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POVZETEK 

Matematika je šolski predmet, prisoten v vseh razredih, poleg tega pa si življenja brez nje 

skorajda ni mogoče predstavljati, saj jo potrebujemo v marsikateri življenjski situaciji. Otroci 

se z njo prek igre srečajo že v rani mladosti, kasneje, v osnovni šoli, pa je to obvezen predmet 

za vse učence.  

Slovenska populacija zelo ceni matematiko in uspešnost na tem področju, mogoče celo bolj 

kakor materni jezik. Kljub temu pa marsikateremu učencu pri urah matematike ni prijetno. 

Lahko celo rečemo, da je v zadnjih letih naraslo število učencev z učnimi težavami pri 

matematiki. Zaradi porasta učnih težav pa morajo biti učitelji na to še bolj pripravljeni in ob 

pojavu omenjenih težav ustrezno odreagirati. 

Teoretični del magistrskega dela torej v prvi vrsti predstavlja učne težave, ki so prisotne 

skorajda v vsaki šoli. Navedeni so tudi vzroki zanje in ukrepi pomoči, v nadaljevanju pa so 

podrobneje opredeljene učne težave, ki jih imajo učenci pri matematiki. V delu je izpostavljena 

predvsem učna pomoč pri tem predmetu, s poudarkom na njenih oblikah. Izhaja iz 

petstopenjskega modela pomoči in se v okviru tega poglobi v tiste oblike učne pomoči, ki jih 

lahko izvaja učitelj. V ospredje, na prvo stopnjo pomoči jo postavlja tudi petstopenjski model 

pomoč, postavljamo dobro poučevalno prakso pri matematiki, ki jo lahko zagotovi oz. izvaja 

učitelj. Učitelj je tisti, ki mora matematične pojme na ustrezen način približati učencem. To 

lahko stori postopoma, in sicer tako, da učencem konkretno predstavi situacijo ter jo nato preko 

grafične reprezentacije vpelje v matematične simbole. Na prvi stopnji petstopenjskega modela 

učne pomoči je učencem, ki imajo učne težave pri matematiki, ponujen tudi dopolnilni pouk. 

medtem ko na tretji stopnji učitelj lahko izvaja individualno in skupinsko obliko učne pomoči.  

Rezultati empirične raziskave, izvedene v okviru magistrskega dela, kažejo, da učitelji 3., 4. in 

5. razreda osnovne šole dobro poznajo in pogosto prepoznajo učne težave pri matematiki. 

Posledično lahko sklepamo, da ustrezno prilagajajo tudi metode in oblike dela. Svoje 

poznavanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči pri matematiki na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici ocenjujejo kot dobro. Večina anketirancev je uspešnost svojega dela pri 

nudenju učne pomoči pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ter individualni in skupinski učni 

pomoči ocenila kot odlično. 

V empiričnem delu magistrska naloga raziskuje tudi stališča učencev do različnih oblik učne 

pomoči, ki jih lahko nudijo učitelji pri matematiki. Učenci načeloma dobro napredujejo zaradi 

ustrezne obravnave na prvi in tretji stopnji petstopenjskega modela učne pomoči. Vsi 

intervjuvani učenci pa se strinjajo, da redno obiskovanje dopolnilnega pouka matematike vpliva 

na njihovo uspešnost pri omenjenem učnem predmetu.   

Ključne besede: učne težave, matematične učne težave, model petstopenjske učne pomoči, 

dobra poučevalna praksa, učiteljeve oblike učne pomoči 

 

 



 
 

Effectiveness of Forms of Teachers' Assistance to Third Graders, Fourth Graders and Fifth Graders with 

Difficulties in Learning Maths 

SUMMARY 

Mathematics is a school subject present in all grades. Besides, it is almost impossible to imagine 

a life without it, because it is needed in many life situations. Children confront it already at an 

early age and later it is an obligatory subject for all students. 

Mathematics, and the achievements in this field, are highly appreciated among the Slovene 

population, maybe even more than its mother tongue. However, many students feel 

uncomfortable during maths lessons. We can even say that in the last few years the number of 

students with learning difficulties in mathematics classes has risen. This is why teachers have 

to be even more prepared for such difficulties and react appropriately when they occur. 

The theoretical part of the master’s thesis firstly presents learning difficulties that are present 

in practically every school. Causes for them and measures to help with such difficulties are also 

listed. Then, learning difficulties that students have in mathematics classes are defined in 

greater detail. We have focused mainly on tutoring mathematics and different types of learning 

assistance used with this subject. We focused on the five-stage model, especially on the types 

of learning assistance that can be provided by teachers. As the most important, even according 

to the five-stage model, we chose the good mathematics teaching practice that can be 

guaranteed and carried out by a teacher. The teacher is the one who has to present the 

terminology to the students in an appropriate way. This can be done gradually, by starting with 

concrete examples followed by graphical representation and finally introducing mathematical 

symbols. At the first stage of the five-stage model students with learning difficulties are offered 

additional group classes to practice what they have learned. At the third stage the teacher can 

carry out individual or group tutoring lessons. 

The results of the empirical research have shown that teachers of 3rd, 4th and 5th grades of 

primary school are familiar with learning difficulties in mathematics and can often recognize 

them. Consequentially, it can be deduced that they also adjust the methods and forms of work 

in the classroom accordingly. Based on a five stage scale evaluation, they estimated that they 

have a good knowledge of the five-stage model of offering help with mathematics. Most 

interviewees gave themselves the highest score when asked to rate their success with offering 

help in regular classes, additional classes and individual and group tutoring lessons. 

As part of the empirical part of the thesis, students’ opinions regarding different types of 

learning assistance offered by teachers with mathematics classes were also researched. Most 

students are progressing because of the appropriate treatment on the first and third stage of the 

five-stage model of offering help. All interviewed students agree that regularly attending 

additional classes in mathematics has positive results with their success. 

Key words: learning difficulties, mathematics learning difficulties, the five-stage model of 

offering help, good teaching practice, types of teachers' learning assistance 

 



 
 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD ................................................................................................................................. 1 

2 UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI ................................................................................ 2 

2.1 VZROKI UČNIH TEŽAV .......................................................................................... 3 

2.2 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV ......................................... 4 

2.3 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE ....................................................................................... 6 

2.4 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE .................................................................................. 7 

2.4.1 Disleksija ali legastanija in disortografija ............................................................ 7 

2.4.2 Disgrafija, spacialna diskalkulija, dispraksija ...................................................... 8 

3 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI ................................................... 9 

3.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI ................................................... 10 

3.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE OZ. PRIMANKLJAJI PRI MATEMATIKI .......... 10 

3.2.1 Diskalkulija ........................................................................................................ 11 

3.2.2 Specifične aritmetične učne težave .................................................................... 12 

3.3 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI ..... 14 

4 UČNA POMOČ IN NJENE OBLIKE V OSNOVNI ŠOLI ............................................. 15 

4.1 PETSTOPENJSKI MODEL NUDENJA UČNE POMOČI ...................................... 16 

4.2 UČITELJEVE OBLIKE UČNE POMOČI PRI MATEMATIKI .............................. 21 

4.2.1 Individualizacija in diferenciacija pri pouku matematike .................................. 22 

4.2.2 Dobra poučevalna praksa pri matematiki ........................................................... 23 

4.2.2.1 Prehod od konkretnih reprezentacij do matematičnih simbolov .................... 25 

4.2.2.2 Standardi in minimalni standardi .................................................................... 27 

4.2.3 Dopolnilni pouk, kot oblika pomoči, ki jo lahko nudi učitelj ............................ 35 

4.2.4 Individualna in skupinska oblika učne pomoči .................................................. 36 

EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................................... 39 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ................................................... 39 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................... 39 

7 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA ............................................................................ 40 

7.1 RAZISKOVALNA VZORCA .................................................................................. 40 

7.1.1 PRVI RAZISKOVALNI VZOREC ....................................................................... 40 

7.1.2 DRUGI RAZISKOVALNI VZOREC ................................................................... 43 

7.2 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV ...................................................................... 43 



 
 

7.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV ........................................................................... 43 

7.4 POTEK OBDELAVE PODATKOV ......................................................................... 44 

7.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA 

UČITELJE ............................................................................................................................ 44 

7.5.1 Poznavanje učnih težav pri matematiki .............................................................. 44 

7.5.2 Poznavanje oblik učne pomoči pri matematiki .................................................. 45 

7.5.3 Prepoznavanje učencev z učnimi težavami pri matematiki ............................... 49 

7.5.4 Uspešnost pri nudenju učne pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku ter 

individualni in skupinski učni pomoči pri matematiki ..................................................... 50 

7.5.4.1 Uspešnost nudenja učne pomoči pri rednih urah matematike ........................ 51 

7.5.4.2 Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku matematike ........... 53 

7.5.4.3 Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni in skupinski učni pomoči pri 

matematiki ..................................................................................................................... 55 

7.5.5 Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki ....................................... 57 

7.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z UČENCI .......................... 58 

7.6.1 Napredovanje učencev 3., 4. in 5. razredov pri matematiki zaradi učne pomoči, ki 

so jo deležni ...................................................................................................................... 58 

7.6.2 Stališča učencev 3., 4. in 5. razredov o pričakovanjih učne pomoči pri matematiki

 62 

7.6.3 Stališča učencev 3., 4. in 5. razredov do oblik nudenja učne pomoči pri 

matematiki ......................................................................................................................... 62 

7.7 POVZETEK UGOTOVITEV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH .................. 67 

8 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI ................................................................................ 72 

9 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................... 73 

PRILOGE ................................................................................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Vzroki učnih težav (Žerdin, 1991, str. 24) .................................................................... 3 

Slika 2: Iskanje krivde za pojav učnih težav (Strojin, 1991, str. 45).......................................... 4 

Slika 3: Nepravilna povezava med računskim znakom in računsko operacijo (Kavkler, 2002, 

str. 163) ...................................................................................................................... 13 

Slika 4: Priklic neustreznih korakov ustnega odštevanja (Kavkler, 2002, str. 164)................. 13 

Slika 5: Napačen priklic aritmetičnih dejstev poštevanke (Kavkler, 2002, str. 164) ............... 14 

Slika 6: Petstopenjski model pomoči in podpore (Kavkler, 2011b, str. 33) ............................ 16 

Slika 7: Odnosi med reprezentacijskimi sistemi (Haylock in Cockburn, 1989, str. 3, v Hodnik 

Čadež, 2003, str. 6) .................................................................................................... 25 

Slika 8: Most med konkretnimi in abstraktnimi reprezentacijami (Heddens, 1986, v Hodnik 

Čadež, 2013, str. 38) .................................................................................................. 26 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Primerjava standardov in minimalnih standardov znanja za 3. razred ............. 28 

Preglednica 2: Primerjava standardov in minimalnih standardov znanja v 4. razredu ............ 30 

Preglednica 3: Primerjava standardov  in minimalnih standardov znanja v 5. razredu ........... 32 

Preglednica 4: Najpogostejši načini prilagajanja metod in oblik dela učencem z učnimi 

težavami v okviru individualne pomoči pri poučevanju ................................... 36 

Preglednica 5: Najpogostejši načini prilagajanja metod in oblik dela učencem z učnimi 

težavami v okviru individualne pomoči pri utrjevanju učne snovi................... 37 

Preglednica 6: Najpogostejši načini prilagajanja metod in oblik dela učencem z učnimi 

težavami v okviru individualne pomoči pri preverjanju znanja ....................... 38 

Preglednica 7: Struktura anketiranih učiteljev po spolu ........................................................... 40 

Preglednica 8: Struktura anketiranih učiteljev glede na starost, razdeljeno po razredih .......... 40 

Preglednica 9: Struktura anketiranih učiteljev glede na stopnjo izobrazbe.............................. 41 

Preglednica 10: Struktura anketiranih učiteljev glede na delovno dobo .................................. 41 

Preglednica 11: Struktura anketiranih učiteljev glede na razred v katerem poučujejo ............ 41 

Preglednica 12: Število odgovorov anketiranih učiteljev glede na izbiro učnih oblik, ki jih 

izvajajo .............................................................................................................. 41 

Preglednica 13: Izvajanje dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske učne pomoči v 

odnosu z nudenjem učne pomoči pri rednem pouku matematike ..................... 42 

Preglednica 14: Izvajanje dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske učne pomoči .... 42 

Preglednica 15: Struktura intervjuvanih učencev po razredih ................................................. 43 

Preglednica 16: Struktura intervjuvanih učencev po spolu ...................................................... 43 

Preglednica 17: Pogostost prepoznanih učnih težav pri matematiki ........................................ 44 

Preglednica 18: Poznavanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči ........................... 46 

Preglednica 19: Poznavanje petstopenjskega modela učne pomoči na šoli ............................. 47 

Preglednica 20: Poznavanje petstopenjskega modela glede na spol anketiranih učiteljev ...... 47 

Preglednica 21: Poznavanje petstopenjskega modela glede na starost anketiranih učiteljev .. 48 

Preglednica 22: Poznavanje petstopenjskega modela glede na delovno dobo učitelja ............ 48 

file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474613
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474614
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474615
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474615
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474616
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474617
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474618
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474619
file:///E:/Magistrsko%20delo/MAGISTRSKO%20DELO/Banovec_Magistrsko%20delo%2020190914_zadnjaverzija.docx%23_Toc19474619


 
 

Preglednica 23: Načini vključevanja učencev k dopolnilnem pouku matematike ................... 49 

Preglednica 24: Pomembnost trditve glede na razred poučevanja učiteljev ............................ 51 

Preglednica 25: Uspešnost nudenja učne pomoči pri pouku .................................................... 51 

Preglednica 26: Uspešnost nudenja učne pomoči pri pouku glede na spol .............................. 52 

Preglednica 27: Uspešnost nudenja učne pomoči glede na delovno dobo učitelja .................. 52 

Preglednica 28: Uspešnost nudenja učne pomoči glede na starost učitelja .............................. 53 

Preglednica 29: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku ............................... 53 

Preglednica 30: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na spol ........ 54 

Preglednica 31: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na delovno 

dobo .................................................................................................................. 54 

Preglednica 32: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na starost ..... 54 

Preglednica 33: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči ...................... 55 

Preglednica 34: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči glede na spol 56 

Preglednica 35: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči glede na 

delovno dobo .................................................................................................... 56 

Preglednica 36: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči glede na starost

 .......................................................................................................................... 56 

Preglednica 37: Potenciali za izboljšanje učne pomoči............................................................ 57 

Preglednica 38: Mnenje učencev o učnih težavah glede na razred .......................................... 58 

Preglednica 39: Zaključna ocena pri matematiki ..................................................................... 59 

Preglednica 40: Čas, namenjen učenju matematike doma ....................................................... 59 

Preglednica 41: Mnenja o trudu za reševanje učnih težav pri matematiki ............................... 60 

Preglednica 42: Pomoč staršev pri učenju matematike ............................................................ 60 

Preglednica 43: Kdaj sem se najbolj naučil matematiko .......................................................... 61 

Preglednica 44: Obiskovanje individualne in skupinske učne pomoči .................................... 63 

Preglednica 45: Obiskovanje dopolnilnega pouka ................................................................... 63 

Preglednica 46: Strinjanje s trditvami glede na razred ............................................................. 64 

Preglednica 47: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na spol učiteljev ........................ 84 

Preglednica 48: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na starost učiteljev .................... 85 

Preglednica 49: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na delovno dobo učiteljev ......... 87 

Preglednica 50: Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na starost ......... 89 

Preglednica 51:Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na spol .............. 89 

Preglednica 52:Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na delovno dobo90 

 

 





 

1 
 

1 UVOD 

 

Šolstvo pretežno stremi k viziji, da je večina učencev vključenih v redne osnovne šole – 

to je velika in raznovrstna populacija učencev, katerim morajo učitelji in šola zagotoviti 

možnosti, da bodo pridobili želeno izobrazbo, ne glede na to, kakšni so njihovi potenciali  

(Erbeli, Žolgar Jerkovič in Končar, 2009). Zavedati se moramo, da učenci v šolo prihajajo 

iz različnih okolij in z različnimi znanji. Prav ta različnost in individualnost učencev 

predstavlja za učitelja izhodišče njegovega dela (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak in Bregar Golobič, 2008a).  

Matematika je veda, ki nas spremlja vse življenje. Seveda je ne potrebujemo vsi enako 

intenzivno in v enaki meri, pa vendar moramo poznati vsaj osnove, da se lahko 

sporazumevamo z ostalimi. Iz podobnega koncepta izhaja tudi Učni načrt za matematiko 

(2011), ki pravi, da pouk matematike v osnovnih šolah obravnava temeljne in pomembne 

matematične pojme, ki so prilagojeni otrokovemu kognitivnemu razvoju, njegovim 

sposobnostim, značilnostim in življenjskemu okolju. Soočiti pa se moramo tudi z 

dejstvom, da marsikateremu učencu matematika povzroča težave (Žakelj in Valenčič 

Zuljan, 20015). 

