

Po M. Kavkler (2008) so specifične prilagoditve v procesu poučevanja naslednje:  

- časovne prilagoditve (več časa ob slabši avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in 

postopkov in/ali tehniki branja in pisanja učenca); 

- organizacijske prilagoditve (prilagoditve preverjanja, urnika za DSP ipd.); 

- prostorske prilagoditve (pisanje preizkusa v mirnem kotičku, položaj v razredu bližje 

učitelja);  

- učni in tehnični pripomočki (žepno računalo, računalnik, didaktični pripomoči, npr. 

tabela, kocke itd.);  

- prilagoditve domačih nalog in drugih domačih obveznosti (prilagoditev količine in 

zahtevnosti nalog, da so pri učencu opravljene v približno enakem času kot pri njegovih 

vrstnikih);  

- prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (več časa, več pripomočkov, 

prilagojena oblika testov, izvedenih v več delih, v ali izven razreda itd.) (Vipavc in 

Kavkler, 2015).  

Dodatna strokovna pomoč bo učinkovita, v primeru ko si bo izvajalec dodatne strokovne 

pomoči vzel čas in bo z učinkovitimi, časovno ne preveč zamudnimi preizkusi naredil 

poglobljeno diagnostično oceno primanjkljajev učenca s specifičnimi učnimi težavami in 

primanjkljaji na področjih učenja pri matematiki. Na osnovi omenjene ocene namreč 

specialnorehabilitacijski pedagog določi posebne potrebe učenca, o katerih svetuje učitelju, da 

jih upošteva v oblikah individualne in skupinske dodatne strokovne pomoči ter dobre 

poučevalne prakse poučevanja matematike v razredu (Kavkler, 2011b). Poleg tega je 

pomembno tudi, da se pri načrtovanju dodatne strokovne pomoči prisluhne tudi učencu in 

njegovim staršem ter se razvija učenčeva močna področja (Vipavc in Kavkler, 2015).  
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6 SODELOVANJE UČITELJEV S STARŠI UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

V poglavju sodelovanja učiteljev razrednega pouka s starši učencev z učnimi težavami pri 

matematiki bomo natančneje opredelili vlogo učitelja in modele ter oblike sodelovanja. Opisali 

bomo dejavnike, ki vplivajo na uspešno in kakovostno sodelovanje med učitelji in starši, ter 

vpliv takšnega sodelovanja na učitelje, starše in učence. Na koncu poglavja bomo opisali ovire 

in probleme, ki se pojavljajo pri sodelovanju.  

Šola in dom se najbolj kompleksno ukvarjata z vzgojno-izobraževalnim delom učencev, kar je 

osnovni razlog njunega sodelovanja. Temelji na skupni skrbi za celovit in kakovosten razvoj 

ter napredek učenca (Intihar, 2002). Dobro sodelovanje med šolo in domom v ogromni meri 

pozitivno vpliva predvsem na učence, hkrati pa tudi na starše in učitelje, kar so potrdile mnoge 

raziskave (Becher, 1986, Conoley, 1987; Epstein, Henderson, 1992; Hansen, 1986; Sheridan, 

1992).  

Omenjeno sodelovanje je še posebej pomembno med učitelji in starši učencev z učnimi 

težavami na različnih področjih, tudi na področju matematike. Učenci, ki imajo učne težave pri 

matematiki, so namreč pogosto poleg veselja in vsakodnevnih izzivov tudi vzrok čustvenih stisk 

staršev. Slednji ob soočanju z najrazličnejšimi učnimi težavami učenca doživljajo različne 

občutke: šok, zanikanje, jezo, krivdo, tudi depresijo. Nekateri starši učenca z učnimi težavami 

pri matematiki težje sprejmejo ali pa postanejo do njega pretirano zaščitniški. Poleg tega se 

starši učencev soočajo še z dodatnimi zahtevami glede omogočanja optimalnega šolanja za 

svojega otroka, saj nekateri učitelji morda niso dovolj strokovno usposobljeni za prepoznavanje 

vzrokov učenčeve slabše učne uspešnosti ali za izvajanje konkretnih treningov pomoči učencu 

v okviru pouka matematike ali dopolnilnega pouka (Jereb, 2011a). Nezadovoljstvo staršev je 

razvidno tudi iz rezultatov mednarodne raziskave TIMMS, saj samo 17 % slovenskih staršev 

četrtošolcev vidi šolo in učitelje kot skrbne. To pomeni, da ti skrbijo za akademsko uspešnost 

njihovega otroka, jih obveščajo o stvareh in učenci napredujejo v znanju s pomočjo dobrega 

dela učitelja. Na mednarodni ravni je povprečje veliko višje; kar 60 % učencev je namreč v 

šolah, za katere starši menijo, da zelo skrbijo za akademski uspeh učencev (TIMSS, 2015).  

Kot dodaja A. Jereb (2011a) imajo učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami pri 

matematiki, včasih nerealna pričakovanja glede pomoči staršev, saj ti niso strokovnjaki za učne 

težave. Pravi, da bi morali učitelji pomagati in sodelovati s starši učencev z učnimi težavami 

predvsem tako, da jim posredujejo informacije o učenčevem funkcioniranju v šoli ter naravi 

učnih težav pri matematiki. Nato bi učitelji morali svetovati staršem o ustrezni pomoči učencu 

pri učenju doma, pri čemer je ključnega pomena opolnomočenje staršev, da se soočijo z 

učenčevimi učnimi težavami in se aktivno vključijo v proces pomoči učencu. Prav tako morajo 

tesno sodelovati z učiteljem, ki učenca poučuje matematiko, ter z drugimi strokovnjaki, ki 

pomagajo učencu.  
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6.1 Vloga učitelja 

Ključna za uspešno in kakovostno sodelovanje učiteljev s starši so ustrezna stališča učiteljev in 

njihova naravnanost. Hornby (2000, v Kalin, Resman idr., 2009) za razvijanje partnerskega 

odnosa s starši opredeljuje dve ključni naravnanosti učiteljev, in sicer pristnost, spoštljivost in 

empatičnost ter upajoč, realističen pogled na napredek učenca. Pri prvi avtor izpostavlja 

odkritost učitelja in priznavanje lastnih napak, upoštevanje mnenj staršev (ki poznajo učenca še 

iz drugih zornih kotov) ter sposobnost empatije, kjer skuša videti učenca skozi oči njegovih 

staršev. Druga naravnanost pa postavlja učitelja v optimističnega, a realističnega strokovnega 

in pedagoškega delavca, ki se ne izogiba odkritemu pogovoru s starši. S pogovorom namreč 

učitelj predstavi svoj pogled na možen napredek učenca, se sooči z lastnimi pogledi na 

»brezupne« primere ter se zaveda, da se lahko vedno doseže napredek pri učencu (tudi če niso 

rešeni vsi problemi in uresničeni zastavljeni cilji).  

Poleg naravnanosti bi lahko izpostavili še nekaj glavnih nalog, ki jih ima učitelj pri sodelovanju 

s starši učencev z učnimi težavami, in sicer: 

- informiranje staršev – učiteljevo posredovanje informacij staršem o učencu: opažanja 

delovanja učenca v razredu, sodelovanje pri pouku matematike, njegovo vedenje pri 

urah matematike, sodelovanje pri matematičnih aktivnostih itd. (Liontos, 1992); 

- izobraževanje staršev – posredovanje strokovnih znanj in s tem seznanjanje staršev z 

naravo in obsegom učenčevih učnih težav pri matematiki, seznanjanje z učinkovitimi 

načini pomoči učencu pri učenju matematike doma, opogumljanje za ohranitev pristne 

vloge staršev v učenčevem življenju in v procesu sodelovanja z učitelji (Jereb, 2011a; 

Liontos, 1992); 

- ustanovitev skupine staršev učencev z učnimi težavami za samopomoč na šoli – 

omogočanje staršem, da si med seboj zaupajo vsakodnevne skrbi, težave, uspehe in 

primere dobre prakse pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki, spodbuda in 

moč za premagovanje vsakodnevnih izzivov (Jereb, 2011a);  

- svetovanje o otroku – premagovanje občutka nemoči in strahov staršev, sprotno 

pregledovanje učenčevega učnega napredka in izmenjavanje izkušenj o učinkovitih 

načinih pomoči in prilagoditev, predstavitev zakonov, pravilnikov in pravnih aktov šole, 

na katere se lahko starši sklicujejo ob prošnji za prilagoditve pri poučevanju, celostna 

obravnava učenca in pomoč šolskega tima (Jereb, 2011a; Liontos, 1992).  

 

6.2 Modeli sodelovanja  

Sodelovanje med učitelji in starši je osrednjega pomena pri učenčevi motivaciji za delo v 

šolskem in domačem prostoru, pri njegovem napredku in učni uspešnosti. Skozi zgodovino in 

tudi danes se načini in oblike sodelovanja nenehno spreminjajo, saj se vedno znova tako v teoriji 

kot tudi v praksi iščejo najboljši načini in rešitve za uspešno sodelovanje in hkrati zadovoljstvo 

tako staršev, učiteljev kot tudi učencev z učnimi težavami pri pouku matematike.  
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Po E. Novljan (2004) ločimo štiri modele sodelovanja učiteljev s starši učencev z učnimi 

težavami pri matematiki: starši kot laiki, starši kot »šolarji« in »pacienti«, starši kot koterapevti 

in partnerski model.  

 

6.2.1 Starši kot laiki oziroma laični model  

Za laični model je značilno neravnotežje med pristojnimi strokovnjaki in starši, ki so od prvih 

odvisni. Strokovnjaki (učitelji, svetovalni delavci ipd.) imajo strokovno znanje, s pomočjo 

katerega oblikujejo diagnozo za posameznega učenca in načine pomoči, medtem ko so na drugi 

strani starši kot »laiki« oziroma »nestrokovnjaki«, ki le prejemajo in upoštevajo nasvete 

strokovnjakov (Novljan, 2004). S tem se lahko pri strokovnjaku razvije neustrezen pristop, ki 

se kaže kot: skrivnostnost, neprenehno pošiljanje staršev od specialista do specialista, 

neposlušanje staršev, profesionalna vsevednost in vsezmožnost ter hotenje po preoblikovanju 

staršev v »šolarje in paciente« (Ross, 1975, v Novljan, 2004).  

Kot pravi E. Novljan (2004) je v takšnem modelu prevladujoče prepričanje strokovnjakov, da 

lahko z učenci, ki imajo učne težave, dobro delajo samo oni sami, starši pa so odvisni od 

njihovih napotkov.  

 

6.2.2 Starši kot »šolarji« in »pacienti« 

Strokovnjaki v modelu staršev kot »šolarjev« in »pacientov« menijo, da je družina z učencem 

z učnimi težavami »prizadeta« družina, ki potrebuje »posebno šolanje«. Strokovnjaki 

obravnavajo starše takšnih učencev kot šolarje, ki morajo izpolnjevati njihova navodila, saj so 

drugače sokrivi za napačno ravnanje z učencem in posledično za njegove slabše šolske dosežke. 

Razvrednotenje staršev je slaba podlaga za skupno sodelovanje, saj pri starših vzbudi strah in 

jih vodi v vse večjo odvisnost od strokovnjakov (Novljan, 2004).  

 

6.2.3 Starši kot koterapevti  

Starši kot koterapevti so pod vodstvom strokovnjakov vključeni v obravnavo svojega otroka in 

imajo tako pomembno vlogo v pedagoško-terapevtskem procesu (Novljan, 2004). Po Mittler in 

Mittler (1983, v Novljan, 2004) lahko vidimo takšno vključevanje staršev kot koterapevtov v 

kontekstu razvijanja novih tehnik pri zgodnji obravnavi otrok, vendar so te učinkovite samo v 

primeru, če jih starši poznajo in jih pravilno izvajajo tudi doma.   
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6.2.4 Partnerski model 

Sodobna šolska politika, kot pravi D. Intihar (2002), danes usmerja razvoj odnosov med družino 

in šolo v smeri partnerstva in ne več večvrednostne vloge šole. Partnerstvo med šolo in domom 

daje veliko več priložnosti za individualno obravnavo učenca z učnimi težavami, ker učitelj 

bolje pozna družino, starši na drugi strani pa šolo. Tudi E. Novljan (2004) izpostavlja, da se je 

partnerski odnos v mnogo raziskavah izkazal za enega ključnih dejavnikov uspešnega dela z 

učenci z učnimi težavami. Deluje namreč preventivno in tudi kot učinkovita pomoč učencev s 

težavami na področju učenja matematike. V Sloveniji naj bi v zadnjih desetih letih naraščalo 

število raziskav o pomenu partnerskega sodelovanja med učitelji in starši, kar dokazuje tudi vse 

večje zavedanje o pomenu le-tega pri nas in v našem šolstvu.  

V današnji, sodobni šoli družba torej postavlja v ospredje sodelovalni, partnerski odnos med 

učitelji in starši. S takšnim odnosom imajo starši več pravic na šolskem področju, kar pa jim 

posledično prinese tudi več odgovornosti (Velkavrh, 2008). 

Partnersko sodelovanje se vzpostavi med starši in strokovnjaki, ki so med seboj enakovredni 

ter želijo skupaj doseči optimalni razvoj učenca v skladu z njegovimi psihofizičnimi 

zmožnostmi (Novljan, 2004).  

Partnerstvo, kot ga je opisala D. Intihar (2002, po Maleš, 1994), je odnos med učitelji in starši, 

za katerega je značilno:  

- enakopravno deljenje informacij, ciljev in obveznosti, vezanih na vzgojno-

izobraževalno delo; 

- aktivna vloga obeh strani pri vzpodbujanju učenčevega razvoja; 

- obojestranska odgovornost za učenčev učno-vzgojni uspeh; 

- pravice in dolžnosti obeh.  

 

Po E. Novljan (2004) moramo upoštevati naslednja merila partnerskega modela, če želimo 

omenjeno tudi uresničiti:  

- sodelovanje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, in enakovreden položaj staršev 

ter strokovnjakov; 

- obojestransko vnašanje informacij in sposobnosti v obravnavo učenca z učnimi 

težavami; 

- odprt potek vedenja in izmenjave pristojnosti; 

- spoštovanje vrednostnega sistema staršev ter njihove vloge v procesu sodelovanja; 

- skupno iskanje odločitev; 

- komunikacija na čustveni ravni itd. 
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Omenjeno sodelovanje in odnos nalagata veliko odgovornost tako učiteljem kot tudi staršem. 

Starši so namreč odgovorni za zdravje, izobraževanje in osebnostni razvoj otroka, medtem ko 

je naloga šole in učiteljev, da staršem pri tem pomagajo na različne načine. Eden izmed 

pomembnejših je obveščanje o učenčevem napredku (Resman, 2009, v Ažman, 2015).  

Za uspešno partnersko sodelovanje imajo torej najpomembnejšo vlogo starši in strokovnjaki 

oziroma učitelji, ki naj bi imeli določene lastnosti (O`Shea in O`Shea, 2001, v Novljan, 2004, 

str. 109).  

STARŠI morajo biti topli in skrbni ter morajo spoštovati druge. Znati morajo poslušati 

informacije in rešitve, ki zadevajo njihovega otroka. Sprejeti morajo dejstvo, da strokovnjaki 

pomagajo njihovemu otroku, imajo o njem vedenje, zaradi česar morajo strokovnjaku podati 

pomembne informacije o otroku in družini. Imajo pravico imeti in izraziti svoje mnenje, določiti 

obseg sodelovanja, določiti, kaj je pomembno za otroka in celotno družino, pravico do vedenja, 

da jih strokovnjak posluša, ter pravico, da so takšni, kot so (brez obsojanja). Poleg tega morajo 

biti starši pripravljeni pomagati iskati cilje, ki bodo v korist otroku in družini, ter priznati 

prispevek strokovnjakov pri delu z družino in otrokom (O`Shea in O`Shea, 2001, v Novljan, 

2004). 

UČITELJI morajo biti topli in skrbni ter morajo spoštovati druge. Znati morajo poslušati tako 

starše kot tudi druge strokovnjake, odgovarjati brez vnaprejšnjih sodb, sprejeti starše kot 

spoštovanja vredne osebe, ki so se sposobne spopasti z nastalo situacijo, sprejeti dejstvo, da 

starši najbolje poznajo svoje otroke, ter obzirno povedati resnico. Učitelji morajo skrbno in 

pozitivno podati staršem aktualne informacije, jim ne jemati upanja ter jim pomagati pri iskanju 

zamisli za pomoč otroku. Starše morajo spodbujati k samostojnemu reševanju problemov ter 

jim priznati izkušnje in uspeh pri delu z otrokom. Ne nazadnje morajo biti pošteni glede 

strokovnega vedenja (O`Shea in O`Shea, 2001, v Novljan, 2004). 