Tisti učenci, ki imajo učne težave, potrebujejo posebno strokovno obravnavo in 

didaktične prilagoditve, da bodo razvili vse svoje zmožnosti. V povezavi s tem omenimo 

tudi Zakon o osnovni šoli (2007, 12. člen), ki navaja, da so učenci z učnimi težavami 

upravičeni do prilagajanja oblik in metod dela pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in 

pri drugih oblikah individualne in skupinske učne pomoči. Omenjeni zakon se v osnovnih 

šolah izvršuje v obliki petstopenjskega modela nudenja učne pomoči. Gre za delo učitelja 

in drugih strokovnih delavcev, ki nudijo učno pomoč učencem. Predvsem učitelj je tisti, 

od katerega je odvisna učinkovitost učne pomoči na prvi in tretji stopnji modela. Seveda 

pa se njegova vloga skozi celoten model prepleta tudi z delom drugih strokovnih delavcev 

(svetovalne službe, mobilnih specialnih pedagogov itd.) (Kavkler, 2011b). V sklopu prve 

stopnje petstopenjskega modela ne moremo mimo dobre poučevalne prakse učitelja. Ta 

se izvršuje v razredu in je ključen dejavnik kvalitetno izpeljanega pouka matematike. 

Učitelj pa mora primarno delovati v skladu z Učnim načrtom (2011), kar pomeni, da po 

njem načrtuje in organizira pouk ter sledi standardom in minimalnim standardom znanja 

(Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). 

Vodilo našega magistrskega dela je bilo ugotoviti, kakšno vlogo ima učitelj na prvi in 

tretji stopnji petstopenjskega modela nudenja učne pomoči pri matematiki v 3., 4. in 5. 

razredu osnovne šole. Hkrati pa smo želeli izvedeti stališča, ki jih imajo učenci do 

različnih oblik nudenja učne pomoči pri tem predmetu. Podatke učiteljev smo zbrali s 

pomočjo anketnega vprašalnika, medtem ko smo do želenih podatkov učencev prišli z 

intervjujem. 
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TEORETIČNI DEL 

2 UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI 

 

Hiter tempo življenja, vsakodnevne obveznosti in dejavnosti terjajo svoj davek. Ne samo 

pri odraslih, temveč tudi pri tistih, ki tega pritiska še ne bi smeli poznati. Mislimo na 

šoloobvezne otroke, od katerih se zahteva vse več. Odrasli so vse pogosteje uperjeni v 

uspešnost svojih otrok na vseh področjih, tudi v šoli. Vendar niso vsi učenci slovenskih 

šol enaki – razlikujejo se v razmišljanju, vedenju, odzivnosti na dane situacije itd. 

Nekateri potrebujejo več časa in pomoči, da usvojijo določeno snov, drugi pa potrebujejo 

zgolj malo spodbude. Ko se pri učencu pojavijo učne težave, se v večini primerov nad 

njim izvajajo dodatni pritiski s strani staršev ter učiteljev v šolah (Končnik Goršič, 2002). 

Prav šola je tista institucija, od katere se pričakuje tudi ustrezne ukrepe ter delo z učenci, 

pri katerih se pojavijo učne težave. V Beli knjigi (2011) zasledimo naslednje načelo: 

»Vzgojno-izobraževalno delo v šoli je treba organizirati tako, da bodo vsi učenci, ko 

imajo kakršne koli težave (npr. težave pri učenju, čustvene in vedenjske težave, govorne 

težave, težave zaradi bolezni, itd.), takoj dobili ustrezno pomoč. Za nudenje ustrezne 

pomoči morajo biti učitelji in šolski svetovalni delavci ustrezno usposobljeni. Vsaka šola 

mora biti kadrovsko usposobljena za nudenje pomoči otrokom, ko imajo težave. Pri 

zagotavljanju pomoči učencem se šole povezujejo tudi z ostalimi inštitucijami (npr. s 

svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi, s centri za socialno delo, itd.).« (Bela 

knjiga, 2011, str. 115) 

Govorimo torej o načelu, po katerem naj bi delovale vse slovenske šole. Razlike med 

teorijo in prakso seveda obstajajo in prav je tako, saj je vsak učenec individuum – enako 

velja za učitelja. Učne težave, ki jih majo učenci, se med seboj razlikujejo. Prav tako ima 

več različnih učiteljev različne načine in pristope do dela z učenci, ki imajo učne težave.   

Slovenska zakonodaja opredeljuje skupino učencev, ki imajo učne težave in so upravičeni 

do učne pomoči. Glavne podskupine teh učencev so:  

- »učenci, ki se počasneje učijo,  

- učenci, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in večkulturnostjo,  

- učenci, ki so kulturno in ekonomsko prikrajšani, 

- učenci, ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja,  

- neustrezna vzgojno-izobraževalna interakcija med učencem in okoljem,  

- čustveno pogojene težave,  

- pomanjkljiva motivacija in samoregulacija,  

- učenci z blažjimi do zmernimi specifičnimi motnjami učenja, motnjo pozornosti 

z/brez hiperaktivnosti ali blažjimi do zmerno specifičnimi govorno jezikovnimi 

motnjami« (Magajna, idr. 2008a). 
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Učitelj pa mora biti v razredu pozoren na vse učence, tudi tiste, za katere misli, da jim 

učenje ne povzroča težav. Mnogokrat so težave prikrite in se pokažejo kasneje, kar pa za 

učenca ni dobro (Magajna idr., 2008a). 

Če se vrnemo na učence z učnimi težavami, se nam poraja vprašanje, koliko šolajočih se 

otrok, ki imajo težave z učenjem, pravzaprav je v osnovnih šolah? Zasledili smo, da so 

otroci z učnimi težavami podskupina otrok s posebnimi potrebami. Slednji predstavljajo 

20–25 % učencev, ki obiskujejo osnovno šolo. Število tistih učencev, ki imajo učne težave 

– tako splošne kot specifične, se giblje okoli 20 % (Magajna idr., 2008a).  

2.1 VZROKI UČNIH TEŽAV 

 

Ko govorimo o učnih težavah, ne moremo mimo vzrokov, zaradi katerih nastanejo. 

Vzroki za učne težave, ki se pojavljajo v osnovnih šolah, so raznoliki. Ne moremo jih 

iskati zgolj na enem področju, ampak se moramo v njihov izvor poglobiti. To pomeni, da 

moramo učenca dobro opazovati in na ta način preučiti, zakaj je v prvi vrsti sploh prišlo 

do učnih težav. Koncept dela (2008) tako opredeljuje tri tipe vzrokov učnih težav 

(Magajna idr., 2008a): 

1. TIP: vzroki učnih težav tičijo v okolju, v katerem učenec živi. Gre predvsem za 

ekonomski status družine, stres, ki ga učenec doživlja zaradi ne vključenosti v 

družbo itd.   

2. TIP: vzroki za nastanek učnih težav tičijo v prepletanju notranjih dejavnikov 

učenca ter okolja, v katerem učenec živi. 

3. TIP: vzroki učnih težav so zgolj v posamezniku.  

Tudi Žerdin (1991) je oblikovala shemo vzrokov učnih težav. Vendar poudarja, da se ti 

vzroki med seboj prepletajo in jih najpogosteje zasledimo tam, kjer so neskladja med 

pričakovanji šole ter določenimi atributi učenca. Vendar pa to, da je učenec v šoli uspešen 

ali ne, ni odvisno zgolj in samo od njega samega. Pomembni so tudi vplivi okolja, 

kulturna naravnanost družine ter socialne in ekonomske razmere, v katerih učenec živi. 

 

 

 

 

 

 

Kakor je razvidno iz Slike 1, so učne težave posledica več dejavnikov, ki se pri 

posamezniku pokažejo ali pa ostanejo skrite, vendar kljub temu vplivajo na njegovo učno 

Slika 1: Vzroki učnih težav (Žerdin, 1991, str. 24) 
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uspešnost. Bolezni, čustvenim motnjam, manj spodbudnemu okolju in zahtevnosti šole 

Žerdin pripisuje največji delež za pojav učnih težav – kar 45 %. Sledijo jim specifične 

učne težave (40 %), veliko manjši odstotek pa je pripisan rahlo zmanjšanim umskim 

zmožnostim (13 %) ter motnjam v duševnem razvoju (2,3 %) (Žerdin, 1991). 

 »Zelo je pomembna otrokova samopodoba, stopnja samozavesti, prepričanja o lastni 

moči in sposobnosti ter vrednosti. Če otrok tega nima, tudi drugih ne bo mogel prepričati 

o svojem znanju.« (Žerdin, 1991, str. 17) 

Zgoraj omenjene učne težave delimo na dve vrsti – splošne in specifične. Prve lahko 

opredelimo kot težave, ki se porajajo pri učencu pri enem ali več predmetih v šoli. 

Posledica teh težav je manjša uspešnost učenca. Lahko se pojavijo zaradi notranjih ali 

zunanjih dejavnikov. Specifične učne težave pa so kompleksnejše – izhajajo iz 

posameznika ter so nevrofiziološko pogojene. Pokažejo se z zaostankom v zgodnjem 

razvoju ali pa kasneje pri pozornosti, pomnjenju, koordinaciji, komunikaciji, itd. 

(Magajna idr., 2008a) 

2.2 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV 

 

Odkrivanje učnih težav bi moralo biti interdisciplinarno, kar pomeni, da bi vključevalo 

medsebojno sodelovanje učencev, staršev in učiteljev ter ostalih strokovnih delavcev. 

Pogosta ovira pri prepoznavanju učnih težav je iskanje krivde (starši jo iščejo pri učitelju 

in učencu, učitelji pa pri staršu in učencu) (Magajna idr., 2008a). Učenec bi moral biti v 

središču pozornosti, učitelji in starši pa bi morali z njim vzpostaviti dialog, ki bi 

pripomogel k identifikaciji učnih težav (Magajna idr., 2008a in Strojin, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Strojin (1991) predstavi t. i. »model difuzne obrambe«, ki je razviden na sliki zgoraj. V 

procesu šolanja prihajajo v stik najpogosteje učenec, učitelj in starši. Ko se pojavijo učne 

težave pri učencu, vsi iščejo krivca, kar ponazarja tudi slika. Starši se po mnenju avtorice 

počutijo krive, ker so njihova pričakovanja neizpolnjena. Nekateri niso sposobni nuditi 

Slika 2: Iskanje krivde za pojav učnih težav (Strojin, 1991, str. 45) 
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učne pomoči svojemu otroku, zato pri njih prihaja do čustvene prizadetosti. Iščejo torej 

»krivca« za otrokove učne težave v otroku samem ter seveda v učitelju, njegovemu 

poučevanju ter v šolskem okolju (Strojin, 1991). 

Na drugi strani se učitelj počuti nesposobnega, s tem pa je ogrožena njegova avtoriteta v 

razredu. Ne starši ne učitelj ne vedo, od kod izvirajo učne težave, zaradi iskanja krivca pa 

prihaja tudi do vrzeli v komunikaciji, kar lahko privede do tega, da se učenec počuti slabo, 

to pa vodi v še globlje učne težave (Strojin, 1991).  

Tudi Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler in Tancig 

(2008b) v svoji raziskavi ugotavljajo, da pomanjkanje komunikacije med učitelji, učenci 

in starši otežuje odkrivanje učnih težav. Učenci in starši težko zaupajo učiteljem, da 

potrebujejo učno pomoč. Učitelji so tako prepuščeni samim sebi in svojim sposobnostim 

za odkrivanje učnih težav. Iz rezultatov raziskave (Magajna idr., 2008b) je razvidno, da 

navadno odkrijejo učne težave pri učencih, ki imajo težave pri pisanju ter računanju. 

Učitelji občutijo pomanjkanje strokovne podpore ter tudi lastno neusposobljenost za 

identifikacijo učnih težav pri pouku. 

»Za identifikacijo posameznikov s specifičnimi učnimi težavami so bili v strokovni 

literaturi predlagani štirje poglavitni modeli: 

- model razhajanja med sposobnostmi in dosežki,  

- model nizkih dosežkov (identifikacija na podlagi podpovprečnih dosežkov na merah 

šolskih spretnosti in znanja ob odsotnosti motne v duševnem razvoju),  

- model intraindividualiziranih razlik (učenec ima na nekaterih področjih dobre 

sposobnosti, hkrati pa tudi specifične šibkosti) 

- model odzivanja na intervencijo (neposredno merjenje kritične šolske spretnosti, ki 

jo bo učitelj skušal z intervencijo izboljšati in poučevanje, osredotočeno na razvijanje 

mejene šolske spretnosti).« (Magajna, 2009, str. 380  

Nekateri izmed modelov identifikacije so bili s strani strokovnjakov deležni kar nekaj 

kritik, največ jih ima model razhajanja med sposobnostmi in dosežki. Na drugi strani pa 

model odzivanja na intervencijo predstavlja uspešno identifikacijo specifičnih učnih 

težav v osnovni šoli (Magajna, 2009). 

Kljub temu so se zaradi pomanjkljivosti določenih modelov za identifikacijo učencev z 

učnimi težavami strokovnjaki odločili za vpeljavo hibridnega modela, ki naj bi vseboval 

elemente vseh štirih prejšnjih modelov. Model je zasnovan na petstopenjski hierarhični 

metodi prepoznavanja specifičnih učnih težav in zajema vso kompleksno in vsestransko 

naravo specifičnih učnih težav (Magajna, 2009). Ti kriteriji so (Magajna, 2009):  

1. kriterij: neusklajenost učenčevih učnih sposobnosti ter njegovimi dosežki pri 

določenem učnem predmetu; 

2. kriterij: neobvladovanje primarnih šolskih veščin (branje, pisanje, računanje, 

pravopis) učenca ovirajo pri napredovanju; 
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3. kriterij: učna efektivnost je zavrta zaradi kognitivnih in metakognitivnih strategij 

ter motenega tempa učenja; 

4. kriterij: vrzeli psiholoških procesov – pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, 

socialna kognicija, zaznavanje, organizacija 

5. kriterij: hibe vida in sluha moramo pri identifikaciji učencev s specifičnimi učnimi 

potrebami zanemariti, saj te dejavniki niso ključni povzročitelji. 

Zgoraj omenjene kriterije je strokovna skupina pri Uradu za razvoj šolstva vnesla v 

slovenski šolski prostor. Po njih se usmerjajo otroci, ki sodijo v skupino otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Knap, 2012). 

Učne težave se kažejo na različne načine, učitelj mora biti zato v prvi vrsti dober 

opazovalec, da lahko učne težave diagnosticira in pravilno odreagira.  

Za pedagoške raziskovalce je iskanje razlik med splošnimi in specifičnimi učnimi 

težavami že več let zelo problematično. Ameriški raziskovalci (Lyon in sod. 2001; 

Scruggs in Mastropieri 2003; Zink in Miodrag 2007; Fletcher in sod. 2007, v Magajna, 

2009) so prišli do odkritja, da se problemi identifikacije pojavljajo predvsem zaradi zelo 

velikega povečanja števila učencev s specifičnimi učnimi težavami. Do tega porasta je v 

ZDA domnevno prišlo zaradi same definicije specifičnih učnih težav ter kriterijev, ki 

določajo vključevanje učencev v to skupino (Lyon in sod., 2001, v Magajna 2009). Za 

kriterij, ki je določeval specifične učne težave, so raziskovalci uporabljali model 

razhajanja med sposobnostmi in dosežki, ki pa zaradi številnih pomanjkljivosti ni 

ustrezen. Hkrati kot problem identifikacije specifičnih učnih težav navajajo tudi postopke 

prepoznavanja učnih težav, ki pa so v osnovnih šolah večinoma pristranski (Magajna, 

2009). Prav tako kot v ZDA se tudi pri nas v večini šol pogosteje identificira učence s 

specifičnimi učnimi težavami, kljub temu da so učne težave splošnega značaja. 

Identifikacija specifičnih učnih težav šolam pripomore k pridobitvi strokovne pomoči 

(Magajna, 2009).  

Poznavanje razlik med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami predstavlja torej pereč 

problem. Pomembno je, da učitelj in ostali strokovni delavci dobro poznajo razlike med 

obema opredelitvama težav, kot tudi podobnosti, saj lahko le tako z neko gotovostjo 

rečemo, da je učitelj prepoznal prave primanjkljaje in jih bo lahko posledično korektno 

in kakovostno obravnaval (Magajna, 2009).  

V nadaljevanju predstavljamo splošne in specifične učne težave.  

2.3 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

V to skupino uvrščamo učence, ki imajo težave v šoli izrazito večje kot ostali sovrstniki. 

Težave pri teh učencih navadno tičijo ne samo pri enem, temveč pri več učnih predmetih 

(Magajna idr., 2008a). 
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Tovrstne učne težave se kažejo kot posledica zunanjih ali notranjih dejavnikov (Magajna 

idr., 2008a, str. 11): 

- »motnje pozornosti in hiperaktivnosti,  

- podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti,  

- ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju, 

- pomanjkanje motivacije,  

- slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti,  

- socialno-kulturne drugačnosti, 

- socialno-ekonomske oviranosti.«  

Zavedati se moramo, da našteti dejavniki niso edini razlogi za učne težave. Na to ali bo 

učenec imel učne težave ali ne, vpliva tudi neustrezno poučevanje ter prikriti kurikulum, 

ki se izvaja v osnovnih šolah (Magajna idr., 2008a).  

2.4 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Pod tem izrazom se srečujemo s t. i. heterogeno skupino primanjkljajev. Te vrzeli v 

znanju se pokažejo že zelo zgodaj, in sicer na različnih področjih: pozornost, razmišljanje, 

besedno sporočanje, računske operacije, socialna kompetentnost ter čustveno zorenje 

(Magajna idr., 2008a).  