Partnersko sodelovanje med učitelji in starši učencev z učnimi težavami pri matematiki pomeni 

skupno vzgojno in izobraževalno prizadevanje staršev in učiteljev, ki so enakovredni partnerji 

nudenja celostne podpore učencu z učnimi težavami. Starši s celostnim poznavanjem otroka na 

eni strani in učitelji s strokovnim znanjem na drugi strani tvorijo komplementarni odnos pomoči 

(Novljan, 2004). 

 

6.3 Oblike sodelovanja 

Pri nas spodbujamo različne načine sodelovanja učiteljev s starši učencev z učnimi težavami 

pri matematiki, ki se prek različnih vsebin in dejavnosti uresničujejo skozi formalne in 

neformalne oblike (Intihar, 2002b). V interesu šole je, da se starši v čim večji meri udeležujejo 

obeh oblik povezovanj, saj tako učitelji pridobijo pomembne informacije – o mnenju in 

pomislekih staršev, o težavah, s katerimi se soočajo, ter o predlogih za reševanje problemov itd. 

(Velkavrh, 2008). Obseg in oblike sodelovanja s starši so predvidene v delovnem načrtu s strani 
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šole, njihova organizacija pa je v rokah posameznih razrednikov. Oblike sodelovanja so že 

uveljavljene, nekatere se izvajajo in realizirajo pogosteje, druge pa redkeje (Grgurevič, 2001).   

 

6.3.1 Formalne oblike 

Formalne oblike sodelovanja šole s starši so oblike sodelovanja, predpisane in opredeljene v 

zakonodaji. Ta izpostavlja predvsem svet staršev, govorilne ure in roditeljske sestanke (Intihar, 

2002b), medtem ko omenjenim A. Jereb (2011a) dodaja še pisna sporočila, vključevanje staršev 

v pouk matematike, organiziranje predavanj in izobraževanj za starše ipd. 

 

Roditeljski sestanki  

Roditeljski sestanki so namenjeni skupinam staršev določenega razreda. Razredniki se s starši 

pogovarjajo o učno-vzgojni problematiki razreda na splošno, starše informirajo o aktualnih 

vprašanjih na ravni razreda in sprejemajo dogovore o skupnih dejavnostih. Namenjeni so lahko 

tudi izobraževanju staršev za kakovostno vzgojo učencev in pomoč pri učenju ter težavah 

(Intihar, 2002b).  

Pri načrtovanju roditeljskih sestankov morajo razredniki pozorno in skrbno načrtovati vsebino 

in potek (Grgurevič, 2001). Na roditeljskem sestanku namreč razrednik skupaj s starši načrtuje 

vsebine, oblike in metode medsebojnega sodelovanja. Z njimi in drugimi sodelavci konkretno 

izvaja, spremlja, analizira in vrednoti uporabljene in načrtovane oblike dela in sodelovanja 

(Intihar, 2002b). 

 

Govorilne ure 

Po D. Intihar (2002b) so govorilne ure najpogostejša oblika sodelovanja med starši, razredniki 

in drugimi strokovnimi delavci, kjer je v središču pogovora posamezen učenec. Na govorilnih 

urah razrednik seznani starše in se z njimi pogovarja o učno-vzgojnem uspehu, o lastnostih in 

posebnostih učenca. Staršem skuša celostno predstaviti njihovega otroka in njegovo delovanje 

v šolskem prostoru (Grgurevič, 2001).  

Razrednik oziroma učitelj, ki poučuje učenca z učnimi težavami, ima pomembno nalogo, saj 

mora kritične pripombe staršem povedati z občutkom, pošteno in konstruktivno. Kot dodatek 

niso dovolj samo splošni nasveti, kako naj starši delajo z učencem doma, ti potrebujejo namreč 

konkreten nasvet in dogovor, kako naj se učenec uči določeno snov pri matematiki, kako naj se 

pri pouku matematike primerno vede, kako mu lahko pri učnih težavah pri matematiki 

pomagajo starši in preverjajo njegov napredek. Pomembno je tudi, da učitelj in starši preverijo 

stanje na naslednjih govorilnih urah ali pa še prej, saj lahko le tako nadaljujejo sistematično 

spremljanje in potrebno načrtno pomoč (Intihar, 2002b).  
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Pri nas se vedno bolj uveljavljajo tudi govorilne ure v troje: učenec z učnimi težavami pri 

matematiki – učitelj – starši. Takšna oblika govorilne ure omogoča skupno razmišljanje o 

procesu učenčevega učenja matematike, njegovem napredku, učnih dosežkih in rezultatih 

dosežkov pri matematiki. Na podlagi omenjenega vsi trije skupaj načrtujejo nadaljnje učenje in 

delo (Intihar, 2002b). Govorilne ure, kjer so prisotni tudi učenci, zahtevajo od razrednika veliko 

več priprave in časa, kar poudarja tudi Grgurevič (2001). Meni, da se tu izpostavi vprašanje 

racionalne izrabe časa ter bi bilo boljše, če bi v prihodnje na tem področju našli kakšno 

primernejšo in bolj racionalno rešitev.  

 

Pisna sporočila 

Pisna sporočila razumemo kot posredno individualno obliko komunikacije med učitelji in starši. 

Lahko so zapisana v različnih oblikah, od uradnih dopisov do manj formalnih oblik, ki so 

učencem in staršem bližje. Tudi njihova vsebina je različna: razna vabila, obvestila in pisma 

(Intihar, 2002b).  

Učitelji in starši učencev z učnimi težavami pri pouku matematike se v večini primerov 

poslužujejo obvestil, v katerih so zapisane vsebine, ki jih je učenec spoznal pri pouku 

matematike, njegov napredek pri posamezni vsebini, kje se pojavljajo težave in zakaj, mnenje 

učitelja in nasvet za starše, na kakšen način lahko pomagajo učencu doma ipd.  

Obvestila služijo za sprotno pisno obveščanje staršev o učenčevem napredku, procesu učenja 

in za pobude staršem, kako pomagati. Na drugi strani pa lahko tudi starši s pomočjo obvestil 

obveščajo učitelje o učenčevem delu doma in njegovem napredovanju. Prednost takšnih pisnih 

obvestil je stalno spremljanje učenčevega učnega procesa in učnih dosežkov ter možnost 

takojšnje pomoči učitelja in staršev (Intihar, 2002b).  

 

6.3.2 Neformalne oblike 

Neformalne oblike sodelovanja so oblike, ki se razvijajo zlasti v zadnjih letih kot posledica 

večje odprtosti šolske institucije do staršev oziroma družine. Načrtovane so bolj sproščeno in 

staršem nudijo priložnost aktivnega in neposrednega doživljanja raznolikih dejavnosti. Učitelji, 

starši in učenci se med seboj spoznajo, povežejo, si nudijo podporo in pomoč. Med njimi se 

gradi most spoštovanja, sodelovanja in zaupanja. S tem se ustvarja kakovostna šola, kjer se 

strokovni delavci, starši in učenci dobro počutijo (Intihar, 1998, v Kepec, 2002; Velkavrh, 

2008).  

Pri nas so najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja med učitelji in starši naslednje (Jereb, 

2011a; Kepec, 2002):  

- dan odprtih vrat, 

- sodelovanje staršev na različnih predstavah in prireditvah, 
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- vključevanje staršev v različne projekte,  

- dnevi dejavnosti šole,  

- obisk staršev pri pouku,  

- vodenje interesnih dejavnosti s strani staršev itd.  

 

Dan odprtih vrat  

Dan odprtih vrat je najpogostejša neformalna oblika sodelovanja učiteljev s starši pri nas. Na ta 

dan je staršem omogočeno neposredno izkusiti šolsko delo njihovega otroka ter ga opazovati v 

različnih situacijah v razredu. Omenjena neposredna izkušnja lahko za starše pomeni na eni 

strani le opazovanje in spremljanje dejavnosti njihovega otroka, na drugi strani pa neposredno 

sodelovanje učenca, staršev in učitelja ob istih istočasnih dejavnostih. Starši so torej pri 

sodelovanju bolj ali manj dejavni, sami pa se odločijo, ali bodo samo opazovalci dejavnosti ali 

se bodo v dejavnosti tudi prostovoljno aktivno vključili (Kepec, 2002).  

 

Osnovni cilji dneva odprtih vrat po M. Kepec (2002) so naslednji:  

- za učitelja: pokazati delo pri različnih dejavnostih in opazovati povezavo med starši in 

učenci (navezanost in pomoč); 

- za starše: spoznati delo svojega otroka v razredu, opazovati njegovo individualno in 

skupinsko delo;  

- za učenca: pokazati staršem pridobljeno znanje in spretnosti ter skupaj z njimi opraviti 

določeno nalogo oziroma aktivnost.  

Za določene cilje se mora učitelj že prej dogovoriti s starši na kakšnem predhodnem formalnem 

ali neformalnem srečanju in z učenci na razredni uri (Kepec, 2002).  

 

Dan odprtih vrat je poleg obiska staršev pri pouku matematike najboljša priložnost za pravo 

partnersko sodelovanje učiteljev s starši. Učitelji in starši lahko namreč predhodno skupaj 

načrtujejo, izvajajo in evalvirajo matematične vsebine in aktivnosti pri pouku, ki se organizirajo 

kot dejavnost na dnevu odprtih vrat. Poudarek je na vsebinah, ki učencem povzročajo največ 

težav pri pouku matematike oziroma imajo učenci tam več težav kot kje drugje. Starši imajo 

možnost vključevanja zaradi dobrega poznavanja problematike ali vsebine, organizacijskih, 

vodstvenih in drugih zmožnosti. S tem prispevajo k aktivnejšemu delu učencev in njihovemu 

znanju (Kepec, 2002).  
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Obisk staršev pri pouku matematike 

Obisk pri pouku je najboljša neformalna oblika sodelovanja med učitelji, starši in učenci z 

učnimi težavami pri matematiki, ki spodbuja partnersko sodelovanje med omenjenimi. Starši 

imajo možnost vpogleda v dogajanje v razredu pri pouku matematike. Lahko spremljajo delo 

svojega otroka tudi pri pouku matematike v šoli in ne samo pri domačem delu. K pouku lahko 

prihajajo kot opazovalci, spremljevalci učnega procesa, kot učiteljevi sodelavci ali kot 

inštruktorji svojim otrokom (Kepec, 2002). 

Kot opazovalci lahko starši samoiniciativno ali na povabilo učitelja spremljajo delo učenca z 

opazovanjem pri pouku matematike. Na ta način spoznajo delo učenca v skupini, njegove 

reakcije v različnih situacijah in odnos do izpolnjevanja matematičnih nalog ter odnos do 

vrstnikov in učitelja. Pri opazovanju staršev je pomembno, da se ti skupaj z učitelji vnaprej 

dogovorijo, kaj želijo opazovati, izvedeti in ugotoviti (Kepec, 2002). 

M. Kepec (2002) dodaja, da lahko takrat, kadar učitelj povabi starše k opazovanju učenca pri 

uri matematike, starše na to ustrezno pripravi z listo opazovanja. Na ta način usmeri njihovo 

opazovanje po dogovorjenih ciljih, kar pa ne pomeni, da starši ne smejo opazovati česa drugega. 

Izrednega pomena je zapisovanje opažanj staršev, saj lahko le tako z učiteljem izmenjajo vse 

pomembne informacije in načrtujejo delo z učencem za v prihodnje.  

Starši se lahko z učitelji dogovorijo tudi za skupno sodelovanje med poukom – skupno 

poučevanje, kar na učence z učnimi težavami vpliva motivacijsko. Slednjim je namreč všeč, če 

njihovi starši uporabijo pri delu svoje pripomočke, ki se jih učitelj pri pouku običajno ne 

poslužuje. Za takšno sodelovanje je potrebno natančno načrtovanje ciljev, vsebin, dejavnosti, 

metod in oblik sodelovanja in dela v učnem procesu pri matematiki, kar je skupek učiteljevih 

in starševskih idej ter znanj. Po izvedbi pouka je nujna evalvacija ali zaključni razgovor s starši 

o doseženih rezultatih in odzivih učenca pri pouku ter o potrebah in željah učenca za nadaljnje 

delo pri matematiki (Kepec, 2002).  

Sodelovanje s starši v okviru obiska pouka lahko poteka po M. Kepec (2002) še na en način, in 

sicer da pridejo starši k pouku z namenom pomagati učitelju in učencu, ki ima težave pri pouku 

matematike, oziroma svojemu otroku. Starši ponudijo pomoč pri dejavnostih, ki jih učenci 

izvajajo v procesu pouka matematike. Učitelj poskrbi, da starši dobijo ustrezna navodila, kaj in 

kako bodo pomagali učencu pri pouku. Tudi to sodelovanje se mora zaključiti s pogovorom o 

opažanjih na obeh straneh – kdaj je bil učenec uspešen, kakšna pomoč mu je ustrezala in 

pomagala, koliko je učenec že napredoval in kje še ima manko. Na podlagi omenjenih opažanj 

lahko namreč učitelj in starši uspešno in učinkovito načrtujejo oblike in metode dela pri pouku 

in doma v prihodnje.  
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6.4 Dejavniki, ki vplivajo na uspešno sodelovanje 

Če želimo govoriti o uspešnem sodelovanju, moramo vedeti, da je eden izmed pogojev za to 

interes oziroma zanimanje za komuniciranje in vzpostavljanje stika. Pri tem so pomembni 

odkrita medsebojna komunikacija, zaupanje in enakovredni medosebni odnosi. Ključnega 

pomena je znati poslušati drug drugega, si pomagati na različne načine ter skupaj iskati rešitve 

za določene težave. Le tako je mogoče vzpostaviti sodelovanje, za katerega lahko rečemo, da 

je uspešno in pozitivno vpliva na vse udeležene.  

Težko je natančno opredeliti dejavnike, ki vplivajo na uspešno sodelovanje med ljudmi, saj so 

odvisni tako od značaja vpletenih kot tudi od težav oziroma problema, za katerega iščemo 

rešitev. Tudi pri sodelovanju med učitelji in starši učencev z učnimi težavami pri matematiki je 

tako. Večina literature o dejavnikih, ki vplivajo na uspešno sodelovanje med učitelji in starši 

učencev z učnimi težavami pri pouku matematike, nam da podatke predvsem o tem, kaj lahko 

oziroma mora storiti učitelj, če želi vzpostaviti uspešno sodelovanje s starši ter posledično 

vplivati na uspeh učenca. I. Ucman (1998) izpostavlja, da mora imeti učitelj željo po 

komunikaciji s starši učencev z učnimi težavami pri matematiki in mora gledati na šolo kot na 

del življenja. Občutljiv mora biti za stiske staršev, kot tudi učencev. Preprosto mora razložiti 

probleme in trezno presojati krizne situacije. Starše mora znati poslušati in jim predstaviti 

učenca kot človeka z dobrimi in slabimi stvarmi. Spoštljivo mora sprejemati in se odzivati na 

različne reakcije staršev ter teh ne sme jemati osebno (Jereb, 2011a).  

 

Po Lavoie (2008) je uspešno sodelovanje med učiteljem in starši učencev z učnimi težavami pri 

matematiki posledica ključnih načel za vzpostavitev dobrega učiteljevega sodelovanja s starši: 

- prijeten prostor za srečanja, 

- skrbna priprava na vsako medsebojno srečanje, 

- ustvarjanje partnerskega odnosa,  

- pozitiven odnos med učiteljem in starši,  

- učiteljevo seznanjanje staršev s pozitivnimi matematičnimi dosežki učenca, 

- redna in sprotna komunikacija, 

- premišljena izbira komunikacije (izbira načina, sprejemljivega za vse udeležence), 

- povratna informacija, 

- svetovanje. 

Ne smemo pozabiti, da je za starše izrednega pomena spoznanje, da učitelj pozna njihovega 

otroka in njegove učne težave pri matematiki. Poleg tega je ključnega pomena tudi, da se učitelj 

izogiba uporabi staršem manj razumljivega poklicnega žargona ter sproti preverja, če starši 

razumejo povedano. Starši se morajo namreč počutiti povabljene v sodelovanje z učiteljem, kar 

lahko slednji doseže tudi z zastavljanjem odprtih vprašanj (Jereb, 2011a).  

A. Jereb (2011a) izpostavlja, da se mora učitelj v primeru storjene napake v odnosu do staršev 

opravičiti, jim pomagati razviti realno razumevanje za spremljanje učnega procesa učenca, ki 
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ima učne težave pri matematiki, ter jim omogočiti posebno izobraževanje, kjer se lahko 

praktično podučijo o naravi učenčevih matematičnih učnih težav ter različnih oblikah pomoči. 

Če starši to zavračajo, je pomembno, da učitelj vseeno izroči seznam primerne literature za 

pomoč pri delu z učencem doma.  

 

6.5 Vpliv uspešnega sodelovanja na učitelje, starše in učence 

Uspešno sodelovanje med učitelji in starši učencev z učnimi težavami pri matematiki ima 

pozitiven vpliv na šolsko življenje (Lavoie, 2008): višje ocene na preverjanjih znanja pri 

matematiki, višje povprečje ocen in pozitivnejša pričakovanja učencev. Poleg tega je manj 

predlogov odločb za usmerjanje učencev z učnimi težavami na različnih področjih, manjša 

anksioznost in manjša depresivnost med učenci.  

Ne samo da ima uspešno sodelovanje med učitelji in starši učencev z učnimi težavami pri 

matematiki pozitiven vpliv na šolo, temveč tudi na učitelje, starše in učence oziroma na njihovo 

učenje ter razvoj. 

Učenec si v primeru kakovostnega sodelovanja med učitelji in starši prizadeva za doseganje 

boljših učnih dosežkov pri matematiki in je bolj dosleden pri reševanju domačih nalog. Manj 

izostaja od pouka matematike in razvija učne ter delovne navade. Pri matematiki sodeluje, ima 

večje samozaupanje, boljšo samopodobo, višja pričakovanja, višjo motivacijo za šolsko delo 

ter večjo samodisciplino. Do šole vzpostavi kakovosten odnos, kaže večjo motivacijo za učenje 

matematike in zmanjša disciplinske težave. Učenec pogosteje prevzame odgovornost, povezano 

s šolsko skupnostjo, ter temu primerno prilagodi svoje vedenje (Intihar, 2002a; Jereb, 2011a; 

Kalin, Resman idr., 2009).  

Sodelovanje učiteljev in staršev je pomembno z vidika usklajevanja obeh omenjenih za uspešno 

socializacijo učenca. V primeru rednega in kakovostnega sodelovanja starši pridobijo 

informacije o delu in napredovanju svojega otroka. Bolj so povezani z otroki, se z njimi več 

pogovarjajo in jih spodbujajo za šolsko delo v večji meri. Posledično učenci čutijo, da je staršem 

mar in so občutljivi za njihove socialne in intelektualne potrebe. Pogled staršev na šolo se s tem 

spremeni v bolj pozitivno smer. Oblikujejo večjo povezanost in pripadnost šoli ter v večji meri 

razumejo oziroma skušajo razumeti učiteljevo delo. Bolj so pripravljeni tudi na aktivno 

vključevanje v delo z učencem doma. Na podlagi vsega omenjenega pa starši razvijajo bolj 

pozitiven odnos tudi do sebe. Zaupajo v starševsko vlogo in so bolj samozavestni pri 

sprejemanju starševskih odločitev (Intihar, 2002a; Jereb, 2011a; Kalin, Resman idr., 2009). 

Ne nazadnje pa kakovostno sodelovanje med učitelji in starši pozitivno vpliva tudi na učitelje. 

Učitelj s pomočjo sodelovanja in komunikacije s starši bolje spozna domače življenje učenca 

in njegove interese. To pripomore k njegovi pripravi na delo ter posledično vpliva na boljši 

uspeh učenca. Slednje pa ne pomeni nič drugega kot večje zadovoljstvo učitelja.  

Izboljšani komunikacija in odnosi s starši učencev z učnimi težavami pri matematiki in 

vodstvom šole predstavljajo učitelju tudi večje poklicno zadovoljstvo. Kaže namreč, da delo 
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opravlja dobro in kvalitetno. Poleg tega priznanje in pohvale staršev ter drugih učiteljev 

pomenijo višjo motivacijo za učitelja, da bo opravljal kakovostno delo tudi v prihodnje. S tem, 

ko učitelj vlaga veliko truda v vse omenjeno, pa toliko bolj spoštuje profesionalno delo drugih 

učiteljev ter ravnatelja (Intihar, 2002a; Jereb, 2011a; Kalin, Resman idr., 2009). 

 

6.6 Ovire in problemi pri sodelovanju učiteljev s starši 

Čeprav si tako učitelj kot tudi starši prizadevajo za razvoj učenčevih potencialov, večkrat ne 

najdejo skupnih poti za uspešno in kakovostno sodelovanje. Pomembno je, da si tako eni kot 

drugi prizadevajo za odstranitev teh ovir in poiščejo različne poti drug do drugega (Kalin, 

Resman idr., 2009). 

Neuspešno sodelovanje je po mnenju I. Ucman (1998) posledica dejavnikov, naravnanih na 

delo in lastnosti učitelja, ki zavirajo uspešno komunikacijo med učitelji in starši. Neuspešna 

komunikacija in sodelovanje naj bi se skrivala v učiteljevem mnenju, da so samo starši dolžni 

skrbeti za učenje svojih otrok in da morajo poslati v šolo vzgojene otroke. Nič kaj obetavno ni 

niti nespremenljivo mnenje o posameznem učencu in njegovih starših ter nenehno slabo 

govorjenje o učencu. Avtorica dodaja tudi filozofiranje, psihologiziranje in zapletenost sporočil 

učitelja, kar starše še bolj potre in jim da občutek, da neuspešno opravljajo vlogo starša. Tudi 

A. Jereb (2011a) kot najpomembnejši izziv za uspešno sodelovanje in komunikacijo med 

učitelji in starši izpostavlja pomanjkljivo usposobljenost učiteljev za učinkovito konkretno 

pomoč staršem učencev z učnimi težavami pri matematiki. Trdi, da bi morali učitelji že med 

svojim osnovnim usposabljanjem pridobiti znanje in spretnosti, s pomočjo katerih bi lažje in 

uspešneje sodelovali s starši.  

Na drugi strani pa D. Intihar (2002a) izpostavlja ovire za sodelovanje, ki so prisotne s strani 

staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki:  

- obremenjenost staršev s službo, z dodatnim zaslužkom in brezposelnostjo – starši imajo 

manj časa za otroke in za sodelovanje s šolo ter ne morejo in ne želijo sodelovati na 

širših področjih življenja in dela šole; 

- subjektivna mnenja, stališča in prepričanja staršev – prepričanje staršev, da učiteljev 

ne zanimajo njihovi otroci in oni kot starši; 

- preveč ambiciozni starši – egocentrični interesi staršev povzročijo njihovo vključevanje 

v delo razreda, učitelja in šole; 

- manjše zaupanje staršev manj uspešnih učencev v šolo in učitelja – starši ne znajo in ne 

morejo pomagati otroku, ker niso dovolj izobraženi, kar pripelje do podrejenega 

položaja v odnosu z učiteljem; 

- prikriti spori med učitelji in starši.  

Če obojim omenjenim dejavnikom dodamo še zavračanje medosebnega komuniciranja, 

nesposobnost poslušanja, prenašanje odgovornosti drug na drugega, nenehno kritiziranje 
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staršev, učiteljev ali učencev, ponujanje rešitev, odklanjanje skupnega iskanja rešitev ter 

prepričanost v svoje videnje problema, sodelovanje zagotovo ne bo uspešno (Kalin, 2009). 
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7 KOMPETENCE UČITELJEV ZA KAKOVOSTNO 

SODELOVANJE S STARŠI 

Vzpostavitev kakovostnega sodelovanja med učiteljem in starši je izrednega pomena. Kot smo 

opisali že v prejšnjih poglavjih, kakovostno sodelovanje pozitivno vpliva tako na učitelje in 

starše kot tudi v največji meri na učence. Pomembno je, da učitelji in starši uskladijo svoja 

pričakovanja in se medsebojno podpirajo v zahtevah do učenca. To pa je mogoče s spoštljivim 

odnosom in razumevanjem drug drugega. Kot strokovnjak v tem odnosu ima učitelj ključno 

vlogo, saj je aktivno sodelovanje in vključevanje staršev mogoče le, če ima razvita ustrezna 

stališča in usvojena znanja ter spretnosti (Kalin, Resman idr., 2009).   

V nadaljevanju želimo predstaviti kompetence učitelja in opredeliti, katere med njimi so ključne 

za kakovostno sodelovanje učiteljev s starši.  

Če želimo govoriti o kompetencah učitelja, moramo najprej opredeliti pojem kompetenca. 

Fragniére (1996, v Kalin, Resman idr., 2009) jo opredeljuje kot sposobnost posameznika za 

uporabo njegovih kvalifikacij in teoretičnega ter praktičnega znanja za uspešno opravljanje 

danih nalog ali dela. Nadalje Muršak (1999, v Kalin, Resman idr., 2009) navaja kompetenco 

kot posameznikovo subjektivno sposobnost, njegova ravnanja in način uporabe ter nadgradnje 

njegove poklicne kvalifikacije. Peklajeva (2006) pa po Rychenu in Salganiku (2003) 

kompetenco opisuje kot sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v danem kontekstu s 

pomočjo uporabe kognitivnih (reševanje problemov, analitično, kritično in divergentno 

mišljenje itd.) in nekognitivnih (znanje, vezano na določeno področje) vidikov delovanja. 

Omenjenemu dodaja tudi motivacijske in čustvene vidike posameznika.  

Pri kompetencah učitelja so osrednjega pomena njegovo znanje, sposobnosti, izkušnje in 

zmožnosti za uspešno izvajanje pedagoškega dela ter doseganje dobrih rezultatov pri tem. 

Učitelj mora imeti poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi sposobnosti, ki jih je pridobil 

z izkušnjami v praksi. Te izkušnje mora ustrezno uporabiti v pedagoškem procesu, v določenih 

okoliščinah (Kalin, Resman idr., 2009).  

Kompetence učiteljev za kakovostno sodelovanje s starši uvrščamo med širše profesionalne 

kompetence. Vezane so na različnost načinov, oblik in metod sodelovanja s starši. Kakovost 

sodelovanja s starši pa je odvisna od učinkovite komunikacije učitelja in sposobnosti, ki jih je 

tekom let pridobil v medsebojnih odnosih s starši (Kalin, Resman idr., 2009). Po J. Kalin, 

Resman idr. (2009, str. 93–94) so najpomembnejše kompetence učiteljev za kakovostno 

sodelovanje s starši učinkovita komunikacija, kakovostno sodelovanje, pozitivno sodelovalno 

ozračje, skrb za osebno profesionalno izpopolnjevanje ter zavedanje posledic neučinkovitosti 

in slabih odnosov v sodelovanju. 

Učinkovita komunikacija učitelja je sposobnost primernega odzivanja potrebam staršev, 

prepoznavanje in usklajevanje namenov in potreb staršev in prepoznavanje odnosov s starši ter 

primerno prilagajanje nanje. Učitelj na takšen način vzpostavi ustrezno komunikacijo s starši, 

s katerimi vzpostavi dober medsebojni odnos. Omenjeno lahko povežemo tudi s pozitivnim 

sodelovalnim ozračjem. To pomeni, da mora učitelj ustvariti pozitivno ozračje, tako da 
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spodbuja starše k sodelovanju in daje občutek zaupanja. Biti mora razumljiv in mora znati 

aktivno poslušati. Priznavati in upoštevati mora različna mnenja staršev ter jim dajati možnost 

za njihovo izražanje. Tako učitelj naveže pristne stike s starši, uporablja empatijo ter je 

objektiven v medsebojnih odnosih sodelovanja. To mu med drugim omogoča profesionalno 

izpopolnjevanje, vseživljenjsko učenje in izobraževanje na področju sodelovanja s starši (Kalin, 

Resman idr., 2009).  

Kakovostno sodelovanje s starši učitelj doseže tako, da staršem pomaga in jim svetuje, kako 

lahko pomagajo svojemu otroku, da bo imel boljši učni uspeh ter boljšo socializacijo v šoli. 

Osrednjega pomena je tudi medsebojno zaupanje, kjer avtorji izpostavljajo učiteljevo 

profesionalno iznajdljivost, pridobljeno iz izkušenj sodelovanja s starši. Z omenjenim apelirajo 

na izogibanje predvidenim problemom in na iskanje boljših možnosti, kako se problemom pri 

sodelovanju v prihodnje izogniti (Kalin, Resman idr., 2009).  

Kot zadnja izmed pomembnejših kompetenc učitelja na področju kakovostnega sodelovanja s 

starši pa je po J. Kalin, Resman idr. (2009) zavedanje posledic neučinkovitosti in slabih 

odnosov v sodelovanju in komunikaciji s starši. Tu avtorji izpostavljajo predvsem napačne in 

neprimerne oblike besednega sporazumevanja učitelja s starši (učitelj ukazuje staršem, jih 

kritizira in vzpostavi avtoritativen odnos), napačne oblike in pristope sodelovanja med njimi 

(učitelj sodelovanje premalo strukturira, ne upošteva sposobnosti in interesov staršev, ne 

razume staršev ipd.) in nezmožnost učitelja za ustvarjalno podajanje negativne povratne 

informacije, npr. o slabšem uspehu učenca.  

Omenjene značilnosti mora vsak učitelj dobro poznati, da se jim lahko pri svojem delu izogne 

in na drugi strani razvije dobre, profesionalne značilnosti. Slednje so namreč edine, ki vodijo 

učitelja v kakovostno, učinkovito in partnersko sodelovanje s starši (Kalin, Resman idr., 2009).  

 

7.1 Študij učiteljev razrednega pouka in vsebine sodelovanja s starši  

Po besedah B. Marentič Požarnik (2006) današnja družba meni, da je pridobivanje 

sistematičnega in teoretičnega znanja različnih znanstvenih disciplin študenta med študijem 

dovolj ter da se bo ta naučil poučevati, ko bo stopil v razred – z izkušnjami. Opozarja, da je 

takšno mišljenje zmotno in je praksa študentov v času študija izrednega pomena.  

A vendar, je teorije in znanja o sodelovanju učiteljev s starši, pridobljenega v času študija, zares 

dovolj? Menimo, da ne, kar bomo v nadaljevanju skušali podkrepiti z raziskavami različnih 

avtorjev in s pregledom predmetov ter vsebin, ki so sestavni del študijskih programov razredni 

pouk (dodiplomski študij) in poučevanje na razredni stopnji (podiplomski študij).   

 

Za uspešno in učinkovito komunikacijo ter vzpostavitev kakovostnega odnosa s starši so po 

mnenju G. Čačinovič Vogrinčič, K. Bregar in S. Tancig (2008) potrebne kompetence, ki bi jih 

morali strokovni delavci pridobiti in razviti v času študija. V analizah, opravljenih na Pedagoški 
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fakulteti (Univerze) v Ljubljani, pa je kompetenca sodelovanja s starši na dosedanjih študijskih 

programih zelo nizko ocenjena in visoko zaželena (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006; Skribe 

Dimec, 2006; Tancig, 2006). Podatki raziskave K. Šrot in N. Rizman Herga kažejo, da več kot 

polovica učiteljev (52 %) meni, da se v času študija ni dovolj strokovno usposobila za delo s 

starši. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da se 14 % učiteljev z omenjeno problematiko v času študija 

sploh ni srečalo.  

Kot navajata C. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) je potrebno več časa in pozornosti nameniti 

kompetencam, ki bodo študente usposobile za novosti v šolskem prostoru, kamor spadajo 

predvsem vključevanje otrok s posebnimi potrebami in vidiki komuniciranja in sodelovanja s 

starši.  

 

Poglejmo, če omenjeno drži in je posodobitev študijskega programa bodočih razrednih učiteljev 

zares potrebna.  

V času študija na pedagoški fakulteti imajo študentje različne obvezne in izbirne predmete, v 

sklopu katerih pridobivajo različna strokovna znanja. V nadaljevanju se bomo osredinili na 

predmete, ki imajo v imenu omenjeno komunikacijo ali sodelovanje s starši. 

Univerzitetni študijski program razredni pouk traja štiri leta, za vsak letnik pa morajo študentje 

pridobiti 240 ECTS (kreditnih točk) za napredovanje. Po omenjeni prvi stopnji postanejo 

študentje profesorji razrednega pouka, pomočniki učiteljev. V predstavitvenem zborniku 

omenjenega programa, dostopnem na spletni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani, za 

študijsko leto 2018/2019 nismo našli nobenega študijskega predmeta, ki bi se že v imenu 

nanašal na komunikacijo ali sodelovanje s starši. Omeniti moramo, da nekaj znanja o tem 

študentje pridobijo v okviru različnih didaktik in psihologij ter v času opravljanja pedagoške 

prakse.   

Izbirni predmet, ki se nanaša na komunikacijo ali sodelovanje s starši, v študijskem letu 

2018/2019:  

- Psihologija družine in sodelovanje s starši. 