Specifične učne težave predstavljajo posplošen izraz za raznolike motnje, ki se 

razprostirajo med lažjimi, zmernimi in izrazitimi. Kljub temu pa imajo skupne 

karakteristike (Magajna, 2002, str. 16): 

- » težave pri pozornosti, koordinaciji, pomnjenju, branju, pisanju, …  

- so posledica nedelovanja v centralnem živčnem sistemu,  

- izhajajo iz genetske variacije,  

- lahko so posledica biokemičnih dejavnikov, 

- vplivajo na vedenje in učenje posameznika.«  

Magajna idr. (2008a) delijo specifične učne težave v dve skupini, in sicer specifični 

primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov (disleksija, disortografija) ter specifične 

primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov (disgrafija, specialna diskalkulija in 

dispraksija). 

2.4.1 Disleksija ali legastanija in disortografija 

 

Disleksija je nevrološka motnja, ki je prirojena in je vzrok za težave z branjem, 

črkovanjem, pisanjem, zamenjevanjem smeri, itd. Osebe z disleksijo imajo torej težave 

tako s pisnim kot tudi z ustnim izražanjem (Britansko društvo za disleksijo – British 

Dyslexia Association, b.d.). Reid (2007) dodaja, da lahko omenjeno učno težavo 

obravnavamo kot skriti primanjkljaj, saj znake disleksije opazimo šele, ko mora učenec 

nekaj na glas prebrati ali napisati.  
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V povezavi z disleksijo poznamo tudi disortografijo, ki predstavljaja skupino 

pravopisnih težav (Magajna idr., 2008a).  

 

2.4.2 Disgrafija, spacialna diskalkulija, dispraksija 

 

Disgrafija predstavlja učno motnjo, ki se kaže v grafomotoriki  - učenci imajo težave pri 

natančnem risanju, vlečenju črt, rokopisu (Križaj Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 

2000).  

Učenci, ki imajo specifično učno težavo – dispraksijo, nimajo težav na vseh področjih. 

Šport, tehnični in likovni pouk so učni predmeti, pri katerih dispraksija lahko pride do 

izraza. Posamezniki se bistveno ne razlikujejo od svojih sovrstnikov. Zanimivo je tudi 

dejstvo, da se polovica tistih otrok, ki imajo omenjeno učno težavo, spopada tudi z 

disleksijo (Magajna idr., 2008a).  

Diskalkulija je težava v učenju matematike (Magajna idr., 2008a). »Učenec ima težave 

pri samem dojemanju pojma število, osnovnih računskih operacijah, obračanju številk, 

avtomatizaciji, pisnem računanju in reševanju besedilnih nalog.« (Dobravc, 2010, v 

Valenčič Zuljan in Žakelj, 2015, str. 20) 

Poudarjamo, da je za učitelja zelo pomembno, da prepozna prve znake določenih 

specifičnih težav – potrebno je torej znanje učitelja o lastnostih specifičnih učnih težav. 

Ob odkritju le teh bo lahko učitelj ustrezno urgiral in se povezal z ostalimi strokovnjaki.  

Specifične učne težave se glede na stopnjo delijo v dve skupini. V prvo skupino sodijo 

lažje ter del zmernih specifičnih učnih težav – skupina specifičnih učnih težav z nižjo 

stopnjo težavnosti. Zmerne, hujše in najhujše specifične učne težave pa spadajo v skupino 

specifičnih učnih težav z višjo stopnjo težavnosti. V to skupino sodijo primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (Košir, Opara, Končar, Magajna, Marjanovič Umek, Peček 

Čuk in Molan, 2008).  

Učenci, ki nimajo tako izrazitih specifičnih učnih težav, sodijo torej v skupino z nižjo 

stopnjo težavnosti. Na tej stopnji učitelji poudarjajo predvsem doseganje minimalnih 

standardov znanja. Kadar pa izvajanje individualizacije, diferenciacije in dobre 

poučevalne prakse ne dosega želenega znanja, se za učence lahko organizira individualne 

ali skupinske oblike učne pomoči (Košir idr., 2008). 

V višjo stopnjo težavnosti sodijo učne težave, ki so zelo izrazite. Učenci ne obvladujejo 

temeljnega matematičnega znanja, poleg tega pa je napredek, kljub dobro zasnovanim 

različnim oblikam učne pomoči, zanemarljiv (Košir idr., 2008).  
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3 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI 

 

Obravnavane teme pri pouku matematike so osnovne ter pomembne za vsakega 

posameznika. Učitelji posredujejo matematično znanje na način, ki je konsistenten z 

učenčevim kognitivnim znanjem, veščinami, osebnostnimi značilnostmi in okoljem, v 

katerem učenec živi (Žakelj, 2012). 

Učenci imajo lahko težave pri večini šolskih predmetov, izstopa pa matematika, s katero 

ima težave kar petina šolajočih otrok (Kroesbergen in Van Luit, 2003, v Brne, 2016). 

Tudi pri matematiki se učne težave delijo na splošne in specifične (Magajna idr., 2008a). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki potrebujejo veliko mero razumevanja in 

potrpežljivosti tako s strani učiteljev kot tudi vrstnikov ter staršev. Pomembno je, da so 

različne oblike učne pomoči jasno opredeljene in da učitelji pri samem poučevanju 

izbirajo življenjske ter konkretno ponazorjene probleme. Učenca je potrebno najprej 

naučiti pravilne uporabe raznovrstnih strategij učenja in reševanja matematičnih nalog. 

Tudi sodelovanje s starši mora biti prisotno. Učitelji ali drugi strokovni delavci šole 

staršem podajo navodila za pomoč njihovim otrokom, ki imajo učne težave. Navodila 

morajo biti konkretna in razumljiva (Vodenik in Peternel, 2012). 

Zavedati se moramo, da ni preprostih navodil pri poučevanju matematike. Npr. 

izhajanje iz konkretnih situacij ni mogoče zaradi same narave matematičnega pojma, ki 

ga želimo predstaviti učencem. To npr. velja za vpeljavo število do 1000 v tretjem 

razredu, ko moramo uporabiti ponazorila, ki so v prvi vrsti matematična (Dienesova 

ponazorila desetiških enot, pozicijsko računalo…) in četudi so konkretna, niso povezana 

z življenjem učenca, ampak najbolj z matematičnim pojmom samim.  

Na drugi strani Ostad (2006, v Kavkler, 2007) navaja značilnosti učencev, ki imajo učne 

težave pri matematiki. Ti učenci večinoma v prvi vrsti uporabljajo najosnovnejše in druge 

podporne strategije (štejejo vse, kar se da šteti, štejejo na prste), pretežno uporabljajo 

enako strategijo skozi vse obdobje osnovnega šolanja. Otroci z učnimi težavami pri 

matematiki imajo torej osiromašeno poznavanje t.i. aritmetičnih strategij. Za njih je 

značilna »rigidnost pri rabi strategij« (Kavkler, 2007, str. 89). Tiste strategije, ki so 

pridobljene brez da bi se obvladale njihove pojmovne osnove, so najbolj občutljive, da se 

bodo pri njih pojavile učne težave (Kavkler, 2007). 

Vzroke za učne težave pri matematiki lahko iščemo v kognitivnih primanjkljajih učenca, 

lahko izvirajo iz okolja, ali pa se v eno združijo dejavniki obeh področij (Kavkler, 2011a).  

Vzroke, ki izvirajo iz okolja, je moč zaslediti predvsem pri kakovosti poučevanja, na učne 

težave pa vplivajo tudi socio-kulturni dejavniki in strah pred matematiko ter mnenja 

učencev o tem predmetu (Kavkler, 2011a). Kognitivni primanjkljaji učenca pa se kažejo 

na navedenih področjih (Montague, 1996, v Kavkler, 2011a, str. 127): 

- slabše konceptualno znanje matematike,  

- slabše pomnjenje in obvladovanje strategij, 



 

10 
 

- slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti,  

- primanjkljaji pri izvajanju postopkov in strategij, 

- motivacija za učenje.  

 

3.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 

Skoraj vsak izmed nas se je v obdobju šolanja občasno znašel v situaciji, ko mu je 

matematika povzročila težave. Te so morebiti nastale zaradi tega, ker nismo bili pozorni 

pri razlagi učitelja ali pa v tistem trenutku enostavno nismo razumeli določene teme. 

Predstavljajmo si, da se bi nam te težave pojavljale pogosteje in ne samo v šolskih klopeh. 

S takšnimi ovirami se soočajo učenci, ki imajo učne težave pri matematiki. 

Skupina učencev, ki se jim učne težave pri matematiki pojavljajo pogosto in so bolj 

intenzivne od učnih težav, ki jih imajo njihovi vrstniki, spadajo med učence s splošnimi 

učnimi težavami pri matematiki. Za njih je značilno, da imajo učne težave tudi pri drugih 

predmetih (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). Tovrstne učne težave zaznavamo predvsem 

pri učencih, ki (Kavkler, 2007): 

- znanje iz matematike usvajajo počasneje zaradi intelektualne sposobnosti, 

- ne obvladujejo pojmov, simbolov, reševanja problemov,  

- zaradi neobvladovanja jezika ne razumejo navodil in besedilnih nalog,  

- imajo skromno matematično predznanje,  

- ne preberejo navodil in so splošno površni,  

- pred matematiko imajo strah in so anksiozni,  

- pri reševanju nalog niso zbrani oziroma nimajo organizacije za delo, 

- za učenje matematike nimajo zadostne motivacije. 

3.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE OZ. PRIMANKLJAJI PRI MATEMATIKI 

 

Po slovenski zakonodaji so učenci s specifičnimi učnimi težavami grupirani glede na 

stopnjo intenzitete (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015): 

- učenci z lažjimi oz. zmernimi specifičnimi učnimi težavami – za njih se prilagaja 

delo, omogoči se jim tudi individualno pomoč, ki ne zahteva odločbe o 

usmerjenosti v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

- učenci s hudimi oblikami specifičnih učnih težav – usmerjanje v prilagojen 

program ter nudenje dodatne strokovne pomoči.  

Specifične učne težave segajo torej od lažjih do najtežjih. Za zgoraj omenjeno usmerjanje 

v prilagojene programe je potrebno dobro poznavanje razlik med učenci, ki imajo 

lažje/zmerne učne težave, in učenci, katerih težave so hude (Magajna, idr., 2008a). 

Tiste učence, ki imajo specifične učne težave pri matematiki, prepoznamo po sledečih 

lastnostih (Kalan, 2006): 
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- oslabljeno proceduralno znanje: nimajo atomiziranih osnovnih postopkov pri 

matematiki, 

- omejen delovni spomin: to je spomin, potreben za zapomnitev postopkov 

(obvladanje postopkov pri matematiki, priklic aritmetičnih dejstev), 

- slabše pojmovno znanje, 

- vrzeli v semantičnemu spominu, 

- upočasnjena obdelava informacij. 

Poleg tega pa Valenčič Zuljan in Žakelj (2015) navajata štiri področja, pri katerih se 

specifične učne težave pojavljajo najpogosteje: 

- učenčeva organizacija,  

- težave na področju fine motorike,  

- vključenost v socialno okolje,  

- težave na področju, ki zahteva od učencev problemsko matematično znanje.  

Specifične učne težave pri matematiki prepoznamo že zelo zgodaj – pri osmih letih blažje, 

nekatere hude oblike pa že pri šestih letih otrokovega življenja (DSM-III-R, 1987 v 

Kavkler, 2011c). 

Pri specifičnih učnih težavah pri matematiki ločimo najpogosteje dve vrsti specifičnih 

učnih težav - diskalkulija in specifične aritmetične učne težave, ki sta  opredeljeni tudi 

kot primanjkljaja pri učenju matematike (Magajna idr., 2008a). Podrobneje ju bomo 

predstavili v nadaljevanju.  

3.2.1 Diskalkulija 

 

Učenci, pri katerih je zaznana diskalkulija, težje dojemajo pojem število, težave imajo pri 

računskih operacijah, zapisu števila, avtomatizaciji ter tudi pri reševanju besedilnih nalog. 

Učenec pri učenju matematike sicer napreduje, vendar je njegov napredek precej v 

zaostanku glede na ostale, ki nimajo težav (Dobravc, 2010, v Žakelj in Valenčič Zuljan, 

2015). 

»V preteklosti je bila diskalkulija disgnosticirana v medicini in je temeljila na biološkem 

modelu. Diskalkulija ni bolezen, ampak predstavlja posameznikovo specifično 

kognitivno funkcioniranje. Ločiti jo moramo od akalkulije, ki pomeni nesposobnost rabe 

matematičnih simbolov in je pogojena s hujšimi poškodbami možganov ter je precej 

redka (0,1 % populacije).« (Adler, 2001 v Kavkler, 2007)  

Diskalkulija je lahko pridobljena (v povezavi z možgansko okvaro) ali pa razvojna (ko so 

matematični dosežki učenca bistveno nižji od pričakovanega glede na starost, 

inteligentnost in sam potek izobraževanja) ( DSM IV, 1994, v Kavkler, 2007). Magajna 

idr. (2008a) pa razvojno diskalkulijo povezujejo tudi s konceptualnim, proceduralnim in 

deklarativnim matematičnim znanjem. Če želimo razumeti povezavo razvojne 

diskalkulije z omenjenimi matematičnimi znanji, moramo najprej poznati njihove 

definicije. Ta matematična znanja je opredelil Gagne (1985, v Cotič, 2004), in sicer je 
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konceptualno znanje definiral kot poznavanje matematičnih pojmov ter priklic znanja. 

Poznavanje ter učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur sodi med t. i. 

proceduralno znanje. Deklarativna znanja pa zajemajo uporabo obstoječih znanj v novih 

situacijah ter sposobnost uporabe konceptualnega in proceduralnega znanja (Žakelj, 

2003, v Mlakar, 2013). Pri pridobivanju teh vrst znanj učenci napredujejo počasneje, kot 

bi se glede na standarde znanja od njih pričakovalo. Iz tega izhaja tudi zgoraj omenjena 

povezava z razvojno diskalkulijo.  

Pri učencih lahko diskalkulijo ugotovimo po naslednjih znakih (Kavkler, 2007): 

- težave pri štetju, računanju, reševanju problemov, 

- slab spomin za števila,  

- slaba časovna orientacija, 

- neobvladovanje osnovnih matematičnih znanj,  

- slabši dolgotrajni spomin,  

- težave pri učenju strategij za igre, 

- težave pri uporabi računskih operacij. 

Raziskovalci nacionalnega centra za učne težave (National center for learning disabilities, 

2006, v Kavkler, 2007) so omenjene znake združili v dve skupini, in sicer na skupino 

težav na področju jezikovnega procesiranja (matematična pismenost, reševanje 

problemov itd.) in na področju prostorske orientacije (učenec razume dejstva, vendar jih 

težje organizira). 

Pojav diskalkulije je moč ugotoviti zelo zgodaj – že v predšolskem obdobju, ko otrok ne 

zna razvrstiti predmetov po barvi, obliki, velikosti. Na tej starostni stopnji otrok ni 

zmožen povezati količine s simbolom, števila si tudi slabše zapomni (National center for 

learning disabilities, 2006, v Kavkler, 2007).  

Tostovršnik (2017) je opravila raziskavo, katere del se navezuje na znake, po katerih 

učitelji identificirajo učence z diskalkulijo. Učitelji so podali mnenje, da učenci 

največkrat zamenjujejo mestne vrednosti v številu in imajo težave z načrtovanjem 

besedilne naloge. 

V literaturi (Košir idr., 2008) smo zasledili tudi pojem spacialna diskalkulija. Ta označuje 

težave na področju vizualizacije matematike. To v praksi pomeni, da ima učenec težave 

pri geometriji in reševanju enačb. Spacialna diskalkulija se pojavlja pri prostorski 

geometriji, predvidevanju in prerisovanju (Košir idr., 2008).  

3.2.2 Specifične aritmetične učne težave 

 

Specifične aritmetične učne težave se v praksi pojavljajo pogosteje kot diskalkulija in se 

tudi razprostirajo po lestvici od lažjih do težjih. Nastopijo lahko na katerikoli stopnji 

procesa pridobivanja znanja (sprejem informacij, obdelava informacij ali na stopnji, ko 

morajo učenci rezultate predstaviti) (Kavkler, 2007) 
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Specifične aritmetične učne težave so povezane s (Kavkler, 2007): 

- slabšim semantičnim spominom (ta zahteva učenje z elaboracijo vsebin – torej 

učenec ne najde povezave med računom in rezultatom), 

- proceduralnimi postopki (matematične postopke moramo avtomatizirati, da smo 

lahko hitri in točni), 

- vizualno-specialnimi težavami (učenci imajo težave tako pri geometriji kot pri 

aritmetiki).  

Caramazza in McCloskey (1987 v Kavkler, 2002) sta oblikovala model procesa, ki je 

lahko v pomoč učitelju pri razumevanju ter diagnosticiranju  specifičnih aritmetičnih 

učnih težav, ki se pojavljajo pri matematiki. Model zajema tri stopnje:  

1. stopnja: združevanje računskih znakov in besed s primerno aritmetično operacijo, 

ki pa se na tej stopnji še ne izvrši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 prikazuje učenčevo neustrezno povezavo med računskim znakom minus in 

operacijo odštevanja. Učenec ima torej učne težave že na 1. stopnji modela zgoraj 

omenjenega računskega procesa. 

2. stopnja: učenec ne more priklicati pravega postopka računanja za določeno 

računsko operacijo, zato računske operacije ne more v celoti popolnoma izvršiti 

oz. ne moremo govoriti o računanju.   

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Nepravilna povezava med računskim znakom in računsko operacijo (Kavkler, 2002, str. 163) 

Slika 4: Priklic neustreznih korakov ustnega odštevanja (Kavkler, 2002, str. 164) 
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Slika 4 prikazuje, kako je učenec zaradi neustreznega priklica korakov postopka 

odštevanja račune izračunal napačno. Opazimo, da je v večini primerov desetice sešteval, 

enice pa odšteval. 

3. stopnja: iskanje aritmetičnih dejstev po spominu. Ta dejstva nato uporabimo pri 

izvajanju postopka. Če rešujemo npr. račun pisnega odštevanja, začnemo 

odštevati, če množimo, pa prikličemo rezultate (zmnožke) poštevanke.  

 

 

 

 

 

 

Na Sliki 5 je vidno, da učenec ne more priklicati (verjetno zaradi slabšega spomina) 

faktorjev pri poštevanki, če je dan zmnožek (lahko pa prikliče zmnožke, če so podani 

faktorji). Slednje je v smislu obremenitve spomina bistveno enostavnejše in tudi bolj 

podobno vpeljevanju poštevanke pri pouku. 

Učitelj se mora zavedati, da ima lahko učenec s specifičnimi aritmetičnimi učnimi 

težavami probleme na katerikoli stopnji zgoraj omenjenega modela pri različnih vsebinah 

iz aritmetike (na tem mestu smo podali le nekatere primere za ponazoritev stopenj). Še 

enkrat poudarjamo, da je učitelj tisti, ki naj bi prvi ugotovil težave, s katerimi se spopada 

učenec pri matematiki. Na ta način lahko v nadaljevanju prilagodi metode in oblike dela 

ter nenazadnje tudi učne pripomočke, ki bodo v pomoč in oporo tako učencu kot tudi 

učitelju (Kavkler, 2002).  

3.3 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI 

 

»Matematika ima v slovenski družbi pomembno vlogo in vpliva na izobraževalno in 

poklicno uspešnost ter socialno vključenost posameznika v družbo.« (Grujičić, 2007, str. 

1) Kljub pomembni vlogi matematike se v slovenskem šolskem prostoru najde veliko 

učencev, ki jim matematika povzroča težave. Pri pojavu le teh ne komunicirajo z učitelji, 

tako pa pride do vrzeli v znanju, ki jih je težko zapolniti. Tako ostajajo strategije 

poučevanja pri večini učiteljev nespremenjene, kar pa ne zmanjša ali odpravlja vzrokov 

za nastanek učnih težav pri matematiki (Kavkler, 2011c).  

Učenci, ki imajo učne težave pri matematiki v osnovni šoli, so lahko imeli določene 

težave že v predšolskem obdobju, a te zaradi različnih okoliščin niso bile prepoznane.  

Učne težave se kažejo že v predšolskem obdobju in če so pravočasno odkrite, se z njimi 

lažje soočajo tako učitelji kot učenci (Kroesbergen in Van Luit, 2003, v Brne, 2016). 

Slika 5: Napačen priklic aritmetičnih dejstev poštevanke (Kavkler, 2002, str. 164) 
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Če želi učitelj odkriti učne težave pri matematiki, mora biti v prvi vrsti osredotočen na 

znake, ki se pojavljajo pri učencih z učnimi težavami (Kavkler in Babuder, 2015; Peklaj, 

2012): 

- težave z branjem in razumevanjem prebranega, 

- pisanje števil in računov, 

- težave s številskimi zaporedji ter matematičnimi dejstvi (težave se porajajo pri 

urejanju števil po velikosti in pomnjenju aritmetičnih dejstev, kot je npr. 

poštevanka), 

- problemi s kompleksnim mišljenjem (pri učencih se pojavljajo težave, ko izbirajo 

strategije za reševanje problemov in med samim prehajanjem od konkretnega k 

abstraktnemu).  

Kljub znakom, ki jih učitelj zazna pri učencih z učnimi težavami pri matematiki, pa mora 

biti dosleden in upoštevati razlike med učnimi težavami. Pomembno je tudi, da učitelj 

ustrezno prilagodi doseganje standardov oz. minimalnih standardov znanja. Učiteljevo 

poučevanje pa mora biti tudi načrtno, saj je uspešnost učencev pogojena s kvaliteto 

poučevanja matematike (Geary, 1994; Kavkler, 1997 v Kavkler, 2011c). 

Pri učencih, ki imajo učne težave pri matematiki, se te pojavljajo pri različnih vsebinah, 

vendar pa obstajajo določene vsebine učnega načrta, pri katerih so težave pogostejše. 

Žakelj (2010) navaja, da učitelji razrednega pouka in strokovni delavci šolske svetovalne 

službe menijo, da so najizrazitejše in najbolj pogoste učne težave pri matematiki pri: 

poštevanki, seštevanju in odštevanju s prehodom, pisnem deljenju, računskih operacijah, 

reševanju matematičnih problemov in besedilnih nalogah. 

4 UČNA POMOČ IN NJENE OBLIKE V OSNOVNI ŠOLI 

 

Populacija učencev današnjih osnovnih šol je ena izmed najbolj raznolikih. Ko govorimo 

o tej heterogenosti, mislimo predvsem na učence, ki v šolo prihajajo z različnimi znanji, 

veščinami ter sposobnostmi. Učitelji so tisti dejavniki šolskega sistema, ki morajo 

upoštevati različne potrebe med učenci in jih vključiti tako v samo poučevanje kot tudi v 

nudenje učne pomoči. Učna pomoč pri matematiki, kakor tudi na drugih področjih, mora 

biti zastavljena zelo široko. Učitelj mora v prvi vrsti upoštevati učenca samega ter tudi 

njegovo domače in šolsko okolje (Knap, 2012).  

Kadar želi učitelj učencu z učnimi težavami pomagati in tako oblikovati načrt pomoči ter 

preventivnih ukrepov, so mu lahko v pomoč tudi naslednja vprašanja (Magajna, 2008a, 

str. 28-29): 

- vprašanja, ki se nanašajo na učenčeve ovire, motnje in primanjkljaje,  

- vprašanja, ki se nanašajo na učenčeva močna področja in interese,  

- vprašanja, ki se nanašajo na perspektivo moči,  

- vprašanja, ki se nanašajo na podporo okolja in dovolj spodbudnega okolja. 
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V praksi obstajajo modeli z različnim številom stopenj, po katerih šole pomagajo 

učencem z učnimi težavami. Razlika med modeli je v obravnavi učencev in prehodi med 

stopnjami, med samo učinkovitostjo določenih modelov pa razlike niso potrjene. Kako 

učenec napreduje, pa se beleži v prav vseh (Brown in Doolittle, 2008, v Kavkler, 2011b 

in Magajna idr., 2008a). 

Strokovna skupina pri Uradu za razvoj šolstva je na podlagi različnih raziskav in 

strokovne literature oblikovala Koncept dela učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 

2008a). V konceptu je poglavitnega pomena petstopenjski model nudenja učne pomoči 

učencem, po katerem naj bi učno pomoč nudile vse slovenske osnovne šole.  

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali petstopenjski model učne pomoči in se pri tem 

osredinili predvsem na učni predmet – matematiko.  

4.1 PETSTOPENJSKI MODEL NUDENJA UČNE POMOČI 

 

Kot že omenjeno, je petstopenjski model nudenja učne pomoči (Kavkler, 2011b) trend, 

ki se ga poslužuje večina osnovnih šol. K uporabi tega modela nudenja učne pomoči so 

zavezani z Zakonom o osnovni šoli (2007, 12. člen), kjer je navedeno, da se 

»izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim 

šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge 

oblike individualne in skupinske pomoči.« 

S petstopenjskim modelom učne pomoči se, kot vidimo na Sliki 6, kategorizirajo učni 

ukrepi in strokovni delavci, ki naj bi težave skupaj z učenci uspešno reševali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 6: Petstopenjski model pomoči in podpore (Kavkler, 2011b, str. 33) 
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Učitelj je tisti, ki prvi identificira učne težave (tudi pri matematiki). Lahko rečemo, da 

nosi ključno vlogo pri obravnavi učencev, pri katerih se pojavljajo učne težave. Ne 

moremo pa tudi mimo njegovega sodelovanja s starši ter ostalimi strokovnimi delavci 

šole, na kateri poučuje (Magajna idr., 2008a).  

1. stopnja: POMOČ UČITELJA 

Na 1. stopnji petstopenjskega modela učne pomoči učitelj izvaja učno pomoč sam, brez 

pomoči ostalih strokovnih delavcev. Gre za primere dobre poučevalne prakse, ki jo 

učitelji izvajajo in v okviru katere nudijo učno pomoč kar 80 % učencem v razredu 

(Kavkler, 2011b).   

Učitelj mora znati razlikovati različne oblike učnih težav pri matematiki, saj lahko z dobro 

poučevalno prakso na prvi stopnji omenjenega modela pomaga zgolj tistim učencem, ki 

imajo najlažje oblike učnih težav. Učitelj na tej stopnji nudi učno pomoč pri rednem ter 

dopolnilnem pouku. Učitelji, ki na razredni stopnji vodijo podaljšano bivanje ali varstvo, 

lahko prav tako nudijo učno pomoč učencem po predhodnem dogovoru z razrednikom. 

Vsi strokovni delavci, ki so vključeni v preventivne ukrepe nudenja učne pomoči, morajo 

svoje delo načrtovati, dokumentirati in evalvirati  (Magajna idr., 2008a). 

2. stopnja: POMOČ ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA  

Ko učenec kljub vsej učiteljevi pomoči in podpori pri rednem pouku in dopolnilnem 

pouku ne dosega želenih rezultatov, se k pomoči učitelja vključi še svetovalna služba 

(psihologi, pedagogi, socialni delavci, specialni pedagogi). Omenjeni strokovni delavci 

na podlagi mnenja učitelja ter lastnih spoznanj in opazovanj o določenem učencu z učnimi 

težavami naredijo podrobno oceno (Kavkler, 2011c). Ta projekt, osredinjen na učenca, ki 

jo vodita učitelj in svetovalna služba, se začne na tej stopnji beležiti v uradno predpisani 

šolski dokumentaciji – osebni mapi učenca. V njej so predstavljeni vsi posegi (učna 

pomoč) v učenčevo znanje: prilagoditve v izvajanju rednega in dopolnilnega pouka ter 

predlogi za nadaljnjo nudenje učne pomoči. Soglasje staršev je potrebno pridobiti zaradi 

evidentiranja učenčevih osebnih podatkov (Magajna idr., 2008a).  

Kavkler (2011a) navaja, da so različni pristopi ključ do uspešnosti v poučevanju 

matematike, vendar pa jih učitelj velikokrat ne more izvajati sam. »Učitelj dobro pozna 

vsebine in cilje predmeta, specialni pedagog pa pozna pristope, ki so učinkoviti pri 

poučevanju učencev z učnimi težavami pri matematiki.« (Kavkler, 2011a, str. 136) 

V praksi se danes uporabljata dva pristopa, ki ga preko sodelovanja izvajata učitelj ter 

svetovalna služba (Kavkler, 2011a, str. 137):  

- »direktno poučevanje matematike,  

- na razumevanju osnovano poučevanje matematike.« 

Pri direktnem poučevanju matematike gre za modeliranje (učitelj postopke reševanja 

problemov demonstrira jasno in glasno); opore (različna ponazorila, ki olajšajo reševanje 

– npr. kartončki s formulami itd); povratno informacijo in vodene vaje (učitelj pripravi 
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priložnosti za odgovore in vaje) (Pedrotty Bryant, Kim, Hartman in Bryant, 2006, v 

Kavkler, 2011a). Na drugi strani pa imamo t. i. na razumevanju osnovano poučevanje 

matematike, ki je usmerjeno v učenca in v njegovo obvladovanje matematičnih znanj na 

osnovi pristopov, ki jih stroka priznava kot primerne za poučevanje z razumevanjem.  

Zgoraj omenjena pristopa sta najbolj učinkovita, če se med seboj prepletata ter 

dopolnjujeta, to pa zahteva sodelovanje med učiteljem in specialnim pedagogom ali 

svetovalno službo (Cole in Wasburn-Moses, 2010, v Kavkler, 2011a).  

Raziskovalci (Kunsch idr., 2007; Witzel, 2005; Cole in Wasburn-Moses, 2010, v Kavkler, 

2011a) so dokazali tudi strategije poučevanja matematike, ki so učinkovite: 

- sodelovalno vrstniško poučevanje 

Pri tovrstnem poučevanju gre za sodelovanje učencev, pri katerem je eden v vlogi 

»tutorja«, drugi pa ima vlogo »varovanca«. Učitelj mora organizirati pare učencev 

tako, da je eden izmed njiju pri matematiki uspešen, drugi pa ima težave. Pri 

sodelovalnem vrstniškem poučevanju gre predvsem za razvijanje komunikacije, 

predvsem v matematičnem jeziku (Kavkler, 2011a).  

 

- prehod od konkretnih ponazoritev preko prikazov do abstrakcij 

Ko učitelj pri matematiki uvaja nove pojme, mora v prvi vrsti uporabljati 

omenjeno strategijo, saj ima predstavitev pojma po korakih ključno vlogo 

(Kavkler, 2011a). Učne težave se po mnenju Garnetta (1998, v Kavkler, 2011a) 

pojavljajo prav zaradi prehitrega prehoda s konkretnega na simbolni nivo. 

 

- kognitivne strategije 

Učencem omogočajo predvsem to, da o problemu premislijo in preverijo 

pravilnost rezultata. Ena izmen enostavnejših kognitivnih strategij je PVP, ki 

pomeni povej, vprašaj in preveri (Montague, 2005, v Kavkler, 2011a). 

 

- zidarski oder 

Učitelj je tisti, ki učencu poda vse informacije, od njega pa želi pridobiti odgovore 

s pomočjo podvprašanj. Na takšen način učenec že usvojeno matematično znanje 

poveže z novim (Kavkler, 2011a).  

 

- na shemi osnovana strategija 

Na shemi osnovana strategija učencem pomaga razumeti zgradbo problema. Dve 

poznani in specifični shemi sta graf in miselni vzorec, preko katerih učenci pridejo 

do rešitev matematičnih problemov (Kavkler, 2011a).  

 

- mnemotehnike 

Učencem pomagajo pri boljši zapomnitvi ter priklicu dejstev ter postopkov. 

Poznamo več oblik mnemotehnik, najbolj pa se uporabljajo: ključne besede, 

stavki in risbe (Kavkler, 2011a).  
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3. stopnja: DODATNA INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ  

Nadgradnja učne pomoči iz 2. stopnje prehaja na bolj konkretno in specifično obravnavo 

učencev. Dodatna individualna in skupinska pomoč se ponudi učencem, katerim pri prvih 

dveh stopnjah ni uspelo ali pa jim slabše uspeva napredovanje v znanju pri matematiki 

(Kesič Dimic, 2008). Učitelji, specialni pedagogi, psihologi, pedagogi in socialni 

pedagogi so tisti, ki lahko učencem nudijo tovrstno pomoč, hkrati pa morajo biti pri 

svojem delu dosledni ter ga evidentirati. Učenčevo napredovanje mora strokovni delavec 

nadzirati in ocenjevati (Magajna idr., 2008a).  

Strokovni delavci, ki izvajajo tovrstno pomoč, se morajo držati standardov znanja iz 

matematike ter učno pomoč, ki jo nudijo, še bolj poglobiti.  

Učitelj in izvajalci individualne in/ali skupinske učne pomoči skupaj pripravijo določene 

prilagoditve, ki jih učenci z učnimi težavami pri matematiki potrebujejo, npr.: zmanjšajo 

obseg nalog ter med njimi pustijo več prostora za zapis, vpeljujejo dodatne razlage ter 

ponazorila in več učnih ter tehničnih pripomočkov (Kavkler, 2011b). 

4. stopnja: POMOČ STROKOVNJAKOV ZUNAJ ŠOLE 

Omenjena pomoč prav tako spada med sekundarne ukrepe učne pomoči. Če so oblike 

učne pomoči na prvih treh stopnjah petstopenjskega modela nezadostne in tako učenec še 

vedno ne dosega učnega uspeha, se k projektu pomoči povabijo še strokovnjaki zunaj 

šole, ki o učencu podajo strokovno mnenje. Pri ugotovitvah, da šolska institucija ni 

opravila vseh dolžnosti, ki se pri identificiranih učencih z učnimi težavami zahtevajo, jim 

zunanje ustanove priporočajo ustrezne ukrepe ali pa se same vključijo v projekt učne 

pomoči učencem (Magajna idr., 2008a). 

5. stopnja: DODATNA STROKOVNA POMOČ SPECIALNEGA PEDAGOGA, 

SVETOVALNEGA DELAVCA IN UČITELJA 

Terciarni ukrepi učne pomoči zahtevajo poleg vključenosti učitelja, svetovalnega delavca 

in ostalih strokovnih delavcev še vključitev strokovne pomoči specialnega pedagoga. 

Učencev, ki tovrstno pomoč potrebujejo, je peščica (1–5 %), pa vendar obravnava zahteva 

konkretno delo. Šola obvesti starše, ti pa lahko začnejo s postopki usmerjanja v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem (Magajna idr., 2008a). 