 

Kot navajajo J. Kalin, Resman idr. (2009) je pozornost na dodiplomskem študiju usmerjena na 

vodenje učnega procesa, obvladovanje učencev med poukom ter skoraj nič na razvijanje 

odnosov s starši učencev. Podatki, ki smo jih pridobili, to potrjujejo. Študentje na 

dodiplomskem študiju pridobijo premalo znanja o sodelovanju s starši in komunikaciji z njimi. 

Zaskrbljujoče je tudi to, da je možnost, da si študent sam izbere predmet na to tematiko, samo 

ena.  

V primeru nadaljevanja študija na drugi stopnji študijskega programa poučevanje ali 

poučevanje z angleščino, ki traja eno leto, morajo študentje pridobiti 60 ECTS (kreditnih točk). 
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Z opravljenim magistrskim študijem postanejo magistri profesorji razrednega pouka ter lahko 

samostojno poučujejo v prvem in drugem triletju osnovnih šol. Predstavitveni zbornik za 

študijsko leto 2018/2019 nam ponuja vpogled v predmetnik študijskega programa, v katerem 

ne najdemo nobenega študijskega predmeta, ki bi se že v imenu nanašal na komunikacijo ali 

sodelovanje s starši. Po podrobnejšem pregledu vsebin predmetov smo ugotovili, da študentje 

pridobijo nekaj znanja pri enem samem predmetu: 

- Učitelj razrednik. 

Za razliko od dodiplomskega študija, na podiplomskem tudi med izbirnimi predmeti ni 

predmeta, ki bi vključeval pridobivanje znanj in izkušenj na področju sodelovanja s starši.  

 

Iz predstavljenih virov ugotavljamo, da je posodobitev študijskega programa bodočih razrednih 

učiteljev potrebna. Starši imajo namreč v današnjem času vse večji vpliv v šoli, kar občasno 

vodi tudi do večjih težav pri sodelovanju z učitelji. Prav to je razlog, da bi se morala fakulteta 

premikati v smeri sprememb vse večjega vključevanja staršev v šolo in poskrbeti, da študentje 

tekom študija pridobijo čim več znanja in kompetenc na tem področju. Od učiteljev razrednega 

pouka se namreč pričakuje, da so strokovnjaki in imajo ustrezne kompetence za pedagoško 

delo. Na podlagi predstavljenih podatkov vidimo, da temu ni tako, kar je zaskrbljujoče. Trdimo, 

da je nezadovoljstvo učiteljev razrednega pouka in študentov upravičeno in da na področju 

sodelovanja s starši ne morejo imeti ustreznega uporabnega strokovnega znanja in kompetenc. 

Pridobijo ga namreč lahko samo z udeleževanjem na dodatnih strokovnih izobraževanjih.  

 

7.2 Dodatna izobraževanja učiteljev na tematiko sodelovanja s starši 

Dandanes smo torej priča nenehnim spremembam na vseh področjih družbenega življenja, tudi 

v šolah in šolskih sistemih. Pri slednjih gre za spremembe v smislu usmerjenosti v pridobivanje 

novih kompetenc ter za ustvarjanje pogojev za vseživljenjsko učenje. Del vseživljenjskega 

učenja učiteljev je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kar jim omogoča pridobivanje 

novih znanj, kompetenc in licenc za poučevanje novih predmetov. S tem učitelji izboljšajo svoje 

že obstoječe znanje, spretnosti in veščine (Devjak, 2005).  

Učitelji razrednega pouka se ne čutijo dovolj kompetentni na področju sodelovanja s starši, saj 

v času študija ne pridobijo dovolj znanja in izkušenj na tem področju. V prejšnjem poglavju 

smo to raziskovali in prišli do ugotovitve, da je vsebin sodelovanja učiteljev s starši v času 

študija zares premalo. Zavedanje manka znanja na tem področju pa je priložnost, da se učitelji 

angažirajo za pridobivanje znanj in spretnosti. Sami lahko poiščejo različna predavanja, 

delavnice in izobraževanja na to tematiko ter se jih udeležijo. Za lažje iskanje in boljšo 

preglednost je učiteljem na voljo spletni katalog KATIS.  
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KATIS 

Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) je dostopen vsem na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Namen javne objave kataloga je 

omogočiti strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju pravico do izobraževanja in 

posledično napredovanja v naziv. Spletna stran KATIS vsebuje ponudbo programov za 

izpopolnjevanje izobrazbe v določenem šolskem letu. Programi se namreč vsako leto 

posodabljajo, spreminjajo in nadgrajujejo. Z udeležbo na seminarjih, predavanjih in delavnicah 

strokovni delavci (učitelji) pridobivajo nova znanja, usposobljenost in kvalifikacijo za 

opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela (Katis, b. d.).  

V katalogu so natančno predstavljeni posamezni programi in izobraževanja. Vsako 

izobraževanje je opisano s ključnimi podatki: kje, kdaj in koliko časa bo potekalo, kdo je ciljna 

skupina in koliko mora biti udeležencev, predavatelji, naslovi tem, ki se bodo obravnavale, ter 

cilji izobraževanja (Katis, b. d.).  

 

Po podatkih kataloga KATIS so bila v šolskem letu 2017/2018 izvedena naslednja 

izobraževanja na tematiko sodelovanja učiteljev s starši (Katis, b. d.):  

- Avtentičen učitelj, 

- Komunikacija s starši, 

- Rešimo se drame v komunikaciji s starši, 

- Delo s starši v osnovni šoli, 

- Uspešno komuniciranje učitelja s starši. 

 

V šolskem letu 2018/2019 pa so bila izvedena oziroma še bodo izvedena izobraževanja (Katis, 

b. d.): 

- Komunikacija s starši, 

- Povezovalna komunikacija s starši, 

- Učitelji, starši, učenci – ustvarjanje spodbudnega odnosa, 

- Učitelj razrednik v razredu, kolektivu in v odnosu s starši, 

- Odnosi, komunikacija in sodelovanje s starši, 

- Uspešno sodelovanje s starši, 

- Biti razrednik – pomembna vloga in naloga ter kako opravljati to poslanstvo, 

- Razrednik na stičišču pomembnih vlog, 

- Rešimo se drame v komunikaciji s starši, 

- Delo in vključevanje staršev v osnovni šoli, 

- Izboljševanje komunikacije med pedagoškimi delavci v kolektivu ter med pedagoškimi 

delavci in starši šolskih otrok. 
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Učitelji imajo torej možnost, da se v vsakem šolskem letu udeležijo različnih izobraževanj na 

tematiko sodelovanja, komunikacije in odnosa med učitelji in starši ter tako pridobijo nova 

pomembna znanja.  
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Kot že omenjeno, izsledki raziskave C. Peklaj in S. Pečjak (2008) kažejo, da učenci rešujejo 

učne težave najprej sami, nato se obrnejo na svoje starše ter šele na tretjem mestu na učitelje. 

Posledica tega je, da sami predolgo rešujejo omenjene težave, kar vodi v spiralo neuspešnosti. 

Da bi se to spremenilo in bi učitelji pridobili več zaupanja pri učencih, bi morali posvetiti več 

časa preprostejši razlagi in razumevanju ter nameniti več časa ponavljanju. Učenci z učnimi 

težavami izpostavljajo tudi uspešno sodelovanje učiteljev z njihovimi starši, kar naj bi imelo 

pozitiven vpliv nanje (Lavoie, 2008): višje ocene pri matematiki, bolj pozitivna pričakovanja 

in višja samozavest učencev.  

J. Kalin navaja (2009), da neuspešnemu sodelovanju učiteljev s starši botruje zavračanje 

medosebnega komuniciranja, nesposobnost poslušanja, prenašanje odgovornosti drug na 

drugega ter nenehno kritiziranje. S strani staršev je največji problem mnenje, da učenci veliko 

časa porabijo za šolsko delo doma ter da se ne čutijo dovolj sposobne za motiviranje učencev 

za učenje (Kvatenik in Kustec, 2011). D. Intihar (2002a) izpostavlja tudi, da so starši 

preobremenjeni s službo, so preveč ambiciozni ter imajo manjše zaupanje v učitelja. Dejstvo 

je, da samo odprava omenjenih težav in s tem učinkovitejše in uspešno sodelovanje učiteljev in 

staršev vodi do uspešnejšega dela in večjega uspeha učencev.  

Tema je vredna raziskovanja, saj je trenutno zelo aktualna. Kot že omenjeno, se namreč 

vsakodnevno srečujemo z informacijami o visokem odstotku učencev z učnimi težavami v 

osnovni šoli ter nezadostni pomoči s strani staršev in učiteljev. Poleg tega je tema potrebna 

dodatnih raziskav, kar izpostavlja tudi Cankar (2008), ki pravi, da kljub spreminjanju 

slovenskega sistema edukacije v zadnjem desetletju še vedno ni dovolj podatkov, ki bi 

argumentirano osvetljevali problematiko sodelovanja med domom in šolo. 

 

8.2 Cilji raziskave 

V empiričnem delu našega magistrskega dela smo si zastavili glavni cilj, in sicer raziskati, 

kakšno je sodelovanje med starši in učitelji pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri 

matematiki.  

Skladno z glavnim ciljem smo si zastavili tudi naslednje podcilje:  

- ugotoviti, na kakšen način starši nudijo pomoč učencem z učnimi težavami pri pouku 

matematike; 

- raziskati, s kakšnimi težavami se srečujejo učitelji in starši učencev z učnimi težavami 

pri matematiki pri medsebojnem sodelovanju; 

- raziskati, kakšna so pričakovanja staršev do učiteljev na področju nudenja pomoči 

učencem z učnimi težavami in obratno; 
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- ugotoviti, kateri so, za učitelje in starše, ključni dejavniki pri obravnavi, pomoči in 

napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike.   

 

8.3 Raziskovalna vprašanja  

Na osnovi zastavljenih ciljev raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Na kakšen način starši pomagajo otroku z učnimi težavami pri matematiki ter kakšna je 

pogostost uporabljenih metod? 

 

2. S kakšnimi težavami in kako pogosto se srečujejo učitelji in starši učencev z učnimi 

težavami pri matematiki pri medsebojnem sodelovanju? 

 

3. Kateri so, za učitelje in starše, ključni dejavniki pri obravnavi, pomoči in napredku 

učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike? 

 

8.4 Metodologija raziskovanja 

V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja, in sicer smo se poslužili kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Za nekatere 

pridobljene podatke smo naredili tudi statistično analizo.  

 

8.4.1 Opis vzorca 

Uporabljen je neslučajnostni, namenski vzorec. V raziskavi so sodelovali učitelji razrednega 

pouka, ki v šolskem letu 2018/2019 poučujejo učence z učnimi težavami pri matematiki, in 

starši učencev.  

 

Tabela 1: Vzorec anketiranih učiteljev 

  f f % 

Spol 

Ž 28 93 % 

M 2 7 % 

Delo v osnovnošolskem izobraževanju 
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0 do 5 let 11 37 % 

6 do 15 let 10 33 % 

16 do 25 let 5 17 % 

Nad 25 let 4 13 % 

Šola, na kateri poučujete 

Osrednjeslovenska 16 53 % 

Zasavska 14 47 % 

Število učencev v oddelku, v katerem poučujete 

Do 15 3 10 % 

15 do 20 2 7 % 

Več kot 20 25 83 % 

 

Vzorec učiteljev (Tabela 1) je sestavljalo 30 anketirancev, od tega 28 žensk (93 %) in 2 moška 

(7 %). Med vsemi anketiranci je večina (37 %) zaposlena v osnovni šoli od 0 do 5 let, tretjina 

(33 %) 6 do 15 let, 17 % anketiranih 16 do 25 let ter 13 % nad 25 let. Več kot polovica 

anketiranih (53 %) poučuje na osrednjeslovenskih osnovnih šolah, 47 % pa jih poučuje na 

zasavskih osnovnih šolah. Večina učiteljev (83 %) poučuje v oddelku z več kot 20 učenci, 7 % 

učiteljev poučuje 15 do 20 učencev ter 10 % jih poučuje manj kot 15 učencev.  

 

Tabela 2: Vzorec anketiranih staršev 

  f f %  

Spol 

Ž 26 76 % 

M 8 24 % 

Izobrazba 

Osnovna šola 0 0 % 

Poklicna šola 4 12 % 
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Srednja strokovna šola 6 18 % 

Gimnazija 4 12 % 

Višja šola 5 14 % 

Visoka šola 6 18 % 

Univerza 9 26 % 

Razred, ki ga obiskuje vaš otrok 

1.          6 18 % 

2.         7 20 % 

3.          6 18 % 

4.          8 24 % 

5. 7 20 % 

Šola, ki jo obiskuje vaš otrok  

Osrednjeslovenska         18 53 % 

Zasavska 16 47 % 

 

Vzorec staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki (Tabela 2) je sestavljalo 34 

anketirancev, od tega 26 žensk (76 %) in 8 moških (24 %). Največ staršev (26 %) ima 

dokončano univerzitetno izobrazbo, po 18 % staršev ima dokončano visoko oziroma srednjo 

strokovno šolo, 14 % višjo šolo ter po 12 % staršev ima končano poklicno šolo oziroma 

gimnazijo. Največ, 24 % učencev obiskuje 4. razred, 20 % jih obiskuje 2., prav toliko 5. razred 

ter po 18 % 1. oziroma 3. razred. Več kot polovica učencev (53 %) obiskuje osnovno šolo v 

osrednjeslovenski regiji, 47 % pa jih obiskuje zasavske osnovne šole.  

 

8.4.2 Opis instrumentov 

Podatke smo zbirali s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, sestavljenih na podlagi že 

obstoječih kvalitetnih anketnih vprašalnikov interdisciplinarnega projekta (Vprašalnik o stanju 

dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli in Vprašalnik za starše), objavljenih v delu Učne 

težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila iz leta 2001 (Magajna idr., 2008).  
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Anketni vprašalnik za starše (priloga 1) vsebuje 19 vprašanj:  

- 4 zaprta vprašanja o splošnih podatkih anketiranih; 

- 3 vprašanja kombiniranega tipa o učnih težavah, ki jih imajo učenci pri pouku 

matematike, odkrivanju omenjenih težav, oblikah pomoči učiteljev in staršev učencem 

z učnimi težavami;  

- 10 vprašanj kombiniranega tipa in vprašanj z mersko lestvico o sodelovanju učiteljev in 

staršev pri nudenju pomoči, ovirah pri sodelovanju ter posledicah le-tega na učence  

- ter 2 odprti vprašanji o pričakovanjih staršev do učiteljev ter njihovo sporočilo učitelju 

in vodstvu šole.  

 

Anketni vprašalnik za učitelje (priloga 2) pa vsebuje 17 vprašanj:  

- 4 zaprta vprašanja o splošnih podatkih anketiranih; 

- 5 vprašanj kombiniranega tipa o učnih težavah, ki jih imajo učenci pri pouku 

matematike, odkrivanju omenjenih težav, oblikah pomoči učiteljev in staršev učencem 

z učnimi težavami; 

- 6 vprašanj kombiniranega tipa in vprašanj z mersko lestvico o sodelovanju učiteljev in 

staršev pri nudenju pomoči, ovirah pri sodelovanju ter posledicah le-tega na učence  

- ter 2 odprti vprašanji o pričakovanjih učiteljev do staršev ter njihovo sporočilo staršem 

učencev z učnimi težavami pri matematiki.  

 

8.4.3 Opis postopka zbiranja podatkov  

Podatke smo zbirali v mesecu marcu in aprilu v letu 2019. Za učitelje razrednega pouka in 

starše učencev z učnimi težavami smo pripravili elektronsko obliko anketnega vprašalnika 

(narejenega s pomočjo spletne aplikacije 1ka).  

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo ustreznih statističnih postopkov in jih grafično 

prikazali.   

 

8.4.4 Postopki obdelave podatkov 

Odgovore učiteljev razrednega pouka in staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki, ki 

smo jih pridobili z anketnima vprašalnikoma, smo obdelali s programoma Microsoft Office 

Excel in IBM SPSS. 

S pomočjo programa Microsoft Office Excel smo izračunali aritmetične sredine, s programom 

IBM SPSS pa smo naredili statistično analizo 2 preizkus. 
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8.5 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju bo prikazana analiza podatkov ter njihova interpretacija. Podatki bodo obdelani 

ločeno za vzorec učiteljev in staršev.  

 

8.5.1 Interpretacija rezultatov učiteljev razrednega pouka 

 

Graf 1: Skupine učencev z učnimi težavami 

Na začetku nas je zanimalo, katere skupine učencev učitelji razrednega pouka uvrščajo med 

učence z učnimi težavami (Graf 1). Učitelji so v celoti (100 %) prepričani, da v omenjeno 

skupino uvrščamo učence, ki imajo pomembno večje težave pri učenju od vrstnikov zaradi 

specifičnih primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Velika večina (93 %) sem uvršča 

tudi učence s težavami zaradi splošno upočasnjenega razvoja. Več kot polovica učiteljev meni, 

da učence z učnimi težavami predstavljajo tisti, ki imajo težave zaradi slabšega razumevanja 

slovenskega jezika (67 %) ter socialno ogroženi učenci (63 %). Pridobljeni rezultati se skladajo 

z raziskavo L. Magajna in M. Kavkler (2008), kjer sta avtorici ugotovili, da učitelji pogosteje 

pripisujejo učne težave učencev dejavnikom, ki so povezani z učenci, kot pa dejavnikom iz 

okolja.  

Učence, ki slabše razumejo in govorijo slovenski jezik, uvršča med učence z učnimi težavami 

več učiteljev zasavske kot osrednjeslovenske regije. Menimo, da je temu tako, ker je v 

zasavskih mestih velika populacija prebivalcev iz nekdanjih jugoslovanskih držav.  

V nadaljevanju kar tretjina učiteljev (33 %) ni prepričana, ali med učence z učnimi težavami 

uvrščamo tudi učence s kakršnimi koli čustvenimi težavami. V skupino učencev z učnimi 

težavami pa učitelji ne uvrščajo učencev s pomanjkljivo motivacijo za šolsko delo (87 %) in 

učence s pomanjkljivimi učnimi ter delovnimi navadami (67 %). Malce več kot polovica 

učiteljev (53 %) v omenjeno skupino ne uvršča učencev, ki imajo učne težave zaradi 

pomanjkljivih spodbud za šolsko delo ter zaradi pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja. 

Tudi učitelji, ki so sodelovali v raziskavi L. Magajna in M. Kavkler (2008), so med učence z 

učnimi težavami manj pogosto uvrstili učence s pomanjkljivimi spodbudami za šolsko delo.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Splošno upočasnjen intelektualni razvoj

Specifični primanjkljaji na PPU

Čustvene težave

Pomanjkljive učne in delovne navade

Pomanjkljiva motivacija za šolsko delo

Slabše razumevanje SLO jezika

Pomanjkljive spodbude za šolsko delo

Hiperaktivno, nemirno vedenje

Socialna ogroženost

Pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje

93%

100%

37%

33%

10%

67%

47%

47%

63%

30%

0%

0%

30%

67%

87%

33%

53%

27%

30%

53%

3%

0%

33%

0%

3%

0%

0%

27%

7%

17%

DA

NE

Nisem prepričan/a

Skupino premalo poznam



56 

 

Strinjamo se s trditvijo L. Magajna in M. Kavkler (2008), da predstavljeni rezultati kažejo 

velika razhajanja razrednih učiteljev v pojmovanju učnih težav in nakazujejo na potrebo po 

sistematičnem izobraževanju in ozaveščanju učiteljev o raznolikosti učnih težav. Le tako bodo 

strokovni delavci bolj usposobljeni za prepoznavanje skupin učencev z učnimi težavami in 

organiziranje ter izbiranje ustreznih oblik pomoči.  

 

 

Graf 2: Sodelovanje učiteljev v okviru pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki 

V okviru pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki učitelji najpogosteje sodelujejo 

(Graf 2) z učenčevimi starši (97 %), z učiteljem/učiteljico v oddelku podaljšanega bivanja in z 

učitelji, ki še poučujejo učenca (97 %). Pogosto učitelji sodelujejo tudi s šolsko svetovalno 

službo (87 %) in z oddelčno skupnostjo ter z učitelji, ki so poučevali učenca v nižjih razredih 

(77 %).  

Redko se zgodi, da učitelji sodelujejo s pomočnikom ravnatelja (53 %), polovica populacije 

anketiranih pa se redko obrne tudi na mobilno specialno-pedagoško službo ter zunanje 

strokovnjake. 57 % vprašanih učiteljev v okviru pomoči učencem z učnimi težavami pri 

matematiki nikoli ne sodeluje z ravnateljem, kar 60 % učiteljev pa je izpostavilo dejstvo, da v 

omenjeni situaciji nikoli ne delujejo sami.  
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Graf 3: Pogostost sodelovanja učencev in staršev z učitelji 

Zanimalo nas je, kako pogosto se učenci neposredno (iniciativno) obračajo na učitelje, da bi 

jim zaupali svoje učne težave pri matematiki oziroma z željo, da bi jim pomagali. Obenem pa 

nas je zanimalo tudi, kako pogosto se starši neposredno obračajo na učitelje, da bi jim zaupali 

učne težave svojih otrok oziroma z željo, da bi jim v zvezi z učnimi težavami svetovali in 

pomagali. 

Ugotovili smo (Graf 3), da se večina učencev (70 %) in staršev (73 %) pogosto neposredno 

obrača na učitelje z željo po svetovanju in pomoči. Redko se na učitelje obrne 30 % učencev 

ter 27 % staršev. Rezultati naše raziskave so vzpodbudni, saj so v primerjavi z rezultati 

raziskave iz leta 2008 (Magajna in Kavkler, 2008), kjer se je samo četrtina učencev in staršev 

sama obrnila na učitelje, pozitivno naravnani. Predvidevamo, da je vzrok za to predvsem 

odprava večjih ovir v komuniciranju in pri sodelovanju med učitelji in starši učencev z učnimi 

težavami ter vzpostavitev kakovostnejšega odnosa med vsemi omenjenimi. 

Za izboljšanje odnosa in sodelovanja lahko poskrbi predvsem učitelj, ki naj bi tekom študija 

pridobil za to potrebne kompetence. Kot smo že omenili J. Kalin, Resman idr. (2009) 

izpostavljajo kot najpomembnejše kompetence učiteljev za kakovostno sodelovanje s starši 

učinkovito komunikacijo, pozitivno sodelovalno ozračje, skrb za osebno profesionalno 

izpopolnjevanje ter zavedanje posledic neučinkovitosti in slabih odnosov v sodelovanju. 

Izboljšanje odnosa in sodelovanja med učitelji in starši je pogoj, da lahko učenci z učnimi 

težavami napredujejo in izboljšujejo svoje uspehe. Tu se lahko osredinimo predvsem na 

petstopenjski model nudenja pomoči takšnim učencem, ki lahko s timskim soustvarjanjem vseh 

udeležencev procesa in sodelovanjem učiteljev z učenci in njihovimi starši odpravijo težave že 

na prvi stopnji modela (Kavkler, 2008). Kot smo že omenili, prva stopnja modela predvideva 

učitelja kot ključnega strokovnega delavca, ki individualizira in diferencira delo učencev. Pri 

izvajanju tega in pri pomoči posameznim učencem pa potrebuje sodelovanje in podporo staršev. 

Le tako lahko opravlja delo kakovostno in uspešno (Kavkler, 2011a).  

 

Učitelji razrednega pouka ne glede na delovno dobo in regijsko umeščenost v celoti (100 %) 

sodelujejo s starši učencev z učnimi težavami pri matematiki.  
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Graf 4: Pogostost komunikacije in sodelovanja učiteljev s starši 

V največji meri učitelji sodelujejo s starši (Graf 4) v sklopu govorilnih ur (90 %), roditeljskih 

sestankov (70 %) ter pisnih sporočil (60 %), manj kot polovica (40 %) staršev pa sodeluje tudi 

v učno-vzgojnem procesu. Na drugi strani 23 % anketiranih učiteljev nikoli ne sodeluje s starši 

prek telefonskih pogovorov.  

 

 

Graf 5: Zadovoljstvo učiteljev s sodelovanjem staršev 

Na vprašanje, kako so zadovoljni s sodelovanjem, ko skušajo vzpostaviti kontakt s starši 

učencev, ki imajo težave pri pouku matematike, in jim želijo na kakršen koli način pomagati 

(Graf 5), ni nihče od učiteljev odgovoril, da je s sodelovanjem staršev nezadovoljen. Večina 

populacije anketiranih (63 %) je odgovorila, da je s sodelovanjem srednje zadovoljna. Starši 

učencev se namreč ne odzovejo v tolikšni meri, kot bi si učitelji želeli oziroma bi bilo to 

potrebno. Na drugi strani pa le 37 % učiteljev vedno naleti na posluh in razumevanje staršev ter 

se lahko z njimi odkrito pogovori.  
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Graf 6: Ukrepi v primeru nesodelovanja s strani staršev 

Zanimalo nas je, kako učitelji ukrepajo v primeru, ko starši niso motivirani in ne sodelujejo z 

njimi (Graf 6). Prišli smo do ugotovitve, da se populacija anketiranih učiteljev v primeru 

nesodelovanja staršev v celoti (100 %) osredini na neposredno delo z učencem, se posvetuje s 

kolegi in šolsko svetovalno službo (87 %), kako se učencu lahko še pomaga, ali pa se staršem 

skuša približati na drugačne načine (70 %). Na drugi strani pa je pomemben podatek, da nihče 

od učiteljev ne opusti projekta pomoči učencu ter mu vseeno pomaga po svojih najboljših 

močeh. 

 

Mnenja učiteljev o vplivu sodelovanja učiteljev in staršev na učence z učnimi težavami pri 

matematiki 

97 % anketiranih razrednih učiteljev meni, da ima njihovo sodelovanje s starši učencev z učnimi 

težavami pri matematiki pomemben vpliv na učence.  

Učitelji izpostavljajo, da sodelovanje s starši prinaša koristi tako za njih same, za starše ter v 

največji meri za učence. Po njihovem mnenju lahko samo s skupnimi močmi sproti in uspešneje 

pomagajo učencu premagovati njegove težave. Z medsebojnim sodelovanjem namreč učitelji 

in starši stremijo k istim ciljem in na takšen način spodbujajo učenca. Med seboj se vsi podpirajo 

in spremljajo težave ter napredek učenca. Po mnenju nekaterih učiteljev je prav omenjeno 

vzrok, da učenec delo zagrabi resneje.  

Če povzamemo misli učiteljev, ima učenec večjo možnost, da uspe izboljšati svoj učni uspeh 

pri matematiki, v kolikor sta obe strani pripravljeni sodelovati. Učenec v takšnem primeru čuti 

večjo varnost in zaupanje v uspeh. Poleg tega pa je lahko svetovanje koristno tudi za starše, saj 

jih učitelji vsaj približno usmerijo v metode dela, da sami ne naredijo več škode kot koristi pri 

učenju in pomoči. 
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Pričakovanja učiteljev od staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki  

Pričakovanja učiteljev od staršev učencev z učnimi težavami so si med seboj različna, a vsem 

je skupno najpomembnejše: podpora, pomoč in sodelovanje.  

Učitelji želijo, da se starši soočijo s težavo svojega otroka in mu sami pomagajo po svojih 

najboljših močeh. Predvsem si želijo, da si starši vzamejo čas za otroka, so poslušni, 

zainteresirani za pomoč ter se strinjajo s tem, da se učencu pomaga. Poleg tega si želijo 

sodelovanja s starši in skupno sprotno spremljanje učenčevega napredka.  

V največji meri učitelji pričakujejo od staršev, da sledijo delu in napredku svojega otroka ter v 

dogovoru z učiteljem poskrbijo, da ta doma utrjuje in ponavlja določeno snov. Želijo si 

spodbude, motivacije in pomoči otroku po njihovih zmožnostih. Zaželeno je tudi obveščanje 

učitelja o učenčevem uspehu oziroma neuspehu pri učenju. Če je potrebna dodatna strokovna 

pomoč v sklopu šole, si učitelji želijo, da je starši ne zavračajo.  

 

Sporočilo staršem učencev z učnimi težavami pri matematiki 

Učitelji so reševanje vprašalnika zaključili s sporočilom staršem učencev z učnimi težavami pri 

pouku matematike. Njihovo glavno sporočilo se glasi: »V slogi je moč!«. Staršem sporočajo, 

da naj dovolijo, da jim pomagajo, saj s tem ne želijo nič slabega. Želijo si, da sledijo navodilom 

učitelja in mu zaupajo ter se z njim pogovarjajo. Nekateri učitelji sporočajo, da tudi če znajo 

starši računati, še ne pomeni, da znajo ustrezno poučevati matematiko.  

Večina učiteljev staršem sporoča, da naj bodo optimistični, potrpežljivi in vztrajni, saj slednje 

skupaj z različnimi učnimi metodami in ustrezno podporo tudi otroke z učnimi težavami vodi 

do ustreznega znanja matematike. Nadalje učitelji izpostavljajo tudi podporo, usmeritve, 

motiviranje in spodbujanje učenca ter poudarjajo, da vaja dela mojstra. Izpostavljajo, da bližnjic 

ni in da se je treba učiti ter vaditi, vaditi, vaditi. Dodajajo, da so za učenje in vajo primerne tudi 

didaktične igre z otrokom, ki so narejene za celo družino.  
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8.5.2 Interpretacija rezultatov staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki 

 

Graf 7: Način ugotovitve, da ima otrok težave pri učenju matematike 

Starši so težave otrok pri učenju matematike najpogosteje opazili (Graf 7) sami pri delu za šolo 

doma (88 %) oziroma jim je za težave povedal otrok sam (85 %). V 47 % so bili poklicani v 

šolo s strani razrednika, svetovalne službe idr.  

 

 

Graf 8: Kazalci otrokovih učnih težav pri matematiki 

Kazalci, ki kažejo na učenčeve učne težave pri matematiki (Graf 8), se v večini vseh primerov 

kažejo v obliki večjih težav pri računanju (88 %) in pri reševanju nalog, ki zahtevajo logično 

mišljenje (85 %). Posledično indic za učne težave predstavlja tudi odpor do šolskega dela (62 

%) ter nevztrajnost pri njem in reševanju nalog v celoti (59 %). Gre za vzročno posledično 

zvezo, saj težave pri reševanju in slabše dojemanje snovi vplivajo tudi, kot je bilo predhodno 

omenjeno, na odpor do reševanja domačih nalog in splošnega dela v šoli.  
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Graf 9: Vzroki za učne težave učencev pri matematiki 

Starši vzrok za učne težave (Graf 9) v več kot polovici primerov (62 %) vidijo v počasnejšem 

dojemanju in slabšem logičnem sklepanju učenca. Polovica staršev vidi vzrok za težave pri 

učenčevih posebnih težavah pri računanju ter pomanjkanju delovnih navad oziroma 

neuspešnem učenju. 21 % staršev meni, da učencem pri učenju ne znajo ustrezno pomagati ter 

to povzroča težave njihovim otrokom. Težavo v učiteljih in njihovi pomanjkljivi razlagi vidi 

18% staršev, 9 % pa jih meni, da je količina opravljenih vaj v šoli nezadostna.   

 

 

Graf 10: Oblike sodelovanja z razrednim učiteljem  

Na populaciji vprašanih staršev je ugotovljeno, da vsi sodelujejo z razredniki svojih otrok in so 

z njimi v kontaktu. Najpogostejše oblike sodelovanja (Graf 10) so na govorilnih urah (94 %) in 

na roditeljskih sestankih (35 %). Dokaj pogosta je tudi komunikacija prek pisnih sporočil (29%) 

in telefonskih pogovorov (18 %). Najmanj staršev (3 %) pa z učitelji sodeluje v učno-vzgojnem 

procesu.  
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Kljub oviram, ki so jih starši zaznali pri sodelovanju, jih več kot 90 % meni, da ima sodelovanje 

med njimi in učitelji pozitiven vpliv na otroka. Navajajo, da otrok prek sodelovanja vidi, da sta 

šolsko in domače delo povezana in se dopolnjujeta. S sodelovanjem se lahko pomaga na 

individualen način, ki je lahko še uspešnejši ter se kaže v napredku znanja otroka.  

 

 

Graf 11: Osebe, ki so oziroma nudijo otroku pomoč pri učnih težavah 

Kot omenjeno, je sodelovanje eden izmed pomembnejših dejavnikov, kar kaže tudi dejstvo, da 

so osebe, ki otrokom nudijo največ pomoči pri njihovih učnih težavah (Graf 11), ravno učitelji 

in starši. Starši največji vložek vidijo v razrednikih (79 %) in njih samih (71 %) ter učiteljih v 

okviru podaljšanega bivanja (56 %). To, da v največji meri nudijo pomoč učencem z učnimi 

težavami pri matematiki učitelji in starši, je lahko tako dobro kot tudi slabo. Slednje v primeru 

predolgega vztrajanja in mišljenja, da so oni edini, ki lahko pomagajo pri reševanju težav. 