Vsi strokovni delavci, vključeni v učno pomoč učencem, se morajo dosledno držati 

naslednjih načel (Magajna, idr., 2008a): 

- NAČELO CELOSTNEGA PRISTOPA 

Učitelji morajo učenca obravnavati celostno. Poudarjati morajo njegova močna 

področja in iz njih črpati motivacijo učencev za reševanje ostalih težav. 

 

- NAČELO INTERDISCIPLINARNOSTI 

Gre predvsem za sodelovanje različnega strokovnega kadra v šolah. Mnenja in 

delitve dobrih poučevalnih praks učiteljev ter svetovalnih delavcev dobro dene 
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tistemu učitelju, ki je soočen z učencem, ki ima učne težave. Ne smemo zanemariti 

tudi odnosa in komunikacijske mreže med šolo in starši, ki je ključnega pomena. 

 

- NAČELO PARTNERSKEGA SODELOVANJA S STARŠI 

Starši učencev z učnimi težavami so velikokrat pod pritiskom, saj želijo, da bi bil 

njihov otrok uspešen. Pomembno je, da se med učitelji in starši stkejo vezi in 

zaupanje, saj bodo le s takšnim vzajemnim odnosom koristili učencu. Velikokrat 

tudi starši opazijo napredek in si tako ustvarijo oceno o učinkovitosti učiteljevih 

oblik učne pomoči.  

 

- NAČELO ODKRIVANJA IN SPODBUJANJA MOČNIH PODROČIJ 

Če bo učitelj pri učencih iskal zgolj vrzeli v znanju, ne bo zanj naredil ničesar. 

Spodbujati je potrebno močna področja, saj se preko njih v učencih vzbudi 

zanimanje tudi za ostala, manj močna področja.  

 

- NAČELO UDELEŽENOSTI UČENCA, SPODBUJANJE NOTRANJE 

MOTIVACIJE IN SAMOODLOČNOSTI 

Učenec se mora počutiti sposobnega, kompetentnega in samostojnega. Učitelj 

mora upoštevati tudi učenčeve pobude in želje o načinih ter strategijah učenja.  

 

- NAČELO AKCIJE IN SAMOZAGOVORNIŠTVA 

To, kar učenec obvlada in česar ne, mora znati izraziti, uporabiti in izpolniti.  

 

- NAČELO POSTAVLJANJA OPTIMALNIH IZZIVOV 

Načelo opisuje dogovore o ciljih, ki so realni in dosegljivi. S tem se poveča 

motivacija in nenazadnje možnost uspeha učenca.  

 

- NAČELO ODGOVORNOSTI IN NAČRTOVANJA 

Veliko odgovornost za učence z učnimi težavami nosi šola sama, saj mora v 

skladu z zakoni omogočiti učencu primerno izobraževanje. 

 

- NAČELO VREDNOTENJA 

Eno izmed ključnih dejanj pri izvajanju učne pomoči je vrednotenje. Mišljeno je 

predvsem vrednotenje napredka pri učencih na eni in učinkovitost učiteljeve 

pomoči na drugi strani.  

 

- NAČELO DOLGOROČNE USMERJENOSTI 

Učenci, ki imajo učne težave, se v družbi vrstnikov po navadi počutijo 

nekompatibilni. Pomembno je predvsem zgodnje odkrivanje učnih težav. Tako se 

lahko ti učenci razvijejo v enako sposobne ljudi kot ostali, ki učnih težav nimajo. 

 

Celotno delo z učencem se mora dokumentirati kot kronika ali dnevnik izvirnega 

delovnega projekta pomoči. Iz dokumenta je moč razbrati potek ter razvoj učenčevega 
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znanja in napredka na posamezni stopnji petstopenjskega modela učne pomoči, hkrati pa 

glede na zapise vseh strokovnih delavcev, ki so bili vpleteni v pomoč učencu, lahko 

razberemo učinkovitost posamezne učne oblike, ki je bila nudena (Magajna idr., 2008a). 

4.2 UČITELJEVE OBLIKE UČNE POMOČI PRI MATEMATIKI  

 

Raziskovalni del magistrskega dela bo fokusiran predvsem na tiste oblike učne pomoči, 

ki jih lahko nudi in izvaja učitelj. Učenci, ki imajo učne težave, težko sledijo podajanju 

učne snovi pri rednem pouku in tako zaostajajo za vrstniki. Učitelj se zaradi naravnanosti 

dela prilagaja večini učencev (Woodward idr., 2002, v Brne, 2016). 

Na vseh petih stopnjah modela je vključen učitelj, ki nudi učno pomoč ali pa je 

posredovalec informacij o učnih težavah učenca. V nadaljevanju magistrskega dela se 

bomo osredotočili na prvo in tretjo stopnjo petstopenjskega modela učne pomoči, saj 

lahko učitelj na teh dveh stopnjah samostojno vodi poučevanje učenca z učnimi težavami 

(Magajna, idr., 2008a). 

Zavedati se moramo, da je uspešnost posamezne stopnje petstopenjskega modela odvisna 

od sodelovanja med vsemi strokovnimi delavci šole. Šola je primorana oblikovati takšen 

načrt, ki ga je moč izvajati in tudi preverjati, če se stopnje med seboj razlikujejo. Hkrati 

pa mora biti zagotovljen strokoven kader, ki bo izvajal učno pomoč na petstopenjskem 

modelu (Kavkler, 2011b).  

Če učitelj pri rednem pouku matematike identificira učne težave, bi moral v prvi vrsti 

nuditi primarno individualno pomoč – to pomeni več posvetitve učencu, ki mu 

matematika povzroča težave. V slovenskih osnovnih šolah je stalna praksa, da se delo z 

učenci, ki imajo učne težave, izvaja pri rednem in dopolnilnem pouku in pri podaljšanem 

bivanju. V teh skupinah se organizira še manjše podskupine, pri katerih gre za 

individualno delo, delo v dvojicah ali timsko delo (Magajna idr., 2008a). Te oblike učne 

pomoči sodijo na prvo stopnjo petstopenjskega modela učne pomoči. Poleg tega pa ne 

smemo zanemariti bistvene komponente, ki v 80 % zagotavlja napredek učencem, ki 

imajo pri matematiki učne težave – to je dobra poučevalna praksa, ki jo izvaja učitelj 

(Kavkler, 2008). 

Za učence, ki imajo učne težave, je prav razrednik po navadi tisti, na katerega se najprej 

obrnejo. Magajna idr. (2008a, str. 80) ga opredeljujejo tudi kot »nosilca izvirnega 

delovnega projekta pomoči učencu z učnimi težavami.« V omenjenem projektu so 

najpomembnejša skupna prizadevanja ostalih učiteljev za dobrobit učenca, ki ima učne 

težave. Med posameznim učiteljem in učencem je konstanten stik, ki omogoča, da med 

njima poteka učinkovit dialog. Hkrati pa razrednik spremlja učenčev napredek pri 

različnih oblikah učne pomoči ter mu nudi pomoč in podporo.  
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Učitelj razrednik mora biti v prvi vrsti dober opazovalec in ocenjevalec, kar pomeni, da 

učence z učnimi težavami dovolj hitro opazi ter njihovo znanje približno oceni. Pri 

načrtovanju različnih oblik učne pomoči si lahko pomaga z naslednjimi iztočnicami in 

vprašanji (Peklaj, 2012): 

1. ZNANJE UČENCA: Kaj učenec zna? 

Učitelj mora razpoznati učenčevo predznanje ter spretnosti, ki jih ima. Vse 

nadaljnje informacije, ki mu jih bo posredoval učitelj, bo učenec povezal s tem, 

kar že zna – tako se bo gradilo novo znanje. 

 

2. DELO UČENCA: Kaj lahko učenec naredi? 

Naloge ki jih učitelj da učencem, ki imajo učne težave, morajo biti prilagojene 

znanju, ki ga ima učenec. Naloge morajo torej razkrivati tiste veščine, ki jih 

učenec obvlada.  

 

3. MIŠLJENJE UČENCA: Kako učenec razmišlja? 

Učitelj lahko preverja učenčevo mišljenje tako, da od njega zahteva glasno 

reševanje naloge ter pojasnjevanje, kako je prišel do rezultata. Z raziskovanjem 

učenčevega razmišljanja lahko učitelj ugotovi, česa učenec še ne ve oziroma pri 

čem rabi ponovno razlago.  

 

4. PRISTOP UČENCA: Kakšen pristop ima učenec do nalog, ki v njem vzbujajo 

negotovost? 

Učitelj mora opazovati tudi obnašanje učenca z učnimi težavami med reševanjem 

nalog, predvsem tistih, za katere sumi, da bodo učencu predstavljale težave. 

Pomaga si z vrsto podvprašanj: Kako vztrajen je učenec pri nalogi? Koliko 

frustracij lahko prenese učenec, preden obupa nad nalogo? Ali učenec prosi za 

pomoč, kljub temu da pozna rešitev? 

 

5. NAČRT: Kako lahko učitelj uporabi zgoraj omenjene iztočnice pri izvajanju 

različnih oblik učne pomoči? 

4.2.1 Individualizacija in diferenciacija pri pouku matematike 

 

Poučevanje na prvi stopnji petstopenjskega modela je visokokakovostno, če je 80 % 

učencev z učnimi težavami doseglo minimalne cilje (Kavkler, 2011b). Če želimo doseči 

to stopnjo, moramo v prvi vrsti upoštevati dva pojma – individualizacijo in diferenciacijo.  

Individualizacija učnega procesa od šole kot institucije ter učitelja zahteva, da odkrivata, 

spoštujeta in razvijata individualne razlike med učenci, kar pomeni, da mora šola skupaj 

z učiteljem prilagoditi program dela vsakemu posamezniku (Strmčnik, 1987). 

Pri diferenciaciji učnega procesa pa gre za združevanje učencev s podobnimi razlikami v 

skupine, ki so stalne ali občasne. Šola in učitelj torej upoštevajo značilnosti posameznika 
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in njegovih sposobnosti na takšen način, da učencu omogočijo maksimalen razvoj na vseh 

področjih matematike (Strmčnik, 1987). Lahko torej rečemo, da diferenciacija predstavlja 

»grobo individualizacijo«, saj so učenci z istimi učnimi ter drugimi razlikami združeni v 

manjše skupine (Strmčnik, 1987).  

Zavedati se moramo, da se tako kot v vsakdanjem življenju kot tudi pri pouku pojavljajo 

situacije, ki jih učitelj ne more predvideti v naprej. Učitelj mora v takšnih primerih pouk 

prilagoditi in ga ustrezno usmeriti. To mu omogočata sprotna refleksija in didaktična 

analiza pouka. Govorimo o vsakdanji sprotni diferenciaciji pouka, v katero sodijo 

spremembe oblik pouka, prilagoditve v prostoru, oblikovanje priložnostnih skupin, 

metodično delovanje itd. (Kramar, 2009).  

Individualizacija in diferenciacija v okviru dobre poučevalne prakse od učitelja zahtevata 

poznavanje lastnosti učencev, ki imajo učne težave. Pomoč, ki jo nudi učitelj tem 

učencem, je osnova za uspešnost na vseh naslednjih stopnjah petstopenjskega modela 

nudenja učne pomoči (Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). 

4.2.2 Dobra poučevalna praksa pri matematiki  

 

»Učitelj je strokovno odgovoren za izvajanje dobre poučevalne prakse, ne pa za izvajanje 

specialno-pedagoških pristopov.« (Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015, str. 89) Tisti 

pedagoški delavec, ki učinkovito izvaja prilagoditve dobre poučevalne prakse v povezavi 

s šolskim osebjem, omogoča učencem z učnimi težavami pri matematiki maksimalen 

razvoj potencialov učencev (Kavkler, 2008). 

Napredek dobre poučevalne prakse je v največji meri odvisen od (European Agency for 

development in Special Needs Education, 2003 v Kavkler, 2008):  

- učiteljeve spretnosti spoprijemanja z razlikami med učenci v razredu,  

- spretnosti soočanja učitelja z vedenjskimi ter socialno-emocionalnimi problemi,  

- prepričanj do učencev, ki imajo učne težave,  

- pedagoškega znanja, ki ga ima učitelj, ter pristopov, poučevalnih metod, časa itd.,  

- kvaliteta in kvantiteta podpore, ki jo prejme učitelj s strani šole, v kateri je 

zaposlen.  

Temelji dobre poučevalne prakse torej temeljijo na učitelju, njegovih spretnostih, znanju 

in prepričanjih.  

Da bo pouk matematike izpeljan kar se da kvalitetno – ne samo za tiste, ki imajo učne 

težave in so deležni diferenciacije in individualizacije, temveč tudi za ostale učence – pa 

mora učitelj slediti sledečim kriterijem (DfES, 2001 v Tostovršnik, 2017): 

- navodila mora podajati jasno in razumljivo,  

- abstraktne vsebine morajo biti predstavljene postopoma,  

- učence mora zahtevnejše vsebine učiti po korakih,  

- učencem mora zagotoviti dovolj časa za usvajanje pojmov, šele nato pa preiti na 

novo snov,  
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- uporabljati mora kar se da veliko matematičnih pripomočkov, ki učencem 

pomagajo vizualizirati matematične naloge,  

- naloge naj bodo iz vsakdanjega življenja učencev,  

- sprotno mora podajati povratne informacije o znanju in napredku učencev,  

- učencem mora pustiti prosto pot, da izrazijo svoje znanje,  

- vsa pomoč, ki jo učitelj nudi, je oblikovana glede na posameznikove potrebe.  

Tudi Hejny (2012, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) poudarja vlogo učitelja v 

procesu šolanja in pravi, da mora učitelj pri pouku ustvariti ugodno klimo za učenje, 

hkrati pa pustiti prostor tudi za pobude učencev. Vsekakor mora dopuščati dialog glede 

matematičnih nalog med učenci in njihove napake ne izpostavlja. Pripraviti mora naloge, 

ki so razumljive ter ustrezne, in nenazadnje spodbuditi zanimanje glede razmišljanja o 

nalogah pri drugih učencih.  

Magajna idr. (2008a, str. 34) navaja »metode dobre poučevalne prakse«, ki naj bi jih 

uporabljali učitelji, ki se srečujejo z učenci z učnimi težavami – tudi pri matematiki: 

- »jasna strukturiranost poučevanja in učenja; 

- učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost; 

- spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja; 

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

njihovega dejanskega razumevanja oziroma nerazumevanja; 

- spremljanje učenčevega napredka; 

- omogočanje sprotne povratne informacije učencu in od učenca; 

- jasna in razumljiva navodila; 

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

predvidevanje korakov; 

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

- navajanje primerov/modelov reševanja; 

- spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja; 

- več urjenja veščin in utrjevanje znanja na različne načine; 

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

pisno, praktično itn.); 

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

organizacija časa itn.); 

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

delavcev itn.); 

- vključevanje sodelovalnega učenja pri pouku in učenje učencev za sodelovalno 

učenje.« 

Že starejša literatura (Freudenthal, 1973, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) 

navaja, da je poučevanje matematike učinkovito, če je s strani učenca razumljivo in se je 

ta ne uči mehanično. Učitelj mora učence nenehno motivirati, tako za učenje kot delo. 

Učenec mora tudi intelektualno napredovati, kar pomeni, da uporablja matematičen jezik 

in terminologijo ter uspešno, sam ali v skupini, rešuje probleme. 
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4.2.2.1 Prehod od konkretnih reprezentacij do matematičnih simbolov 

 

Dobra poučevalna praksa je osnovana na grajenju miselnih shem ter generičnih modelov, 

kateri so ključni v procesu postopnega prehoda od konkretnega k abstraktnemu (Kavkler, 

Kalan in Hodnik Čadež, 2015). »Pouk matematike temelji na raziskovanju različnih 

reprezentacij določenega matematičnega pojma.« (Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 

2015, str. 93) Vendar pa usvajanje matematičnih pojmov predstavlja za marsikaterega 

učenca izziv. Raznovrstne reprezentacije so tiste, preko katerih želi učitelj učencem 

pomagati. Učenci morajo biti zato aktivni v procesu interpretaciji reprezentacij, če želijo 

doseči določeno znanje (Hodnik Čadež, 2003).  

Tudi Davydov (1975, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) je velik poudarek 

namenjal skrbno načrtovanemu poučevanju, ki vodi k razvoju matematičnih pojmov pri 

učencih. Na drugi strani pa raziskave bolj izpostavljajo pomembnost relacij med 

reprezentacijami in ne samo zaporedje med njimi (Bruner, 1966; Chapman, 2010, v 

Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). 

Hodnik Čadež (2003) navaja tri vrste zunanjih reprezentacij pri matematiki: konkreten 

material, grafične ponazoritve in matematične simbole. Na Sliki 7 je s puščicami 

nakazana povezava med posameznimi reprezentacijami. Razvidno je, da druga brez druge 

ne obstajajo. Pomemben pa je tudi jezik in s tem komunikacija ter ključni dejavnik razlage 

posameznega reprezentacijskega sistema (Hodnik Čadež, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Konkretne reprezentacije  

Konkretne reprezentacije temeljijo na konkretnem materialu, ki ga pedagoška 

terminologija opredeljuje kot didaktični material (Hodnik Čadež, 2013). Razdelimo ga v 

dve skupini in sicer strukturiran (npr. stotični kvadrat) ter nestrukturiran material (različni 

objekti, ki so primerni za obravnavo matematičnih pojmov, npr. školjke kot objekti za 

preštevanje). 