Posledično začnejo prepozno iskati pomoč, ki je tako manj učinkovita (Peklaj in Pečjak, 2008).  

Nadalje je malo manj kot polovica staršev (47 %) odgovorila, da je učencu pomoč nudila 

oziroma mu jo še nudi šolska svetovalna služba. 24 % staršev ima otroke, ki so jim pri 

matematiki pomagali njihovi sorodniki, 18 % pa jih je bilo deležno pomoči prijateljev in 

inštruktorjev. V najmanjši meri je pomoč izkazana s strani učencev iz višjega razreda (12 %) in 

sošolcev (9 %).  
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Graf 12: Osebe, s katerimi se starši posvetujejo glede težav otroka 

Z Graf 12 je razvidno, da se starši najpogosteje posvetujejo glede učnih težav otroka (98 %) z 

razrednikom. Pomemben kontakt predstavlja tudi šolska svetovalna služba (12 % jih je z njimi 

redno v kontaktu). Redko o težavah govorijo s sodelavci v službi in sorodniki, saj to dojemajo 

kot zasebno stvar. Strinjamo se s trditvijo C. Peklaj in S. Pečjak (2008), da bi bilo potrebno 

učitelje spodbuditi k temu, da bi še v večji meri spodbujali starše k obisku šolske svetovalne 

službe in bi jim svetovali obiske oziroma pomoč pri ustreznih (zunanjih) strokovnjakih. 

 

 

Graf 13: Dejavniki, ki imajo vpliv na občutek boljše usposobljenosti staršev za pomoč otroku 

Da bi se starši počutili bolj suverene in usposobljene za pomoč otroku, bi želeli (Graf 13) več 

konkretnih navodil, kako otroku pomagati (71 %) in izvedbe predavanj oziroma delavnic na 

temo pomoči učencem s težavami pri učenju (47 %). Izpostavljajo tudi kontakt z učitelji (32 %) 

in drugimi starši (26 %). 24 % staršev bi želelo več informacij o možnih virih pomoči, na katere 

bi se lahko obrnili v šoli in zunaj nje, 18 % pa si jih želi več razpoložljivega časa šolske 

svetovalne službe za pogovor.   
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Pričakovanja staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki do učiteljev 

Starši učencev z učnimi težavami pri matematiki pričakujejo od učiteljev predvsem podporo 

njihovim otrokom in njim samim. Želijo si, da otrok začuti, da se lahko na učitelja obrne 

kadarkoli ga potrebuje. Poleg tega si želijo tudi potrpežljivosti in uspešne komunikacije z njimi. 

Na strokovnem področju starši pričakujejo pravočasno odkrivanje učnih težav, strokovno 

pomoč, napotke in sprotno obveščanje. Želijo si sodelovanja z njimi in razlago ter vodenje 

skupnega učenja otroka. Pri težjih in kompleksnih nalogah nekateri starši pogrešajo dodatno 

razlago in še več pomoči. Večina staršev si želi uspešnega sodelovanja in pomoči njim ter 

otrokom še naprej.  

 

Sporočilo učitelju in vodstvu šole 

Tako kot učitelji, so tudi starši lahko zapisali svoje sporočilo učitelju in vodstvu šole njihovega 

otroka. Sporočila se med seboj precej razlikujejo. Nekateri starši sporočajo, da naj šola in 

učitelji nudijo pomoč tistim učencem, ki to zares potrebujejo, ter da naj strokovni kader opravlja 

svoje delo z veseljem. Večina staršev si želi še več jasnih in konkretnih navodil s strani 

učiteljev, saj ta po njihovem mnenju dajejo boljše rezultate. Želijo si tudi, da tako učitelji kot 

drugi zaposleni na šoli pomagajo učencem po svojih najboljših močeh.  

Zanimivo pa je sporočilo starša, ki je izpostavil, da je otrok z učnimi težavami čedalje več in 

da so te morda povezane s prezgodnjim vstopom otrok v šolo ter posledično nezrelostjo otrok 

za sledenje pouku.  

 

8.5.3 Povzetek ugotovitev 

V tem podpoglavju bodo predstavljeni odgovori na raziskovalna vprašanja ter pripadajoče 

analize. Rezultate bomo v delih, kjer je mogoče, primerjali z že obstoječo literaturo in 

ugotovitve postavili v širši kontekst že znanih ugotovitev. 

 

1. raziskovalno vprašanje: Na kakšen način starši pomagajo otroku z učnimi težavami pri 

matematiki ter kakšna je pogostost uporabljenih metod? 

Na vzorcu vprašanih staršev (N= 34), ki so bili vključeni v anketno raziskavo, nas je zanimalo, 

na kakšen način najpogosteje pomagajo svojim otrokom z učnimi težavami pri nudenju pomoči 

pri matematiki. Na voljo je bilo pet vnaprej zastavljenih odgovorov, ki so bili določeni 

izkustveno (dodatni namigi, razlaga navodil, branje navodil in rešitev z naknadno razlago, brez 

pomoči). Z odgovorom »brez pomoči« se je posredno preverilo tudi, če je pomoč s strani staršev 
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sploh zagotovljena. Na ocenjevalni lestvici od 1 do 54 se je preverjala pogostost, pri čemer je 1 

pomenilo nikoli in 5 zelo pogosto.  

 

Graf 14: Povprečna vrednost pogostosti navedenih načinov pomoči s strani staršev 

Ugotavljamo, da starši izkazujejo vključenost v učno delo otrok in pomoč pri reševanju 

matematičnih nalog (brez pomoči, N = 0). Najpogostejša oblika pomoči (Graf 14) je razlaga 

navodil oziroma nalog otroku (M = 4,47), sledita v skoraj isti meri uporabljeni pomoči, in sicer 

dodatni namigi (M = 4,12) in branje navodil/nalog (M = 4,09). Najredkeje se zgodi (čeprav še 

vedno v veliki meri), da starši sami rešijo nalogo in jo v nadaljevanju razložijo otroku  

(M = 3,29). 

 

V nadaljevanju grafično prikazujemo odgovore, kjer je jasno razvidno, kakšna je pogostost 

uporabe metode učne pomoči učencem pri matematiki s strani staršev.  

 

Graf 15: Pogostost načinov pomoči s strani staršev 

                                                 
4 Ocenjevalna lestvica: 5 – zelo pogosto, 4 – pogosto, 3 – redko, 2 – skoraj nikoli, 1 – nikoli. 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Sam/a rešim nalogo in jo razložim otroku

Z branjem navodil/nalog

Z dodatnimi namigi skušam otroku približati nalogo

Z razlago navodil/nalog

3,29

4,09

4,12

4,47

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Z branjem navodil/nalog

Z razlago navodil/nalog

Sam/a rešim nalogo in jo razložim otroku

Z dodatnimi namigi skušam otroku približati

nalogo

41%

47%

35%

38%

35%

53%

6%

41%

18%

26%

15%

3%

18%

6%

15%

Zelo pogosto

Pogosto

Redko

Skoraj nikoli

Nikoli



67 

 

Kot omenjeno predhodno, vsi vprašani (f = 100 %) pomagajo otrokom z razlago navodil/nalog 

zelo pogosto (47 %) in pogosto (53 %) (Graf 15). Dodatnih namigov pri reševanju se zelo 

pogosto poslužuje 38 % in pogosto 41 % vseh staršev. Podobna je tudi struktura na lestvici 

pogostosti pri metodi branja navodil, saj je z zelo pogosto oziroma pogosto odgovorilo 76 % 

staršev. Z načinom pomoči, ki v prvem koraku zahteva rešitev naloge s strani starša ter 

nadaljnjo razlago otroku, se je poistovetilo najmanj vprašanih. 33 % vseh se te metode ne 

poslužuje skoraj nikoli (18 %) oziroma nikoli (15 %).  

Rezultati raziskave so vzpodbudni, saj starši pomagajo svojim otrokom na pravilen način – 

pravilen v smislu, da nalog ne rešijo sami, temveč skušajo učencu pomagati z dodatnimi 

razlagami in branjem navodil ter jih pri njihovem delu ves čas podpirajo. Tudi A. Jereb (2011a) 

izpostavlja, da je osrednjega pomena pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami s strani 

staršev najpomembnejša njihova podpora. Podpora v smislu, da učenci vedo, da se lahko pri 

delu za šolo doma kadarkoli obrnejo na starše in jih prosijo za pomoč. Avtorica izpostavlja 

predvsem pomoč staršev pri organiziranju in urejanju učnega prostora, kjer učenec opravlja 

domače naloge in se uči. Učenec mora imeti namreč primerno dnevno svetlobo, prostor ne sme 

vsebovati motečih dejavnikov (npr. računalnika in telefona), miza, na kateri ima šolske 

potrebščine, pa mora biti prazna. Poleg tega je priporočljivo, da ima učenec z učnimi težavami 

tudi zvezek, v katerega si izpisuje besede in besedila, ki jih v snovi ali zapiskih ne razume. 

Zaželeno je, da starši doma pokažejo učencu sistem barvnega označevanja, pri čemer z vsako 

barvo označijo posamezno kategorijo. Učenec tako pridobiva spretnosti prepoznavanja 

bistvenih podatkov v besedilu. Na takšen način bo snov bolje razumel, si jo bo lažje zapomnil 

ter bo v primeru nerazumevanja lažje vprašal starše za pojasnilo in pomoč – dodatno razlago. 

 

2. raziskovalno vprašanje: S kakšnimi težavami in kako pogosto se srečujejo učitelji in starši 

učencev z učnimi težavami pri matematiki pri medsebojnem sodelovanju? 

Zanimalo nas je, s kakšnimi težavami se srečujejo razredni učitelji in starši učencev z učnimi 

težavami pri matematiki pri medsebojnem sodelovanju. Za bolj nazorno predstavo bomo v 

nadaljevanju ločeno predstavili statistična prikaza odgovorov za vzorec učiteljev in staršev.  

 

Graf 16: Težave učiteljev pri sodelovanju s starši 
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Razredni učitelji so kot najpogostejšo težavo pri sodelovanju s starši (Graf 16) izpostavili 

neodzivnost staršev (90 %). 70 % anketiranih učiteljev se pri sodelovanju redko sreča z 

nespoštovanjem njihovega poklica s strani staršev ter z nezaupanjem v njihovo znanje in 

strokovno usposobljenost. Izkušnje učiteljev kažejo, da se ti skoraj nikoli ne srečujejo s 

problemom slabe komunikacije (57 %), 40 % pa jih nikoli pri sodelovanju s starši ne naleti na 

nezainteresiranost staršev za pomoč učencu.  

Rezultati naše raziskave so skladni z rezultati raziskave J. Kalin, Resman idr. (2009), kjer so 

učitelji prav tako izpostavili kot glavno težavo pri medsebojnem sodelovanju nepripravljenost 

staršev na sodelovanje. Sem so umestili predvsem neodzivanje na vabila v šolo in 

neupoštevanje njihovih nasvetov glede pomoči učencu. Tudi D. Intihar (2002b) je na svojem 

seminarju Učitelji in starši pridobila podobne podatke o problemih in težavah, ki se pojavljajo 

med učitelji in starši pri njihovem sodelovanju – najpogostejša izpostavljena težava je bila 

nezanimanje staršev za šolsko delo in prelaganje odgovornosti za otrokov uspeh na učitelja in 

šolo. Če rezultate raziskav povežemo še s teoretičnim okvirjem, sta po mnenju I. Ucman (1998) 

neuspešna komunikacija in sodelovanje posledica neustreznega dela in lastnosti učitelja. 

Izpostavlja učiteljevo mnenje, da so samo starši tisti, ki morajo skrbeti za učenje svojih otrok, 

nespremenljivo mnenje o učencu in njegovih starših ter nenehno govorjenje o učencu samo 

slabo. Poleg tega naj bi se pri učiteljih pojavljalo tudi filozofiranje in zapletenost sporočil, ki 

dajejo staršem občutek manjvrednosti in neuspešnosti opravljanja vloge starša. A. Jereb (2011a) 

vsemu omenjenemu dodaja tudi pomanjkljivo usposobljenost učiteljev za učinkovito konkretno 

pomoč staršem učencev z učnimi težavami pri matematiki. J. Kalin (2009) navaja, da tudi 

nesposobnost poslušanja, odklanjanje skupnega iskanja rešitev in prepričanost v svoje videnje 

problema ne bodo pripomogli k izboljšanju sodelovanja učiteljev in staršev.  

Podatki, ki smo jih pridobili z raziskavo, pa se v nekaterih primerih ne skladajo z zgoraj 

omenjenima raziskavama, kar je za naše šolstvo precej vzpodbudno. Učitelji so veliko večje 

težave zaznavali v komunikaciji s starši (prevelika občutljivost), njihovi nesramnosti v odnosu 

ter nezaupanju v strokovnost učitelja (Intihar, 2002b; Kalin, Resman idr., 2009). Naša raziskava 

je na drugi strani pokazala precej manjši odstotek učiteljev, ki so to zaznali pri komunikaciji in 

sodelovanju s starši.  
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Graf 17: Težave staršev pri sodelovanju z učitelji 

Na drugi strani starši učencev z učnimi težavami pri matematiki kot največjo oviro pri 

sodelovanju (Graf 17) vidijo v slabi komunikaciji z razrednimi učitelji (27 %) in v občutku 

nezaželenosti (38 %), ki ga zaznajo v odnosu z njimi. Nasprotno se več kot polovica vseh 

anketiranih skoraj nikoli oziroma nikoli ne počuti manjvredne v odnosu z učitelji (82 %), se ne 

sreča z nezaupanjem (74 %) in ni deležna neprofesionalnega dela in odnosa učitelja (73 %). 

Tudi tu je v primerjavi z raziskavami D. Intihar (2002b) in J. Kalin, Resman idr. (2009) stanje 

v odnosu in komunikaciji med razrednimi učitelji in starši bistveno boljše. Rezultati omenjenih 

raziskav so namreč pokazali, da so starši izpostavljali kot najpogostejše ovire in težave pri 

sodelovanju neustrezen in neoseben odnos učiteljev, prelaganje šolskega dela na domače 

okolje, učiteljevo neustrezno razlago snovi ter neustrezno profesionalno delo in pomoč.  

D. Intihar (2002a) meni, da so ovire za uspešno sodelovanje učiteljev s starši prisotne tudi s 

strani staršev. Izpostavila je njihovo obremenjenost s službo, subjektivna mnenja, stališča in 

prepričanja staršev, preveč ambiciozne starše, manjše zaupanje staršev manj uspešnih učencev 

v šolo in učitelja ter prikrite spore med učitelji in starši. Prvo omenjeno je v svoji raziskavi 

ugotovila tudi A. Velkavrh (2008), ki je ugotovila, da starši ne sodelujejo s šolo zaradi 

pomanjkanja časa in prezaposlenosti v službi. 19 % anketiranih staršev se izogiba stiku in 

sodelovanju z učitelji zaradi slabih izkušenj z njimi, 14 % pa zaradi neupoštevanja njihovih 

mnenj. 
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Na ocenjevalni lestvici od 1 do 55 smo preverjali tudi pogostost zgoraj predstavljenih težav, pri 

čemer je 1 pomenilo nikoli in 5 zelo pogosto.  

 

Graf 18: Povprečna vrednost pogostosti težav učiteljev pri sodelovanju s starši 

Kot kaže Graf 18, ugotavljamo, da se razredni učitelji najpogosteje soočajo z neodzivnostjo 

staršev (M = 3,10). Redko se soočajo z nespoštovanjem (M = 2,63) in nezaupanjem staršev v 

njihovo znanje in sposobnosti (M = 2,67) ter z nezainteresiranostjo staršev za pomoč učencu 

pri učenju matematike in matematičnih nalogah (M= 2,67). Najredkeje so učitelji deležni slabe 

medsebojne komunikacije s starši (M = 2,50). 

 

 

Graf 19: Povprečna vrednost pogostosti težav staršev pri sodelovanju z učitelji 

Povprečna vrednost pogostosti težav (Graf 19), s katerimi se starši učencev z učnimi težavami 

pri matematiki soočajo pri sodelovanju z učitelji, kaže kot najpogostejšo težavo neprofesionalen 

odnos učiteljev (M = 2,44). Sledijo občutek nezaželenosti (M = 2,32), slaba medsebojna 

komunikacija (M = 2,21) ter redko nezaupanje učiteljev v starše (M = 2,18). Najredkeje se pri 

starših pojavi občutek manjvrednosti (M = 1,85).  

 

                                                 
5 Ocenjevalna lestvica: 5 – zelo pogosto, 4 – pogosto, 3 – redko, 2 – skoraj nikoli, 1 – nikoli. 
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Pridobljeni in predstavljeni podatki naše raziskave kažejo v primerjavi s podatki raziskav 

prejšnjih let na izboljšanje komunikacije in bolj kakovostno sodelovanje učiteljev s starši 

učencev z učnimi težavami pri matematiki. To je izrednega pomena, saj si naša družba 

prizadeva za razvijanje odnosov med šolo in družino v smeri partnerstva, ki se je izkazalo za 

enega ključnih dejavnikov uspešnega dela z učenci z učnimi težavami pri matematiki (Novljan, 

2004). Partnerski odnos daje namreč več priložnosti za individualno obravnavo posameznega 

učenca z učnimi težavami, ker učitelj bolje pozna družino, starši pa šolo (Intihar, 2002). Na 

takšen način se med strokovnjaki in starši vzpostavi enakovreden odnos in aktivna vloga obeh 

pri vzpodbujanju razvoja učenca (Intihar, 2002, po Maleš, 1994; Novljan, 2004).  

 

3. raziskovalno vprašanje: Kateri so, za učitelje in starše, ključni dejavniki pri obravnavi, 

pomoči in napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike? 

Zanimalo nas je, katere dejavnike dojemajo starši in učitelji kot ključne pri obravnavi in pomoči 

učencem z učnimi težavami. Za zagotovitev čim bolj relevantnih in primerljivih podatkov so 

bili pri obeh skupinah podani isti možni odgovori6.  

 

Graf 20: Ključni dejavniki pri obravnavi pomoči in napredku učencev z učnimi težavami pri 

matematiki 

Na vzorcu vseh vprašanih staršev (N = 34) in učiteljev (N = 30) je ugotovljeno (Graf 20), da 

tako starši kot tudi učitelji medsebojno sodelovanje dojemajo kot najpomembnejše (88% 

staršev in 90 % učiteljev se je odločilo za kriterij).  

                                                 
6 Anketiranec je lahko izbral več odgovorov.  
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Po mnenju razrednih učiteljev so med ključnimi dejavniki pri obravnavi, pomoči in napredku 

učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike učenčev interes in 

motivacija (80 %) ter pomoč in podpora staršev. S 73 % učitelji na tretje mesto uvrščajo 

učiteljevo pomoč in razlago. Manjšo pomembnost učitelji določajo učiteljevemu znanju (23 %).  

Starši kot ključni dejavnik, ki ima vpliv na napredek učenca z učnimi težavami, opredeljujejo 

izkazan interes ter motivacijo otroka (79 %). Izpostavljajo tudi dejavnik, pri katerem igrajo 

sami pomembno vlogo, in sicer njihovo pomoč ter podporo otroku (68 %). V 26 % starši vidijo 

pomembno vlogo učitelja, ki s svojim znanjem in razlago ter pomočjo učencu omogoča 

pomemben napredek.  

 

Poleg predstavljenega nas je zanimalo tudi, ali se med vzorcem razrednih učiteljev in vzorcem 

staršev pojavljajo statistično pomembne razlike pri dejavnikih, ki so ključni pri obravnavi, 

pomoči in napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike.  

 

Dejavnik: sodelovanje učiteljev in staršev pri pomoči učencu z učnimi težavami  

Tabela 3: 2 preizkus (sodelovanje učiteljev in staršev pri pomoči učencu z učnimi težavami) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,051a 1 ,821 

Likelihood Ratio ,051 1 ,821 

Linear-by-Linear Association ,050 1 ,823 

N of Valid Cases 64   

a. 2 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,28. 

2 preizkus je pokazal (Tabela 3), da se med vzorcem razrednih učiteljev in vzorcem staršev 

učencev z učnimi težavami ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Skoraj vsi posamezniki 

obeh skupin dojemajo medsebojno sodelovanje kot ključni dejavnik pri obravnavi, pomoči in 

napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike. 
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Dejavnik: učiteljevo znanje  

Tabela 4: 2 preizkus (učiteljevo znanje) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,084a 1 ,772 

Likelihood Ratio ,084 1 ,772 

Linear-by-Linear Association ,082 1 ,774 

N of Valid Cases 64   

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,50. 

Tudi pri dejavniku učiteljevega znanja 2 preizkus ni pokazal (Tabela 4) statistično pomembnih 

razlik med učitelji in starši. Večina vzorca učiteljev in staršev meni, da učiteljevo znanje ni med 

ključnimi dejavniki pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z učnimi težavami na razredni 

stopnji pri pouku matematike. 

 

Dejavnik: učenčev interes in motivacija  

Tabela 5: 2 preizkus (učenčev interes in motivacija) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,034a 1 ,854 

Likelihood Ratio ,034 1 ,854 

Linear-by-Linear Association ,033 1 ,856 

N of Valid Cases 64   

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,71. 

Med razrednimi učitelji in starši učencev z učnimi težavami se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri določanju pomembnosti učenčevega interesa in motivacije kot ključnega 

pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku 

matematike. 2 preizkus (Tabela 5) je pokazal, da se obe skupini strinjata, da sta učenčev interes 

in motivacija ključni dejavnik ter med njimi ni pokazal signifikantnih razlik ( p > .05). 
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Dejavnik: pomoč in podpora staršev učencu z učnimi težavami pri matematiki  

Tabela 6: 2 preizkus (pomoč in podpora staršev učencu z učnimi težavami pri matematiki) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,247a 1 ,264 

Likelihood Ratio 1,264 1 ,261 

Linear-by-Linear Association 1,227 1 ,268 

N of Valid Cases 64   

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,97. 

Tako kot pri vseh omenjenih dejavnikih, tudi pri dejavniku pomoči in podpore staršev učencu 

2 preizkus ni pokazal (Tabela 6) statistično pomembnih razlik med mnenjem staršev in 

učiteljev. Večina staršev in učiteljev namreč dojema pomoč in podporo staršev kot ključni 

dejavnik pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri 

pouku matematike. 

 

Dejavnik: učiteljeva razlaga in pomoč 

Tabela 7: 2 preizkus (učiteljeva razlaga in pomoč) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,014a 1 ,000 

Likelihood Ratio 14,567 1 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,795 1 ,000 

N of Valid Cases 64   

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 14,53. 

Povsem nasprotno ugotovitev pa smo dobili pri rezultatih 2 preizkusa za dejavnik učiteljeve 

razlage in pomoči. Med učitelji in starši se pojavljajo statistično pomembne razlike (Tabela 7). 

Večina staršev učiteljeve razlage in pomoči ne dojema kot ključne pri obravnavi, pomoči in 

napredku učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike, medtem ko 

učitelji temu dejavniku pripisujejo ključni pomen (p = .000).  
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Mnenje staršev, da učiteljeva razlaga in pomoč učencu z učnimi težavami pri pouku ni 

ključnega pomena, je presenetljivo. Menimo, da je temu tako, ker so starši vse bolj vpleteni v 

šolsko delo svojih otrok in delo učiteljev. Strinjamo se z M. Ule (2015), ki je v svojem članku 

izpostavila, da je vpletenost staršev v izobraževalno delo otrok danes problem. Starši namreč v 

primeru neuspeha in nedoseganja želenih rezultatov pogosto prevzemajo delo učitelja. Veliko 

časa porabijo za pomoč in razlago pri domačih nalogah ter učenju svojega otroka. S tem se 

posledično prične podcenjevanje učiteljevega dela in mišljenje, da ga lahko opravlja prav vsak. 

 

Če povzamemo, so pridobljeni podatki pokazali, da se med starši učencev z učnimi težavami 

pri matematiki in učitelji razrednega pouka ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

pripisovanju pomena dejavnikom, ki so ključni pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z 

učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike. Starši in učitelji namreč pripisujejo 

ključni pomen medsebojnemu sodelovanju, učenčevemu interesu in motivaciji, učiteljevemu 

znanju in pomoči ter podpori staršev.  

Izpostaviti moramo, da so se mnenja staršev in učiteljev razlikovala pri dejavniku učiteljeve 

razlage in pomoči. Ugotovili smo, da večina staršev učiteljeve razlage in pomoči ne dojema kot 

ključne pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z učnimi težavami pri matematiki, medtem 

ko je ta za učitelje ključnega pomena.  

 

Tudi literatura daje poudarek na dejavnike, ki so jih starši in učitelji zaznali kot 

najpomembnejše pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z učnimi težavami na razredni 

stopnji pri pouku matematike. A. Jereb (2011b) kot ključni dejavnik pri obravnavi in pomoči 

učencem z učnimi težavami izpostavlja učno okolje. To naj bi po izsledkih raziskav (Church, 

Eliot in Gable, 2001, v Jereb, 2011b) odpravilo do kar 80 % lažjih učnih težav, s katerimi se 

soočajo učenci. Učinkovito učno okolje naj bi bilo posledično povezano z modelom »odziv na 

obravnavo«, ki naj bi zagotavljal intenzivnejše oblike pomoči za učence, s poudarkom na 

zgodnjem odkrivanju učnih težav in ustreznim ter učinkovitim zagotavljanjem učne pomoči 

učencem (Jereb, 2011b; Kavkler, 2011a). Tako v učnem okolju kot tudi na prvi stopnji 

omenjenega modela ima ključno vlogo učitelj, ki mora učne težave učencev dovolj zgodaj 

prepoznati in učencem ustrezno pomagati. Učitelj lahko z ustreznim načrtovanjem pouka, 

nudenjem ustrezne pomoči učencem in prizadevanjem za dobro klimo v razredu poskrbi tudi 

za izboljšanje učenčeve samozavesti in prijetno klimo v razredu. Posledično takšni učenci 

pridobijo motivacijo za šolsko delo in si želijo uspeha na vseh šolskih področjih. Izboljša se 

njihov odnos do učenja in šole ter narašča njihov učni uspeh (Jereb, 2011b).  

Naslednji dejavnik, ki ga izpostavljajo številni avtorji (Intihar, 2002a; Jereb, 2011a; Kalin, 

Resman idr., 2009), je partnersko sodelovanje med učitelji in starši. Kakovostno sodelovanje v 

prvi vrsti vpliva na učitelja, ki spozna učence skozi oči staršev, kar mu pomaga pri načrtovanju 

dela in pomoči za učence. Učitelj pri starših dobi potrditev, da delo opravlja dobro, si pridobi 

njihovo zaupanje ter skupaj z njimi pripravi načrt pomoči za učenca. Tudi starši v primeru 
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takšnega sodelovanja učitelju bolj zaupajo, upoštevajo njegove predloge in zamisli ter 

pomagajo in podpirajo svoje otroke. Vse omenjeno pa ima največji vpliv na učenca z učnimi 

težavami. Ta si v primeru tesnega sodelovanja in dobre komunikacije med učiteljem in starši 

prizadeva za doseganje boljših učnih dosežkov pri pouku in razvija učne ter delovne navade. 

Izboljša se njegova samopodoba, poleg tega pa se povišajo njegova pričakovanja in motivacija 

za šolsko delo.  

 

8.5.4 Pomanjkljivosti raziskave in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Z raziskavo smo podali smernice učiteljem razrednega pouka in staršem učencev z učnimi 

težavami pri matematiki. Izpostavili smo najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri njihovem 

sodelovanju in mnenja ter želje enih do drugih. Na podlagi tega lahko tako učitelji kot tudi starši 

premislijo o svojem delovanju in ga prilagodijo oziroma spremenijo ter s tem prispevajo h 

kakovostnemu sodelovanju.  

Tako kot vse raziskave na različnih področjih, ima tudi naša možnosti za izboljšanje. V primeru 

ponovitve raziskave bi si želeli povečati vzorec vseh sodelujočih v raziskavi, tako učiteljev kot 

staršev. V raziskavo bi vključili učitelje in starše vseh regij v Sloveniji, ne samo 

osrednjeslovenske in zasavske. S tem bi poskrbeli za reprezentativnost rezultatov. Ne nazadnje 

pa bi premislili tudi o dolžini vprašalnika za učitelje, saj je bil ta (glede na povratne informacije) 

kar obsežen.  

Če se osredinimo še na možnosti, ki jih naša raziskava ponuja za nadaljnje raziskovanje, lahko 

govorimo o njeni nadgradnji. Naša vprašalnika in naše ugotovitve so lahko dobra podlaga za 

raziskovanje razlik med centralnimi in podružničnimi osnovnimi šolami ter razlik med 

različnimi regijami Slovenije. Obenem se tu odpira tudi možnost raziskovanja, zakaj do razlik 

med omenjenimi sploh prihaja in kaj bi učitelji in starši (mogoče tudi učenci) lahko naredili, da 

bi te omilili oziroma izničili.  
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9 SKLEP 

Osrednji cilj naše raziskave je bil raziskati, kakšno je sodelovanje med učitelji razrednega pouka 

in starši pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki. V okviru tega smo 

želeli ugotoviti, na kakšen način starši nudijo pomoč učencem z učnimi težavami pri pouku 

matematike in kateri so, za učitelje in starše, ključni dejavniki pri obravnavi, pomoči in 

napredku učencev z učnimi težavami. Poleg tega smo želeli raziskati tudi, s kakšnimi težavami 

se učitelji in starši srečujejo pri medsebojnem sodelovanju ter kakšna so pričakovanja enih do 

drugih na področju nudenja pomoči.  

Ugotovili smo, da vsi starši učencem z učnimi težavami pri matematiki v primeru potrebne 

pomoči pomagajo na različne načine. Največ staršev pomaga otrokom tako, da jim navodila 

oziroma nalogo dodatno razloži in jim poda nekaj dodatnih namigov za lažje razumevanje. 

Pogosto starši svojim otrokom preberejo navodilo oziroma jim pri branju pomagajo. Najmanjši 

delež staršev pa se poslužuje pomoči učencu v smislu reševanja naloge ter nato razlage že rešene 

naloge. Tu je vredno poudariti tudi dejstvo, da starši sicer niso usposobljeni za razlage vsebin, 

še posebej ne za učence z izrazitejšimi težavami pri učenju matematike. V nadaljevanju je 

raziskava pokazala, da tako razredni učitelji kot tudi starši dojemajo medsebojno sodelovanje 

kot najpomembnejši dejavnik pri obravnavi, pomoči in napredku učencev z učnimi težavami 

pri matematiki. Učitelji na drugo mesto uvrščajo učenčev interes in motivacijo, na tretjega pa 

pomoč in podporo staršev ter učiteljevo pomoč in razlago. Kot najmanj pomemben dejavnik 

učitelji zaznavajo učiteljevo znanje. Pri starših smo ugotovili podobno, le da manjši odstotek 

vidi tudi pomembnejšo vlogo učitelja, ki z znanjem in ustrezno razlago pomaga učencu. Na 

področju težav, s katerimi se srečujejo učitelji in starši pri medsebojnem sodelovanju, smo 

ugotovili, da se učitelji v največji meri srečujejo z neodzivnostjo staršev, medtem ko starši 

izpostavljajo predvsem slabo komunikacijo z učitelji in občutek nezaželenosti v medsebojnem 

odnosu. Pozitivno naravnani so odgovori učiteljev, ki so nam dali vpogled v to, da se redko 

srečujejo z nespoštovanjem poklica s strani staršev in z nezaupanjem v njihovo znanje. Tudi 

starši se v večini ne počutijo manjvredne in niso deležni neprofesionalnega dela in odnosa 

učiteljev svojih otrok.  

Anketna vprašalnika za starše in učitelje sta vsebovala tudi odprto vprašanje o pričakovanjih 

enih do drugih na področju nudenja pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki. 

Razredni učitelji pričakujejo od staršev predvsem, da si vzamejo čas za otroka in si želijo 

sodelovanja z njimi ter skupnega sprotnega spremljanja učenčevega napredka. Poleg tega si 

želijo učitelji tudi, da učenci doma utrjujejo določene snovi ter jih starši pri tem ustrezno 

podpirajo in motivirajo. V primeru potrebne dodatne strokovne pomoči učencu si učitelji želijo, 

da starši tega ne zavračajo ter razumejo pomoč kot dobro in ne slabo. V obratni smeri starši 

pričakujejo od učiteljev podporo njim in učencem. Želijo si sodelovanja, potrpežljivosti in 

uspešne komunikacije z njimi. Na strokovnem področju pričakujejo pravočasno odkrivanje 

učnih težav, strokovno pomoč, napotke in sprotno obveščanje. Večina staršev si želi uspešnega 

sodelovanja in pomoči njim ter otrokom še naprej. 
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V primerjavi z že obstoječo literaturo in različnimi raziskavami smo ugotovili, da se je stanje 

na področju sodelovanja razrednih učiteljev s starši učencev z učnimi težavami pri matematiki 

v večini izboljšalo. Zaskrbljujoča je le ugotovitev, da starši učiteljeve razlage in pomoči ne 

dojemajo kot ključne za pomoč in napredek učencev z učnimi težavami. Menimo, da se mora 

tudi v prihodnje še več spodbujati in graditi na kakovostnih odnosih med učitelji in starši v 

šolskem prostoru ter s tem omogočiti kar največ učencem, da napredujejo v svojem znanju in 

sposobnostih. Pri kakovostnem in uspešnem sodelovanju ima precejšnjo vlogo razredni učitelj, 

za katerega menimo, da bi moral veliko več znanja in kompetenc na tem področju pridobiti 

tekom študija na fakulteti. Želimo si, da bi v predmetnik vključili čim več takšnih vsebin in s 

tem poskrbeli za strokovni razvoj bodočega učitelja, ki bi se v komunikaciji in odnosu s starši 

uspešneje znal spoprijeti z različnimi situacijami.  
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11  PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše 

 

Spoštovani!  