Učenec mora znati upravljati z didaktičnim materialom, saj material sam po sebi ne bo 

naučil učenca ničesar, zato je zelo pomembno, da učitelj dovolj časa nameni 

vzpostavljanju pomenov oz. povezav med matematičnimi pojmi in reprezentacijami, s 

katerimi želi te pojme predstaviti.  

Slika 7: Odnosi med reprezentacijskimi sistemi (Haylock in Cockburn, 1989, str. 3, v Hodnik Čadež, 

2003, str. 6) 
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Grafične reprezentacije 

Za učinkovito poučevanje matematike mora torej učitelj povezovati pojme, ki so povezani 

z učenčevim vsakdanom (semantična shema), z matematičnimi pojmi (strukturirana 

shema) (Hejny in Jirotkova, 2009, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). Učitelj torej, 

izhajajoč iz učenčeve semantične miselne sheme, postopoma vodi učenca k oblikovanju 

bolj matematične oz. strukturirane miselne sheme.  

Grafične reprezentacije pri matematiki pomenijo ponazarjanje (predstavitev) 

matematičnih idej. Lahko trdimo, da predstavlja povezavo med konkretnimi 

reprezentacijami ter matematičnimi simboli (Hodnik Čadež, 2013). Grafične 

reprezentacije lahko razumemo tudi kot 'most' med konkretnimi in simbolnimi 

reprezentacijami (Heedens,1986, v Hodnik Čadež, 2013), ki ga predstavljamo na Sliki 8.  

Konkretna 

reprezentacija 

Grafična reprezentacija Reprezentacija z 

matematičnimi 

simboli 

 

 

Računsko 

operacijo 

izvedemo s 

konkretnimi 

objekti, npr. 

odvzamemo tri 

jabolka iz košare s 

petimi jabolki. 

Semikonkretna 

reprezentacija 

Semiabstraktna 

reprezentacija 

 

 

Računsko operacijo 

zapišemo z 

matematičnimi 

simboli. V primeru z 

jabolki: 5 – 3 = 2. 

Računsko operacijo 

prikažemo grafično, npr. 

operacijo odštevanja 

prikažemo tako, da 

narišemo pet jabolk in tri 

prečrtamo.  

Pri tej reprezentaciji 

rišemo objekte, ki so bili 

predmeti konkretne 

reprezentacije.  

Računsko operacijo grafično 

prikažemo, a ne nujno z 

reprezentacijami konkretnih 

objektov. Npr. za primer z 

jabolki bi lahko narisali pet 

krogov in tri prečrtali.  

Ta reprezentacija ni več 

povezana s konkretno izkušnjo 

v smislu uporabljenih 

objektov.  

Slika 8: Most med konkretnimi in abstraktnimi reprezentacijami (Heddens, 1986, v Hodnik Čadež, 2013, 

str. 38) 

Hodnik Čadež (2013) opozarja na kompleksnost grafičnih reprezentacij pri operacijah 

odštevanja in deljenja. Zgoraj omenjeno situacijo odštevanja (5 – 2), lahko predstavimo 

na tri različne načine: 

1. način: začetno in končno stanje  

Predstavimo dve reprezentaciji (na dveh slikah). Na eni sliki je začetno stanje 

(npr. 5 hrušk), na drugi pa končno stanje (npr. 3 cele hruške ter 2 ostanka hrušk). 

2. način: končno stanje 

Predstavimo eno reprezentacijo (na eni sliki). Na eni sliki so 3 cele hruške in 2 

ostanka.  

3. način: začetna in končna situacija  

Predstavimo eno reprezentacijo (na eni sliki). Na sliki je narisanih 5 jabolk, 2 sta 

prečrtani.  

Prav tretji način se v praksi pri matematiki uporablja najpogosteje (najpogosteje zaznana 

v delovnih zvezkih). Učenec velikokrat ne vidi povezave med prečrtavanjem in 

odvzemanjem, ker povezava med konkretno in grafično reprezentacijo ni vzpostavljena. 

Pri poučevanju je ključnega pomena, da učitelj veliko pozornost nameni vzpostavljanju 
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povezav med reprezentacijami istega pojma na različne načine; ni namreč mogoče 

pričakovati, da bo učenec te povezave vzpostavil sam (Hodnik Čadež, 2013). 

Matematični simboli  

Učenec je na razredni stopnji seznanjen s števkami od 0 do 9, znaki za računske operacije 

(+, -, :, •) in znaki za relacije med števili (<, >, =). Kljub skromnemu naboru matematičnih 

simbolov pa so njihove kombinacije in pravila neskončna. Pravila, ki so potrebna za 

določanje kombinacij matematičnih simbolov, povzročajo učencem učne težave (Hodnik 

Čadež, 2003). 

Da bo poučevalna praksa uspešna, mora učitelj upoštevati tudi standarde in minimalne 

standarde, ki so prisotni pri poučevanju ter preverjanju in ocenjevanju (Kavkler, Kalan, 

Hodnik Čadež, 2015).  

4.2.2.2 Standardi in minimalni standardi  

 

Standardi znanja so povezani z osnovnim znanjem, ki ga učenec usvoji ob koncu vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Temeljijo na operativnih ciljih, vsebinah in kompetencah. Na 

drugi strani pa imamo minimalne standarde znanja, katere mora učenec doseči, če želi 

napredovati v višji razred (Učni načrt za matematiko, 2011).  

Učitelj mora v prvi vrsti delovati v skladu z Učnim načrtom (2011). To pomeni, da mora 

po tem dokumentu načrtovati in organizirati pouk, pri samem ocenjevanju in preverjanju 

pa se mora osrediniti predvsem na standarde in minimalne standarde znanja (Kavkler, 

Kalan in Hodnik Čadež, 2015).  

V preglednicah spodaj predstavljamo razlike, ki se pojavljajo med standardi in 

minimalnimi standardi znanja pri matematiki v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole. 

Predvidevamo, da se tam, kjer so razlike, pojavlja tudi največ učnih težav pri matematiki. 

Vsaka preglednica je razdeljena na štiri dele. Prvi del predstavljajo teme iz Učnega načrta 

za matematiko (2011). Zapisali smo jih po vrsti, tako kot si sledijo v omenjenem 

dokumentu. Nato smo zapisali sklope in jih prav tako razvrstili na enak način kot teme. 

Sledi zapis standardov znanja, nazadnje pa so razvidni še minimalni standardi znanja, 

katerih doseganje je potrebno za pozitivno oceno.  
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Preglednica 1: Primerjava standardov in minimalnih standardov znanja za 3. razred 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 

 

 

Tema Sklop Standardi znanja Minimalni standardi znanja 

G
E

O
M

E
T

R
IJ

A
 I

N
 

M
E

R
JE

N
JE

 

Geometrijske oblike in 

uporaba geometrijskega 

orodja 

Učenci prepoznajo in poimenujejo geometrijska telesa in like ter pri opisu 

lastnosti uporabljajo matematične izraze. Črte in večkotnik narišejo ter 

prepoznajo simetrijo. 

Učenci poimenujejo, opišejo in narišejo osnovne 

geometrijske oblike in elemente.  

Merjenje 

Učenci poznajo in izbirajo (glede na situacijo) ustrezne merske enote za 

merjenje dolžine (m, dm, cm), mase (kg, dag), prostornine (l, dl), časa 

(dan, teden, ura, minuta) in denarja (€, cent). 

 

Berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu) 

Učenci poznajo osnovne standardne merske enote za 

merjenje dolžine, mase, prostornine, časa in količine izrazi 

z mersko enoto.  

 

Učenci poznajo merski enoti za denar.  

A
R

IT
M

E
T

IK
A

 I
N

 A
L

G
E

B
R

A
 

  

Naravna števila in število 

0 

 

Računske operacije in 

njihove lastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100 ter pisno 

seštevajo in odštevajo naravna števila do 1000.  

 

 

 

 

 

Učenci usvojijo do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 krat 10 

(poštevanka) in količnike, ki so vezani na poštevanko. Spoznajo pojem 

večkratnik števila in količnik 

Učenci štejejo, berejo, zapišejo in primerjajo naravna 

števila do 1000.  

 

Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. 

 

Standard 2. razreda: Učenci poiščejo manjkajoči člen pri 

računih seštevanja in odštevanja v množici naravnih števil 

do 20.  

 

 

Učenci poznajo zmnožke v obsegu 10 krat 10 in količnike, 

ki so vezani na poštevanko 

 

Racionalna števila 

 

 

Učenci prepoznajo celoto in dele celote na modeli in sliki, delijo celoto na 

enake dele (na modelu in sliki) ter poimenujejo del celote in ga zapišejo v 

obliki ulomka.  

 

 

Učenci prepoznajo dele celote. 
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Nadaljevanje preglednice 1.  

Tema Sklop Standardi znanja Minimalni standardi znanja 

D
R

U
G

E
 V

S
E

B
IN

E
 

Logika in jezik 

Učenci razporejajo elemente po različnih kriterijih in razporeditev prikažejo s prikazi 

(Carrollov, Euler-Vennov, drevesni prikaz). Prikažejo in berejo odnos med elementi 

dveh skupin s puščičnim diagramom ter prikažejo in berejo razporeditev predmetov z 

Euler-Vennovim, drevesnim in Carrollovim prikazom.  

 

Učenci razporedijo elemente in berejo 

prikaze. 

Prikazi 

Učenci predstavijo podatke s preglednico, figurnim prikazom in prikazom z vrsticami 

oziroma stolpci. Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo 

pregledno predstavitev ter branje in interpretacijo.  

 

Učenci raziščejo kombinatorično situacijo in prikaže vse možne izide.  

Učenci predstavijo podatke v preglednici in 

s prikazi. 

Matematični problemi 

in problemi z 

življenjskimi 

situacijami 

Učenci predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in slikovnimi materiali in s simboli. Sistematično rešujejo probleme (branje 

besedila, oblikovanje vprašanj, analiza podatkov, matematični zapis postopka reševanja, 

grafična predstavitev, kritično vrednotenje rešitev, oblikovanje odgovorov). Pri 

reševanju (besedilnih) problemov uporabljajo različne bralne strategije ter kritično 

razmišljajo o potrebnih in zadostnih podatkih.  

 

Učenci oblikujejo vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljujejo. 

Učenci rešijo (besedilni) problem na 

konkretni in slikovni ravni.  

 

Ker se naša empirična raziskava v nadaljevanju nanaša na 3., 4. in 5. razred, smo tudi preglednice namenili omenjenim razredom. Primerjava 

oz. analiza standardov in minimalnih standardov je potekala tako, da smo si najprej ogledali minimalne standarde ter nato izpisali tiste standarde, 

ki se po našem mnenju bistveno razlikujejo od minimalnih standardov. Preglednico beremo vodoravno, in sicer preberemo (po temi in sklopu) 

standard znanja, nato pa je desno napisan še minimalni standard znanja. Tam, kjer standard znanja ni zapisan, pomeni, da nismo odkrili razlik z 

minimalnim.  

Preglednica 1, v nadaljevanju, prikazuje razlike med temeljnimi in minimalnimi standardi znanja matematike v 3. razredu osnovne šole. 

Predstavili bomo le nekatere posebnosti, ki smo jih opazili. Ugotovili smo, da vzorci in matematična terminologija niso opredeljeni med 

minimalnimi standardi za 3. razred, pa tudi za katerikoli drug razred v tem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne. V 3. razredu med minimalnimi 

standardi ni omenjene simetrije, medtem ko smo ta pojem zasledili tako med standardi znanja za prvo izobraževalno obdobje, kot tudi med cilji, 
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zapisanimi za 3. razred (sklop geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja). Pri sklopu merjenje morajo učenci za pozitivno oceno 

poznati le merski enoti za denar, medtem ko morajo učenci za višje ocene znati prebrati denarne vrednosti v decimalnem zapisu.  

Pri temi aritmetika in algebra pričakujemo, da se bo med učenci pojavljajo največ težav pri posameznih sklopih. Že pri računskih operacijah 

(pisno seštevanje in odštevanje), so v minimalnih standardih omejena števila do 100, medtem ko je v ciljih 3. razreda zapisano, da učenci pisno 

seštevajo in odštevajo do števila 1000. Tudi pri poštevanki so razlike. Minimalni standardi narekujejo, da učenci zgolj  poznajo zmnožke  in 

količnike,  vezane  na poštevanko,  na drugi strani pa je v standardih zapisano, da zmnožke usvojijo do avtomatizma. Dele celote morajo učenci, 

ki želijo biti pozitivno ocenjeni, zgolj prepoznati, medtem ko morajo ostali znati celoto razdeliti na enake dele, poimenovati del celote in ga 

zapisati z ulomkom. 

 

Preglednica 2: Primerjava standardov in minimalnih standardov znanja v 4. razredu 

Tema Sklop Standardi znanja Minimalni standardi znanja 

G
E

O
M

E
T

R
IJ

A
 I

N
 M

E
R

JE
N

JE
 

Geometrijski 

elementi 

Učenci prepoznavajo ravne črte, določene z dvema točkama, jih opišejo in poimenujejo. 

Narišejo in označijo ravne črte z matematičnimi simboli (daljica AB, a; dolžina daljice IABI; 

premica p, q; poltrak k, h). Narišejo daljico z dano dolžino. 

 

Učenci poimenujejo in narišejo ravne črte 

(daljica, premica, poltrak). 

 

Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja: Učenci rišejo z geometrijskim 

orodjem.  

Liki in telesa 
Učenci razlikujejo in opišejo kocko in kvader ter opišejo  njune lastnosti. Razlikujejo 

pravokotnik , kvadrat in opišejo medsebojno lego stranic in njihove lastnosti.  

Učenci opišejo kvadrat/pravokotnik in 

kocko/kvader. 

Transformacija 

Učenci oblikujejo in opišejo simetrične elemente oziroma pojme (prepoznavajo simetrične 

oblike in določijo simetrale likom in predmetom).  

Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja: Učenci narišejo simetrično 

obliko. 

 

Merjenje 

Učenci ocenijo in merijo količine (dolžino, maso, prostornino, čas in denar) s standardnimi 

enotami, usvojijo pojem merska enota in mersko število, pretvarjajo (le med dvema 

sosednjima enotama) večimenske količine v enoimensko in obratno ter primerjajo in urejajo 

količine in računajo z njimi.  

Primerjajo (istoimenske, enoimenske) 

količine in računajo z njimi. 

Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja: Ocenijo, merijo in meritev 

izrazijo s smiselno mersko enoto. 

 

Preglednica 2 se nadaljuje na sledni strani.  
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Nadaljevanje preglednice 2.  

Tema Sklop Standardi znanja Minimalni standardi znanja 

A
R

IT
M

E
T

IK
A

 I
N

 A
L

G
E

B
R

A
 

Naravna števila Poznajo lastnosti in odnose med naravnimi števili ter jih 

uporabljajo v danih situacijah. Učenci smiselno zaokrožijo 

število na desetice, stotice.  

Učenci štejejo, berejo, zapišejo in primerjajo števila v množici naravnih 

števil do 10 000. 

Računske operacije 

in njihove lastnosti 

Učenci zanesljivo uporabljajo računske operacije in računske 

zakone v množici naravnih števil in razumejo vlogo števila 0 in 

1 pri računskih operacijah.  

Učenci pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus 

(tudi z ostankom)  ustno in pisno množijo z enomestnim številom 

v množici naravnih števil do 10 000. Izračunajo vrednost 

številskega izraza in upoštevajo vrstni red izvajanja računskih 

operacij. 

Učenci pisno seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 1000.  

 

 

Učenci delijo z ostankom (v okviru poštevanke). Pisno množijo in 

delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.  

 

Enačbe in neenačbe Učenci spoznajo in razumejo pomen oznake x v enačbah in 

neenačbah ter jih rešijo s premislekom v množici naravnih števil 

do 100. 

S premislekom rešijo enačbo v množici naravnih števil do 20. 

Racionalna števila 

 

 

 

 

Pozna pojem ulomek.  Učenci dele celote zapišejo z ulomkom.  
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Zbiranje in 

predstavitev 

podatkov 

 

 

 

 

 

 

Učenci zberejo, uredijo  in prikažejo podatke v preglednici in s 

prikazi ter analizirajo podatke in rezultate (raziskava).  

 

 

 

 

Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja: Učenci razporedijo 

elemente in berejo prikaze. 

 

Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja: Zberejo podatke, jih 

predstavijo v preglednici in s prikazi. 

 

Matematični 

problemi in 

problemi z 

življenjskimi 

situacijami 

Učenci rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije.  

 

Rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo 

konkretnih materialov, modelov, ponazoril. 

Učenci rešijo (strukturirani) matematični problem in problem iz 

vsakdanjega življenja. 
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Preglednica 2 prikazuje standarde in minimalne standarde za 4. razred. Pri analizi tega dela smo ugotovili nekaj razlik oziroma opazk, ki jih 

bomo predstavili v nadaljevanju. 

Pri temi geometrija in merjenje najdemo tri minimalne standarde, ki smo jih že opazili med standardi znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. To bi lahko pomenilo, da je npr. standard znanja, naj učenec prepozna in nariše simetrične oblike, v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju prezahteven, da bi ga lahko učenci usvojili. Zato pa se v 4. razredu pojavlja med minimalnimi standardi. Pri aritmetiki in algebri se 

med minimalnimi standardi pojavlja število 1000 (pri računskih operacijah: pisno seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje), medtem ko 

standardi znanja v 4. razredu od učencev zahtevajo, da računske operacije izvršujejo s števili v obsegu do 10 000. Tudi enačbe  in neenačbe, ki 

vključujejo števila do 100, so za nekatere učence prezahtevne. Ti  imajo možnost priti do pozitivne ocene, če rešijo enačbo ali neenačbo samo 

v obsegu do 20. Pri obdelavi podatkov smo zasledili minimalne standarde, enake standardom znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju; 

edina novost je  reševanje kombinatoričnih problemov, ki so omenjeni med standardi za 4. razred.  