Sem Alja Gašparut, študentka podiplomskega študija poučevanje na razredni stopnji, na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela Sodelovanje staršev in učiteljev pri 

nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri pouku matematike želim raziskati stališča 

učiteljev in staršev o njihovem sodelovanju, ovirah pri medsebojnem sodelovanju, načinih 

pomoči učencem ter pričakovanjih, ki jih imajo eden do drugega na področju nudenja pomoči 

učencem z učnimi težavami pri matematiki.  

Prosim Vas, da mi pomagate pri izvedbi raziskave in izpolnite kratek anketni vprašalnik. 

Vprašalnik za starše (sestavljen na podlagi že obstoječega vprašalnika dr. Lidije Magajna, dr. 

Sonje Pečjak, dr. Marije Kavkler, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in Ksenije Bregar Golobič 

objavljenega v delu Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila iz leta 2001) 

je anonimen, zbrane podatke pa bom uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Za rešene anketne vprašalnike se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem! 

 

SODELOVANJE STARŠEV IN UČITELJEV PRI NUDENJU POMOČI UČENCEM Z 

UČNIMI TEŽAVAMI PRI POUKU MATEMATIKE  

Spol (obkrožite):   

    

Ž M 

Izobrazba (obkrožite):  

 

 

 

 

 

 

a) nedokončana osnovna šola  

b) osnovna šola  

c) poklicna šola  

d) srednja strokovna šola  

e) gimnazija  

f) višja šola  

g) visoka šola  
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h) drugo, navedite: ______________________________________ 

Razred, ki ga obiskuje Vaš otrok (obkrožite): 

 

  1.         2.         3.         4.         5. 

Šola, ki jo obiskuje Vaš otrok (obkrožite): 

  

        osrednjeslovenska         zasavska 

 

1. Kako ste ugotovili, da ima Vaš otrok težave pri učenju matematike? Izberete lahko več 

odgovorov.  

a) na podlagi negativnih ocen  

b) klicali so me v šolo (razrednik, svetovalna služba, ipd.)  

c) otrok sam mi je povedal in me prosil, da mu pomagam  

d) otrokovi sošolci so mi povedali  

e) sam/a sem opazil/a pri delu za šolo doma  

f) drugo, navedite: ________________________________________________________ 

 

2. Kako se kažejo otrokove učne težave pri matematiki? Izberete lahko več odgovorov.  

a) ima težave pri težjih nalogah, ki zahtevajo logično razmišljanje  

b) ima večje težave pri računanju  

c) kaže izrazit odpor do šolskega dela (izmišljuje si razne izgovore, se upira, izogiba …)  

č) ne vztraja pri šolskem delu, ne dokonča naloge  

d) je nesamostojen, potrebuje stalen nadzor in spodbudo  

e) drugo, navedite: ________________________________________________________ 
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3. Zakaj ima Vaš otrok po Vašem mnenju učne težave pri matematiki? Izberete lahko 

več odgovorov. 

a) ne zna se učiti, nima delovnih navad  

b) počasneje dojema, slabše logično sklepa  

c) zaradi posebnih težav pri računanju  

č) starši mu pri učenju ne znamo pomagati  

d) zaradi pomanjkljive razlage v šoli  

e) v šoli delajo premalo vaj  

f) drugo, navedite: ________________________________________________________ 

 

4. Ali sodelujete z razrednim učiteljem Vašega otroka? (obkrožite)           DA             NE  

 

Če DA, na kakšen način? Izberete lahko več odgovorov. 

a) na govorilnih urah 

b) na roditeljskem sestanku 

c) preko pisnih sporočil  

č) preko telefonskih pogovorov 

d) s sodelovanjem v učno-vzgojnem procesu 

e) drugo, navedite: ________________________________________________________ 

 

5. Kako pogosta sta komunikacija in sodelovanje z razrednim učiteljem? Označite. 

 

 zelo 

pogosto 
pogosto redko 

skoraj 

nikoli 
nikoli 

govorilne ure      
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roditeljski sestanki      

pisna sporočila      

telefonski pogovori      

sodelovanje v učno-vzgojnem 

procesu 

     

drugo, navedite: 

__________________________ 

     

 

6. Kateri so po Vašem mnenju ključni dejavniki pri obravnavi, pomoči in napredku 

učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike? Izberete lahko 

več odgovorov. 

a) sodelovanje učiteljev in staršev pri pomoči učencu 

b) učiteljevo znanje 

c) učiteljeva razlaga, pomoč 

č) učenčev interes in motivacija 

d) pomoč in podpora staršev učencu s težavami pri matematiki 

e) drugo, navedite: ________________________________________________________ 

 

7. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem, ko prihajate po nasvet ali pomoč k razrednemu 

učitelju Vašega otroka? Obkrožite en odgovor.  

a) zelo zadovoljni – vedno naletim na posluh in razumevanje, odkrito se lahko pogovorim 

b) srednje zadovoljni – potreboval/a bi več spodbude, da bi lahko odkrito spregovoril/a 

c) nezadovoljni – odzovem se samo na povabilo, pa še to ne vedno, ker imam slabe izkušnje 

č) nimam izkušenj na tem področju 
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Če niste zadovoljni, na kratko pojasnite ovire in probleme:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Kako pogosto se srečujete z naštetimi težavami pri sodelovanju z učiteljem Vašega 

otroka? Označite. 

 

 zelo 

pogosto 
pogosto redko 

skoraj 

nikoli 
nikoli 

neprofesionalen odnos      

nezaupanje      

občutek nezaželenosti      

občutek manjvrednosti      

slaba komunikacija      

drugo, navedite: 

__________________________ 

     

 

9. Ali menite, da ima Vaše sodelovanje z učiteljem pomemben vpliv na Vašega otroka?  

(obkrožite)  

 

DA                                             NE 
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Če DA, zakaj oziroma kako?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

 

10. Kdo Vašemu otroku nudi oziroma mu je že nudil pomoč pri učnih težavah pri 

matematiki?  

a) starši oziroma skrbniki  

b) sorodniki  

c) prijatelji  

č) sošolci  

d) učenci iz višjih razredov  

e) učitelj v okviru podaljšanega bivanja  

f) razrednik  

g) šolska svetovalna služba (pedagog, psiholog, socialni delavec, ipd.)  

h) inštruktor  

i) drugo, navedite: ________________________________________________________ 

 

11. S kom se Vi posvetujete v zvezi z učnimi težavami, ki jih ima Vaš otrok pri 

matematiki? Za vsakega posebej izberite enega od možnih odgovorov. 

 

Posvetujem se … vedno pogosto redko nikoli 

z razrednikom     

s šolsko svetovalno službo     

s sodelavci v službi     
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s sorodniki     

z drugim, navedite: 

 __________________________ 

    

 

12. Na kakšen način in kako pogosto Vi nudite pomoč otroku pri učenju matematike? 

Označite. 

 

 zelo 

pogosto 
pogosto redko 

skoraj 

nikoli 
nikoli 

z branjem navodil/nalog      

z razlago navodil/nalog      

sam/a rešim nalogo in jo razložim 

otroku 

     

z dodatnimi namigi skušam 

otroku približati nalogo 

     

otroku ne pomagam      

drugo, navedite: 

__________________________ 

     

 

13. Kaj bi Vi potrebovali, da bi se čutili bolje usposobljeni in opremljeni za pomoč 

otroku s težavami pri matematiki? Izberete lahko več odgovorov.  

a) večjo razpoložljivost učiteljev za pogovor in izmenjavo informacij  

b) večjo razpoložljivost šolske svetovalne službe za pogovor in izmenjavo informacij  
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c) več konkretnih navodil, kako otroku pomagati  

č) več možnosti za izmenjavo izkušenj z drugimi starši, ki imajo otroke s podobnimi 

problemi  

d) več informacij o možnih virih pomoči na šoli in zunaj šole  

e) več predavanj in delavnic o težavah pri učenju in načinih pomoči  

f) več literature (brošur, letakov…) o posameznih vrstah učnih težav  

g) drugo, navedite: _______________________________________________________ 

 

14. Kaj pričakujete od učitelja Vašega otroka na področju nudenja pomoči učencem z 

učnimi težavami pri matematiki?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

15. Kakšno bi bilo Vaše glavno sporočilo učitelju in vodstvu šole Vašega otroka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Spoštovani!  

Sem Alja Gašparut, študentka podiplomskega študija poučevanje na razredni stopnji, na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela Sodelovanje staršev in učiteljev pri 

nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri pouku matematike želim raziskati stališča 

učiteljev in staršev o njihovem sodelovanju, ovirah pri medsebojnem sodelovanju, načinih 

pomoči učencem ter pričakovanjih, ki jih imajo eden do drugega na področju nudenja pomoči 

učencem z učnimi težavami pri matematiki.  

Prosim Vas, da mi pomagate pri izvedbi raziskave in izpolnite kratek anketni vprašalnik. 

Vprašalnik za učitelje (sestavljen na podlagi že obstoječega vprašalnika dr. Lidije Magajna, dr. 

Sonje Pečjak, dr. Marije Kavkler, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in Ksenije Bregar Golobič 

objavljenega v delu Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila iz leta 2001) 

je anonimen, zbrane podatke pa bom uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Za rešene anketne vprašalnike se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem! 

 

 

SODELOVANJE STARŠEV IN UČITELJEV PRI NUDENJU POMOČI UČENCEM Z 

UČNIMI TEŽAVAMI PRI POUKU MATEMATIKE  

Spol (obkrožite):   

     

Ž M 

Koliko časa že delate v osnovnošolskem izobraževanju? (obkrožite) 

 

 

 

a) 0 do 5 let  

b) 6 do 15 let  

c) 16 do 25 let  

č) nad 25 let 

Šola, na kateri poučujete (obkrožite):  

 

 osrednjeslovenska         zasavska 

Število učencev v oddelku/-ih, v katerem/-ih poučujete je (obkrožite): a) do 15 

b) 15 do 20 

c) več kot 20 
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1. Katere od naštetih skupin učencev po Vašem mnenju sodijo med učence z učnimi 

težavami? Pri vsaki trditvi izberite enega od možnih odgovorov.  

 

Učenci, ki imajo pomembno večje te-

žave pri učenju od vrstnikov zaradi: 
DA NE 

nisem 

prepričan/a 

skupino premalo 

poznam 

a) splošno upočasnjenega intelektualne-

ga razvoja  

    

b) specifičnih primanjkljajev na posa-

meznih področjih učenja (kratkotrajna 

pozornost, grafomotorične težave, bral-

no-napisovalne težave, težave pri 

matematiki ipd.)  

    

c) čustvenih težav (strah pred neuspe-

hom, občutek nemoči ipd.)  

    

č) pomanjkljivih učnih in delovnih na-

vad  

    

d) pomanjkljive motivacije za šolsko 

delo  

    

e) slabšega razumevanja slovenskega 

jezika  

    

f) pomanjkljivih spodbud za šolsko delo      

g) hiperaktivnega, nemirnega vedenja      

h) sociale ogroženosti      

i) pomanjkljivega ali neustreznega pou-

čevanja (zaradi daljše odsotnosti učenca 

od pouka, menjavanja učiteljev, manj 

ustreznih metod poučevanja ipd.) 
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2. S kom sodelujete v okviru pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki? 

Izberite odgovore, ki so za Vas ustrezni. 

 

 skoraj vedno pogosto redko nikoli 

a) z nikomer      

b) z učiteljem/ico OPB in 

drugimi učitelji, ki poučujejo 

učenca  

    

c) z drugimi učitelji, ki so 

poučevali učenca v nižjih 

razredih  

    

č) s šolsko svetovalno službo      

d) z mobilno specialno-

pedagoško službo  

    

e) z ravnateljem      

f) s pomočnikom ravnatelja      

g) z učenčevimi starši      

h) z oddelčno skupnostjo      

i) z zunanjimi strokovnjaki      

j) drugo, navedite: 

_________________________ 
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3. Kateri so po Vašem mnenju ključni dejavniki pri obravnavi, pomoči in napredku 

učencev z učnimi težavami na razredni stopnji pri pouku matematike? Izberete lahko 

več odgovorov. 

a) sodelovanje učiteljev in staršev pri pomoči učencu 

b) učiteljevo znanje 

c) učiteljeva razlaga, pomoč 

č) učenčev interes in motivacija 

d) pomoč staršev učencu s težavami pri matematiki 

e) podpora staršev 

f) drugo, navedite: ________________________________________________________ 

 

4. Kako pogosto se učenci neposredno (samoiniciativno) obračajo na Vas, da bi Vam 

zaupali svoje učne težave pri matematiki oziroma z željo, da bi jim pomagali? Izberite 

enega od možnih odgovorov. 

a) pogosto  

b) redko  

c) nikoli 

 

5. Kako pogosto se starši neposredno (samoiniciativno) obračajo na Vas, da bi Vam zau-

pali učne težave svojih otrok oziroma z željo, da bi jim v zvezi z učnimi težavami 

svetovali, pomagali? Izberite enega od možnih odgovorov. 

a) pogosto  

b) redko  

c) nikoli 

 

6. Ali sodelujete s starši učencev z učnimi težavami pri matematiki? Obkrožite. 

 

DA                                                                    NE  
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7. Kako pogosta sta komunikacija in sodelovanje s starši učencev, ki imajo učne težave 

pri matematiki? Označite. 

 

 zelo 

pogosto 
pogosto redko 

skoraj 

nikoli 
nikoli 

govorilne ure      

roditeljski sestanki      

pisna sporočila      

telefonski pogovori      

sodelovanje v učno-vzgojnem 

procesu 

     

drugo, navedite: 

__________________________ 

     

 

 

8. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem, ko skušate vzpostaviti kontakt s starši učencev, 

ki imajo težave pri pouku matematike in jim želite pomagati? Obkrožite en odgovor.  

a) zelo zadovoljni – vedno naletim na posluh in razumevanje staršev in se z njimi lahko  

odkrito pogovorim 

b) srednje zadovoljni – starši se ne odzovejo v tolikšni meri, kot si želim in bi bilo potrebno 

c) nezadovoljni – starši se ne odzovejo na povabilo 

č) nimam izkušenj na tem področju 
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Če niste zadovoljni, na kratko pojasnite ovire in probleme:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Kako ukrepate v primerih, ko starši niso motivirani in ne sodelujejo? Za vsako trditev 

izberite enega od možnih odgovorov. 

 

 pogosto včasih nikoli 

a) osredotočim se na neposredno delo z 

učencem  

   

b) staršem se poskušam približati na 

drugačne načine  

   

c) starše in učenca napotim v ustrezno 

zunanjo ustanovo 

   

č) organiziram razgovor staršev pri 

ravnatelju  

   

d) posvetujem se s kolegi, šolsko 

svetovalno službo idr. na šoli  

   

e) opustim projekt pomoči, ker brez 

sodelovanja staršev ni smiseln  

   

f) drugo, navedite: 

_______________________________ 
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10. Kako pogosto se srečujete z naštetimi težavami pri sodelovanju s starši učencev z 

učnimi težavami pri matematiki? Označite. 

 

 zelo 

pogosto 
pogosto redko 

skoraj 

nikoli 
nikoli 

neodzivnost staršev      

nezaupanje      

nespoštovanje      

nezainteresiranost staršev za 

pomoč otroku 

     

slaba komunikacija      

drugo, navedite: 

__________________________ 

     

 

11. Ali menite, da ima Vaše sodelovanje s starši pomemben vpliv na učence z učnimi 

težavami pri matematiki?  (obkrožite)  

 

DA                                             NE 

 

Če DA, zakaj oziroma kako?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

 

12. Kaj pričakujete od staršev učencev z učnimi težavami pri matematiki na področju 

nudenja pomoči?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

13. Kakšno bi bilo Vaše glavno sporočilo staršem učencev z učnimi težavami pri pouku 

matematike? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