Preglednica 3: Primerjava standardov  in minimalnih standardov znanja v 5. razredu 

Tema Sklop Standard znanja Minimalni standard znanja 

G
E

O
M

E
T

R
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A
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N
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E
R

JE
N

JE
 

Geometrijski 

elementi  

Učenci uporabljajo geometrijsko orodje (geotrikotnik) pri risanju vzporednic in pravokotnic. 

Uporabljajo tudi geometrijsko orodje (šestilo) pri risanju krožnice in kroga z danim polmerom 

ter premerom.  

 

Učenci poznajo odnose »leži na«, »ne leži na«, vzporednost, pravokotnost (sekanje). Poznajo 

tudi odnose med točko, premico, daljico in poltrakom.  

Učenci poznajo in rišejo geometrijske 

elemente z geometrijskim orodjem.  

 

 

 

Opišejo odnose med geometrijskimi 

elementi. 

Liki in telesa Učenci razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti.  

 

Učenci opišejo kocko in kvader ter sestavijo njuna modela, izdelajo in opišejo mrežo kocke 

in kvadra ter rišejo njuni mreži. 

 

Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic.  

 

Učenci izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in 

kvadrata 

Učenci poznajo lastnosti pravokotnika in 

kvadrata ter ju narišejo. 

Učenci prepoznajo mrežo kocke in kvadra.  

 

 

Izmerijo obseg lika.  

 

Učenci določijo ploščino pravokotnika in 

kvadrata.  

Transformacije Učenci prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike.  Učenci pokažejo lego simetrale.  

Preglednica 3 se nadaljuje na naslednji strani. 
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Nadaljevanje preglednice 3.  

Tema Sklop Standard znanja Minimalni standard znanja 

G
E

O
M

E
T

R
IJ

A
 

IN
 M

E
R

JE
N

JE
 Merjenje Učenci ocenijo, primerjajo in merijo ploščino z relativnimi, konstantnimi 

nestandardnimi in standardnimi enotami. Pretvarjajo med sosednjimi enotami 

(večimenske enote v enoimenske in obratno) in računajo s količinami.  

Učenci merijo, zapišejo in pretvarjajo (med 

sosednjima enotama) merske količine ter 

računa z njimi.  

 

A
R
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M

E
T
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A
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N
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L

G
E

B
R

A
 

Računske operacije in 

njihove lastnosti 

Učenci pisno množijo naravna števila do milijona in pisno delijo z dvomestnim 

številom. 

Pisno seštevajo in odštevajo v množici 

naravnih števil do milijona.  

 

Pisno množijo in delijo z dvomestnim 

številom v množici naravnih števil do 10 000 

. 

Računske operacije in 

njihove lastnosti 

 Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja: Učenci izračunajo vrednost 

številskega izraza z oklepaji.  

 

Enačbe in neenačbe 

Učenci s premislekom in diagramom rešijo enačbe ter neenačbe.  

 

 

Učenci s premislekom rešijo enačbo v 

množici naravnih števil do 100.  
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Množice 

 

 

 

 

Učenci grafično prikažejo množice in odnose med njimi z ustreznimi prikazi.  

 

 

Učenci grafično prikažejo množice in odnose 

med njimi.  

 

Standard iz 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja: Učenci razporedijo elemente po 

več lastnostih in berejo prikaze.  

 

Matematični problemi in 

problemi z življenjskimi 

situacijami 

Učenci rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije. Prepoznavajo 

življenjske situacije, kjer količine izrazimo z negativnimi merskimi števili (odčitati 

temperaturo na termometru in zapisati npr. -6 °C). 

Učenci rešijo matematični problem in 

problem iz vsakdanjega življenja.  
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Raziskali smo tudi standarde in minimalne standarde za 5. razred, ki jih predstavljamo v 

preglednici 3. Učenci imajo po našem mnenju največ težav pri likih in telesih, na kar 

nakazuje tudi razlika med standardi in minimalnimi standardi znanja za ta sklop. Učenci 

morajo za dosego minimalnega standarda zgolj prepoznati mreži kocke in kvadra, medtem 

ko standard od njih zahteva opis in sestavo modela ter izdelavo in opis mreže, ki jo morajo 

tudi znati narisati. Učenci morajo znati uporabljati računske operacije v obsegu do milijona, 

medtem ko morajo za pozitivno oceno pri tem sklopu znati računati do 10 000. Zmožnost, 

da učenci znajo izračunati vrednost danega izraza z oklepaji, predstavlja minimalni standard 

v 5. razredu, vendar ga najdemo tudi med standardi znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Učenci se v 5. razredu tudi prvič srečajo z negativnimi števili, ki pa jih  mora učitelj 

povezati z vsakdanjim življenjem (odčitavanje temperature na termometru). Seveda pa 

učitelj tega ne bo zahteval od tistih, ki imajo pri matematiki učne težave.  

Ugotavljamo, da so učne težave pri matematiki predvidene že v  samem učnem načrtu, zato 

tudi prihaja do odstopanj med standardi ter minimalnimi standardi znanja. Predvidevamo, 

da se največ učnih težav pojavlja pri temi aritmetika in algebra, verjetno zaradi širokega 

spektra vsebin in posledično časovnega obsega. Učitelji in drugi strokovni delavci šole 

morajo po našem mnenju dobro poznati minimalne standarde ter ključne razlike, ki smo jih 

sami zapisali v preglednicah zgoraj. Od učitelja je odvisno, kako bo učencu, ki ima učne 

težave, zadal naloge, iz katerih bo ta lahko dosegal minimalne standarde, in bil s tem 

pozitivno ocenjen. 

Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič (2008) sta v raziskavi Ovire in težave pri reševanju 

učnih težav želeli izvedeti, kaj menijo strokovni delavci slovenskih osnovnih šol o povezavi 

dobre opredelitve minimalnih standardov in uspešnosti dela z učenci, ki imajo učne težave. 

Izkazalo se je, da se večina (91 %) vprašanih strinja s trditvijo, da so za uspešno delo z učenci 

z učnimi težavami zelo pomembni dobro opredeljeni minimalni standardi znanja. Vendar pa 

po drugi strani skoraj polovica strokovnih delavcev (42 %) ne pozna minimalnih standardov, 

od tega je 39 % razrednih učiteljev (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008).  

Glede na to, da je bila raziskava izpeljana leta 2008, ko so v šolski prostor vstopali 

prenovljeni učni načrti, lahko predvidevamo, da učitelji prav zaradi teh novosti niso poznali 

minimalnih standardov.  

Prvi korak petstopenjskega modela učne pomoči torej zajema dobro poučevalno prakso 

učitelja, v okviru katere mora ta izvajati individualizacijo in diferenciacijo. K usvojitvi 

matematičnih pojmov mora učence peljati od konkretnega do abstraktnega postopoma. 

Slediti in upoštevati pa mora tudi standarde in minimalne standarde, ki so zapisani v Učnem 

načrtu za matematiko. Če bo učitelj sledil in upošteval vsa zgoraj omenjene metode in 

kriterije, se bo zagotovo približal cilju, ki je, da se čim več učnih težav (tudi pri matematiki) 

uspešno reši (Kavkler, 2011c). 
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4.2.3 Dopolnilni pouk kot oblika pomoči, ki jo lahko nudi učitelj  

 

Ena izmed oblik učne pomoči, ki jo lahko ponudi učitelj, je tudi dopolnilni pouk. Ta je 

namenjen podrobnejši razlagi učne snovi ter reševanje tistih nalog, ki od učencev zahtevajo 

znanje minimalnih standardov. Dopolnilni pouk je oblika skupinskega dela (Kesič Dimic, 

2008). Dopolnilni pouk je tudi zakonsko opredeljen v Zakonu o osnovni šoli (2006, 24. člen), 

kjer je zapisano, da je to »oblika pouka, ki se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri 

učenju«. 

Po predmetniku osnovne šole (2014) je dopolnilnemu pouku matematike namenjeno pol ure 

tedensko, ki pa se lahko izvaja večkrat, vendar v razdrobljeni obliki (Magajna idr., 2008a). 

Ure dopolnilnega pouka torej obiskujejo učenci, ki imajo učne težave. V skupini jih je 

bistveno manj kot v razredu, zato lahko učitelj prilagodi oblike in metode dela z njimi 

(Golob, 2012). Praviloma naj bi ta vrsta pouka potekala na vseh šolah. To sta potrdili tudi 

Peklaj in Pečjak (2008), ki sta raziskovali »oblike podpore in pomoči učencem z učnimi 

težavami pri rednem pouku«. Pri dopolnilnem pouku so novi načini razlaganja in utrjevanja 

najpogostejša oblika prilagoditev. Pogosto morajo učitelji tudi poenostaviti naloge, vendar 

pa morajo biti pri tem previdni, saj nezahtevne naloge začnejo učence hitro dolgočasiti 

(Peklaj in Pečjak, 2008). 

V raziskavi (Peklaj in Pečjak, 2008) so učitelji navedli, da različne metode prilagajajo v vseh 

delih (fazah) učnega procesa pri dopolnilnem pouku – pri razlagi, utrjevanju snovi in 

preverjanju znanja. Kar 48 % učiteljev uporablja pri razlagi različne metode, ponovno in 

pogosto razlaga snov, seveda z uporabo didaktičnih pripomočkov. Enak delež učiteljev se 

poslužuje utrjevanja snovi, pri čemer gre za preprosto in enostavno utrjevanje s pomočjo 

konkretnih primerov, računalniških igric, učnih listov itd.  34 % učiteljev se pri preverjanju 

znanja pri dopolnilnem pouku poslužuje krajših testov, preprostejših vprašanj, usmerjanja 

med reševanjem itd. Na drugo mesto, z 19 %, pri razlagi učne snovi pri dopolnilnem pouku 

spada individualni pristop in ponovna razlaga. Utrjevanje snovi poteka s sprotnim 

preverjanjem razumevanja snovi in navodil, učitelji prav tako podajajo takojšne povratne 

informacije. Na tej stopnji so tudi učenci postavljeni v aktivno vlogo, saj postavljajo 

vprašanja, razlagajo snov sošolcem in sami predlagajo metode za utrjevanje snovi. 

Motivacijo, spodbudne besede, sprostitev, pohvalo itd. pa učitelji (30 %) uporabljajo pri 

preverjanju znanja (Peklaj in Pečjak, 2008). V raziskavi sta raziskovalki še spraševali 

učitelje, kako identificirajo učence, ki bi potrebovali dopolnilni pouk. Učitelji so navedli, da 

določijo učenca glede na težave, ki jih ima pri pouku (100 %), in da so k dopolnilnemu 

pouku povabljeni tudi tisti učenci, ki so bili dlje časa odsotni (86 %) (Peklaj in Pečjak, 2008).  

V raziskavi Kocjančič (2015) smo zasledili zapis učiteljev glede izboljšanja uspešnosti pri 

matematiki. Zapisali so, da bi uspešnost učencev (poleg obiskovanja dopolnilnega pouka) 

izboljšali še z: »individualnimi pristopi prostovoljcev, z ukinitvijo in ustreznim 

nadomestilom pravilnika o ocenjevanju, s pogovornimi urami za učence, s sodelovanjem s 

starši, z individualno ter skupinsko učno pomočjo, z obveznim dopolnilnim poukom, 

manjšimi učnimi skupinami, manjšim številom obveznih ur pouka itd« (Kocjančič, 2015, 

str. 65). 
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4.2.4 Individualna in skupinska oblika učne pomoči 

 

Nekateri učenci z učnimi težavami pri matematiki potrebujejo »konkretnejšo obravnavo«, 

saj jim prilagojene metode in oblike dela pri rednih ter dopolnilnih urah ne zadostujejo. Tem 

učencem se ponudi individualna ali skupinska oblika učne pomoči, kjer je prisotna šolska 

svetovalna služba ter učenčevi starši (Kesič Dimic, 2008). Omenjeno pomoč izvajajo 

učitelji, mobilni specialni pedagogi ali svetovalni delavci načeloma eno uro na teden 

(Magajna idr., 2008a). Individualna učna pomoč se organizira za tiste učence, ki imajo 

zmerne specifične učne težave. Tem sta nudena konkretnejša učna pomoč in večja pozornost 

učitelja. Učitelji morajo najprej dobro oceniti vrzeli v znanju učenca ter na drugi strani 

njegova močna področja. Pri urah individualne pomoči učitelj učenca nauči ustreznih 

strategij za reševanje matematičnih problemov, ki jih bo kasneje potreboval pri skupinski 

učni pomoči, kjer ne bo edini, kateremu bo nudena učna pomoč (Magajna idr., 2008a).  

Na pozitivno podobo ter udobno počutje učenca pomembno vpliva tisti učitelj, ki razume 

njegove težave. Tisti učenci, ki imajo učne težave, so večinoma v razredu, saj je le peščica 

tistih, za katere se organizira individualna in/ali skupinska učna pomoč. Ob neupoštevanju 

učnih težav in s tem posebnih potreb v vzgojno-izobraževalnih zavodih individualna učna 

pomoč ne zadostuje ali pa navsezadnje ni učinkovita (Kavkler, 2017). 

Področje individualne in skupinske oblike pomoči je bilo prav tako raziskano (Kavkler, 

2008). Učitelji so v precejšni večini (73 %) odgovorili, da so poleg strokovnih delavcev tudi 

učitelji lahko izvajalci individualne in skupinske oblike pomoči. V nadaljevanju 

predstavljamo izsledke dotične raziskave. Pri tem v ospredje postavljamo predvsem 

najpogostejše načine oblik dela in prilagajanja metod pri učencih, ki imajo učne težave 

(Kavkler, 2008): 

a) Poučevanje v okviru individualne pomoči (Kavkler, 2008, str. 170-171) 

Spodnja preglednica predstavlja odgovore strokovnih delavcev glede načinov prilagajanja 

metod in oblik dela z učencem, ki ima učne težave, pri individualni učni pomoči. Odgovori 

se nanašajo na poučevanje. 

Preglednica 4: Najpogostejši načini prilagajanja metod in oblik dela učencem z učnimi 

težavami v okviru individualne pomoči pri poučevanju 

1. PRILAGOJENO POUČEVANJE: - uporaba različnih metod poučevanja, 

- individualizacija in diferenciacija zahtev, 

- ponovna in preprosta razlaga snovi z uporabo 

konkretnih, didaktičnih, vizualnih opor, 

- navajanje različnih primerov. 
2. POZITIVNA NARAVNANOST DO 

UČENCA Z UČNIMI TEŽAVAMI: 
- spodbujanje, zanimiva predstavitev snovi,  

- sproščanje, sodelovalno učenje,  

- prilagajanje vsebin učenčevim sposobnostim, 

predznanju, močnim področjem, 

primanjkljajem. 
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3. PREVERJANJE IN 

ORGANIZIRANJE UČNIH 

GRADIV: 

- preverjanje razumevanja snovi,  

- izdelava povzetkov,  

- urejanje zapiskov,  

- dopolnjevanje zapiskov,  

- vključevanje dodatnih gradiv. 
4. POUDAREK NA DOSEGANJU 

MINIMALNIH STANDARDOV 

ZNANJA: 

- manjša zahtevnost nalog, 

- manjša kompleksnost nalog. 

5. POUDAREK NA SODELOVANJU 

MED UČITELJI IN DRUGIMI 

STROKOVNIMI DELAVCI 

 

 

b) Utrjevanje snovi v okviru individualne pomoči (Kavkler, 2008, str. 171) 

Prav tako smo odgovore strokovnih delavcev glede načinov prilagajanja metod in oblike 

dela z učenci z učnimi težavami v okviru individualne učne pomoči pri utrjevanju učne snovi 

razvrstili v tabelo spodaj.  

Preglednica 5: Najpogostejši načini prilagajanja metod in oblik dela učencem z učnimi 

težavami v okviru individualne pomoči pri utrjevanju učne snovi 

1. PRILAGAJANJE UTRJEVANJA SNOVI 

S/Z: 
- ponovno in preprosto razlago,  

- prilagajanjem zahtev znanjem in 

sposobnostim učencev,  

- specialno pedagoškimi metodami,  

- rabo različnih ponazoril,  

- uporabo računalnika. 
2. MOTIVIRANJE UČENCA S/Z:  - sproščanjem,  

- prijetnim vzdušjem, zanimivimi 

dejavnostmi,  

- opogumljanjem učencev. 
3. PREVERJANJE IN ORGANIZIRANJE 

UČNIH GRADIV: 
- skupen pregled in urejanje zvezkov 

in delovnih zvezkov,  

- popravljanje napak v zvezkih,  

- dopolnjevanje napak v zvezkih.  
4. V SODELOVANJU Z DRUGIMI 

STROKOVNIMI DELAVCI: 
- skupno z drugimi strokovnimi 

delavci načrtovanje in izvajanje vaj 

za utrjevanje snovi. 

 

c) Preverjanje znanja v okviru individualne učne pomoči (Kavkler, 2008, str. 172): 

Zadnja preglednica pa predstavlja najpogostejše odgovore delavcev glede načinov 

prilagajanja metod in oblik dela z učenci, ki imajo učne težave, v okviru individualne učne 

pomoči pri preverjanju znanja.  
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Preglednica 6: Najpogostejši načini prilagajanja metod in oblik dela učencem z učnimi 

težavami v okviru individualne pomoči pri preverjanju znanja 

1. PRILAGAJANJE OBLIKE 

PREIZKUSOV: 
- razporejanje vprašanj od lažjih k težjim,  

- preprosta vprašanja, podvprašanja, 

prevladujejo vprašanja izbirnega tipa, 

dopolnjevanje,  

- preverjanje s pomočjo ponazoril,  

- kvizi, igre,  

- vsako vprašanje na svojem listu.  
2. PRILAGAJANJE 

PREIZKUSOV POSEBNIM 

POTREBAM UČENCA: 

- diferenciacija, predvsem nižji kriterij,  

- upoštevanje interesov učenca,  

- individualno reševanje preizkusov. 
3. POZITIVNA NARAVNANOST: - spodbude,  

- pogovor,  

- sprostitev. 

 

Iz zgoraj navedenih oblik in metod dela lahko opazimo, da je na vseh stopnjah učnega 

procesa najpogostejše prilagajanje poučevanja. Hkrati pa so potrebe učencev ter s tem 

njihova motivacija najpomembnejše. 

Kavkler (2008) zaključuje, da so strategije učiteljev, ki poučujejo učence z učnimi težavami 

v okviru individualne in skupinske učne pomoči, splošne. Te generalizirane strategije pa 

kažejo na borno poznavanje posebnih potreb učencev, ki so deležni učne pomoči (Kavkler, 

2008). 

Iz analiz literature smo ugotovili, da so specialni pedagogi zelo kritični do izvajanja prakse 

učiteljev, ki nudijo učno pomoč učencem z učnimi težavami. Seveda je ta kritičnost po eni 

strani upravičena zaradi globljega poznavanja teme, specialni pedagogi pa so tudi tisti, ki so 

večji del v stiku s populacijo učencev, ki imajo kakršne koli težave. Učiteljem po našem 

mnenju primanjkuje predvsem znanje, kako se še bolj približati učencem, ki imajo učne 

težave, in jih dodatno motivirati. Hkrati pa so učitelji razrednega pouka tisti, ki v prvi vrsti 

vzgajajo in izobražujejo učence za nadaljnje življenje. Nenehno so pod različnimi pritiski, 

pri čemer je v šolah, po naših ugotovitvah, vse preveč tempirano in časovno omejeno. 

Mogoče bi morali razmisliti  v smeri, da bi razširili ali spremenili programe (v mislih imamo 

število ur dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske učne pomoči). Učitelji pa bi 

lahko preko seminarjev ali drugih oblik izobraževanj medsebojno delili primere dobre 

poučevalne prakse pri delu z učenci z učnimi težavami. Tako bi imeli nabor raznolikih 

strategij in načinov, s katerimi si bi učitelji vsaj malo olajšali delo.  

Seveda pa moramo vedno izhajati iz dejstva, da je vsak učenec individuum. Naša naloga je, 

da ga vzgojimo in izobrazimo v osebo, ki bo znanje znala uporabiti v vsakdanjem življenju.  
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EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri raziskovanju literature smo zasledili nekaj zanimivih raziskav, ki se nanašajo na našo 

temo (Kocjančič, 2015, Golob, 2012, Brne, 2016, idr.). Dotični avtorji se niso osredotočili 

na učence razrednega pouka. Pri odkrivanju učnih težav pri matematiki je pomembno, da se 

težave odkrijejo dovolj zgodaj, zato  smo se odločili raziskati in ugotoviti, kakšno vlogo ima 

učitelj na 1. in 3. stopnji petstopenjskega modela nudenja učne pomoči pri matematiki v 3., 

4. in 5. razredu osnovne šole. Hkrati pa nas je zanimalo, kako dobro učenci napredujejo pri 

predmetu matematike zaradi obiskovanja učne pomoči in njihova stališča do različnih oblik 

nudenja učne pomoči pri tem predmetu. 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na problem magistrskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, ki 

smo jih razdelili v dva sklopa. Prva štiri vprašanja se nanašajo na učitelje in njihovo nudenje 

učne pomoči, druga pa na učence, ki so vključeni v tovrstno pomoč pri matematiki: 

R 1: Kako dobro učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole poznajo učne težave pri 

matematiki? 

R  2: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne 

šole pri poznavanju učnih težav pri matematiki glede na spol, starost in delovno dobo 

učitelja? 

R 3: Kako dobro učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole poznajo oblike učne pomoči pri 

matematiki? 

R 4: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne 

šole pri poznavanju oblik nudenja učne pomoči pri matematiki glede na spol, starost in 

delovno dobo učitelja? 

R 5: Kako učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole ocenjujejo svojo uspešnost pri nudenju 

učne pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku ter individualni in skupinski učni pomoči pri 

matematiki? 

R 6: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne 

šole pri ocenjevanju lastne uspešnosti pri nudenju učne pomoči pri pouku, dopolnilnem 

pouku ter individualni in skupinski učni pomoči glede na spol, starost in delovno dobo 

učitelja? 

R 7: Kje učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole vidijo potenciale za izboljšanje učne 

pomoči pri matematiki? 

R 8: Ali obstajajo statistično pomembne razlike odgovorov učiteljev 3., 4. in 5. razredov 

osnovne šole pri odgovorih o potencialih za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede 

na spol, starost in delovno dobo učitelja? 



 

40 
 

R 9: Kako dobro napredujejo učenci 3., 4. in 5. razredov pri matematiki zaradi učne pomoči, 

ki so jo deležni? 

R 10: Kakšna so stališča učencev 3., 4. in 5. razredov o pričakovanjih učne pomoči pri 

matematiki? 

R 11: Kakšna so stališča učencev 3., 4. in 5. razredov do oblik nudenja učne pomoči pri 

matematiki? 

7 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

V empiričnem delu bodo uporabljeni deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda.  

 

7.1 RAZISKOVALNA VZORCA 

 

7.1.1 PRVI RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavo smo vključili 30 učiteljev 3., 4. in 5. razredov različnih osnovnih šol. Anketirani 

učitelji so ženskega in moškega spola (Preglednica 7). Učitelji imajo različno starost 

(Preglednica 8), različno stopnjo izobrazbe (Preglednica 9), razlikujejo se tudi po delovni 

dobi (Preglednica 10) ter po razredu, v katerem poučujejo (Preglednica 11). Nekateri izmed 

učiteljev učno pomoč nudijo pri samem pouku matematike, ob tem pa izvajajo še dopolnilni 

pouk ter individualno in skupinsko učno pomoč (Preglednica 12). 

Preglednica 7: Struktura anketiranih učiteljev po spolu 

Spol F f (%) 

Moški 7 23,3 

Ženske 23 76,7 

Skupaj 30 100,0 

 

Preglednica 8: Struktura anketiranih učiteljev glede na starost, razdeljeno po razredih 

Starost F f (%) 

25 – 35 let 11 36,7 

36 – 45 let 8 26,7 

46 – 55 let 8 26,7 

56 let ali več 3 10,0 

Skupaj 30 100,0 

 

 

 



 

41 
 

Preglednica 9: Struktura anketiranih učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe f f (%) 

Višja izobrazba 7 23,3 

Visoka izobrazba 17 56,7 

Magisterij 6 20,0 

Skupaj 30 100,0 

 

Preglednica 10: Struktura anketiranih učiteljev glede na delovno dobo 

Delovna doba f f (%) 

do 5 let 8 26,7 

6 -15 let 11 36,7 

16 -25 let 6 20,0 

26 let ali več 5 16,6 

Skupaj 30 100,0 

 

Preglednica 11: Struktura anketiranih učiteljev glede na razred v katerem poučujejo 

Razred poučevanja 
f f (%) 

3. razred 10 33,3 

4. razred 9 30,0 

5. razred 11 36,7 

 

Preglednica 12: Število odgovorov anketiranih učiteljev glede na izbiro učnih oblik, ki jih 

izvajajo 

Oblike učne pomoči f f (%) 

Učno pomoč nudim učencu pri rednih 

urah matematike 
30 100,0 

Izvajam dopolnilni pouk matematike 29 96,7 

Izvajam individualno in skupinsko 

učno pomoč pri matematiki. 
11 36,7 

 

Preglednica 12 prikazuje število anketiranih učiteljev, ki so v preteklem šolskem letu izvajali 

določeno obliko učne pomoči. Učitelji so lahko izbrali več odgovorov, kar je tudi razvidno 

iz rezultatov, prikazanih v preglednici zgoraj. Učitelji so enotno, s 100 %, izbrali trditev, da 
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učno pomoč pri matematiki nudijo učencem že pri rednih urah. 96,7 % anketiranih učiteljev 

nudi učno pomoč pri matematiki v okviru dopolnilnega pouka, medtem ko je odstotek 

učiteljev, ki izvajajo individualno in skupinsko učno pomoč pri matematiki, bistveno nižji, 

in sicer 36,7 %. 

Izvajalci individualne in skupinske učne pomoči so lahko učitelji, specialni pedagogi, 

psihologi, pedagogi in socialni pedagogi (Magajna idr., 2008a). Menimo, da je prav ta velik 

nabor strokovnih delavcev, ki so usposobljeni za izvajanje individualne in skupinske učne 

pomoči vzrok za to, da anketirani učitelji ne izvajajo tovrstne pomoči.  

Preglednica 13: Izvajanje dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske učne pomoči v 

odnosu z nudenjem učne pomoči pri rednem pouku matematike 

 

Iz preglednice 13 je razviden delež in število anketiranih, ki učno pomoč nudijo pri rednih 

urah matematike ter hkrati izvajajo individualno in skupinsko pomoč ali dopolnilni pouk.  

Preglednica 14: Izvajanje dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske učne pomoči 

Oblika učne pomoči 

Izvajam individualno in skupinsko učno 

pomoč pri matematiki. 

SKUPAJ 

NE DA 

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

Izvajam dopolnilni pouk 

matematike. 

 

NE 

 
1 3,3 0 0,0 1 3,3 

DA 

 
18 60,0 11 36,6 29 96,7 

SKUPAJ  19 63,3 11 36,7 30 100,0 

 

V preglednici 14 smo prikazali število in odstotek tistih anketiranih učiteljev, ki izvajajo 

dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko učno pomoč. Le 3,3 % anketiranih je tistih, ki 

ne izvajajo niti dopolnilnega pouka niti individualne in skupinske učne pomoči. 60,0 % 

anketiranih učiteljev izvaja dopolnilni pouk, vendar ne izvaja individualne in skupinske učne 

Oblike učne pomoči 

Učno pomoč nudim učencu pri rednih urah 

matematike 

 

 

Skupaj 

f f (%) f f (%) 

Izvajam dopolnilni pouk 

matematike. 

da 29 96,7 
30 100,0 

ne 1 3,3 

Izvajam individualno in 

skupinsko učno pomoč 

pri matematiki. 

da 11 36,7 
30 100,0 

ne 19 63,3  



 

43 
 

pomoči. Na drugi strani pa imamo 36,6 % anketiranih učiteljev, ki izvajajo dopolnilni pouk 

ter individualno in skupinsko obliko učne pomoči.  

7.1.2 DRUGI RAZISKOVALNI VZOREC 

V drugi raziskovalni vzorec smo zajeli 18 učencev iz 3., 4. in 5. razreda različnih osnovnih 

šol (Preglednica 15). Vzorec smo izbrali glede na predloge učiteljev, ki so izpostavili tiste 

učence, ki so imeli lansko šolsko leto izrazitejše učne težave pri matematiki, vendar pa so 

zaradi doseganja minimalnih standardov napredovali v višji razred. 

Preglednica 15: Struktura intervjuvanih učencev po razredih 

RARZED f f (%) 

3. razred 6 33,3 

4. razred 6 33,3 

5. razred 6 33,3 

SKUPAJ 18 100,0 

 

Vzorec intervjuvanih učencev predstavlja 11 dečkov in 7 deklic (preglednica 16). Iz 

preglednice je mogoče opaziti, da je v vzorec zajetih več učencev (61,1 %), kot učenk (38,9 

%).  

Preglednica 16: Struktura intervjuvanih učencev po spolu 

SPOL f f (%) 

Dečki 11 61,1 

Deklice 7 38,9 

SKUPAJ 18 100,0 

 

7.2 TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

Za pridobivanje podatkov od učiteljev smo se odločili za anketni vprašalnik, ki smo ga 

oblikovali na podlagi ugotovitev iz strokovne literature. Vprašalnik je sestavljen iz 19 

vprašanj, izmed katerih je 5 odprtih in 6 zaprtih vprašanj. V vprašalnik je vključenih 7 

ocenjevalnih lestvic ter lestvica (drži – ne drži), s katero smo skušali pridobiti podatke o 

poznavanju petstopenjskega modela.  

Tehnika, ki smo jo izbrali za zbiranje podatkov od učencev, pa je bil strukturiran intervju. 

Tudi tega smo oblikovali na podlagi ugotovitev iz strokovne literature. Intervju ima 17 

vprašanj, izmed katerih je 12 vprašanj zaprtega in 5 vprašanj odprtega tipa. 

7.3 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje učiteljev smo preko spleta izvedli v avgustu 2019. Intervjuje učencev pa smo 

izvajali v septembru 2019, po predhodnem dogovoru s starši. Dobljene podatke smo zbrali, 

jih analizirali in prikazali v preglednicah.  
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7.4 POTEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom IBM 

SPSS Statistics 22. Izvedli smo osnovno opisno statistiko (frekvence in odstotne frekvence). 

Za obdelavo podatkov smo uporabili χ2 preizkus oz. Kullbackov 2Ȋ preizkus, kadar pogoji 

za uporabo χ2 preizkusa niso bili izpolnjeni . Dobljeni rezultati so prikazani v obliki 

preglednic. Odgovore učiteljev na odprta vprašanja smo vsebinsko analizirali z uporabo 

programa Microsoft Word.  

Podatke, ki smo jih zbrali z intervjujem, smo prav tako obdelali s programom IBM SPSS 

Statistics 22. Izvedli smo osnovno opisno statistiko (frekvence in odstotne frekvence). 

Odgovore učencev na odprta vprašanja smo vsebinsko analizirali s programom Microsoft 

Word. 

7.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA 

UČITELJE 

 

 V nadaljevanju predstavljamo odgovore razrednih učiteljev na anketni vprašalnik. Rezultati 

so predstavljeni v preglednicah, skupaj s kvalitativno interpretacijo.  

7.5.1 Poznavanje učnih težav pri matematiki 

 

Učitelji so v anketnem vprašalniku najprej morali označiti pogostost učnih težav pri 

matematiki.  

Preglednica 17: Pogostost prepoznanih učnih težav pri matematiki 

 Pogostost prepoznanih učnih težav 

 

 

SKORAJ 

VEDNO 
POGOSTO REDKO NIKOLI 

Skupaj 

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

Poštevanka 11 36,7 18 60,0 1 3,3 0 0,0 30 100 

Seštevanje in odštevanje s 

prehodom.  
9 30,0 17 56,7 4 13,3 0 0,0 30 100 

Deli celote. 1 3,3 19 63,3 10 33,3 0 0,0 30 100 

Količine. 2 6,7 16 53,3 12 40,0 0 0,0 30 100 

Merske enote.  2 6,7 18 60,0 9 30,0 1 3,3 30 100 

Pretvarjanje merskih enot. 14 46,7 13 43,3 3 10,0 0 0,0 30 100 

Ravninska geometrija (liki, 

črte, odnosi med črtami, 

simbolika). 

2 6,7 7 23,3 20 66,7 1 3,3 

 

30 

 

100 
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Prostorska geometrija 

(geometrijska telesa, mreža 

teles).  

1 3,3 12 40,0 16 53,3 1 3,3 30 100 

Enačbe. 1 3,3 23 76,7 6 20,0 0 0,0 30 100 

Neenačbe. 8 26,7 18 60,0 4 13,3 0 0,0 30 100 

Reševanje matematičnih 

problemov (besedilne 

naloge). 

11 36,7 19 63,3 0 0,0 0 0,0 

 

30 

 

100 

 

Preglednica 17 nam nakazuje rezultate o pogostosti učnih težav, ki so jih anketirani učitelji 

zaznali pri matematiki. 46,7 % anketirancev je skoraj vedno zaznalo učno težavo pri 

pretvarjanju merskih enot. Sledijo učne težave pri poštevanki ter pri reševanju matematičnih 

problemov, kjer je 36,7 % učiteljev izrazilo, da se učne težave pri teh dveh vsebinah učnega 

načrta pojavljajo skoraj vedno. Pogosto se učne težave pojavljajo pri enačbah (76,7 %) in 

reševanju matematičnih problemov in delih celote (63,3 %). Učencem pogosto povzročajo 

težave tudi seštevanje in odštevanje s prehodom (56,7 %), količine (53,3 %), merske enote 

(60,0 %) in pretvarjanje le teh (43,3 %). Iz rezultatov Preglednice 17 je razvidno, da vse 

vsebine, ki smo jih navedli v določenem deležu, povzročajo učencem učne težave.  

Pri analizi Preglednice 17 se lahko sklicujemo tudi na pregledane standarde in minimalne 

standarde, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu. Že sam učni načrt z opredelitvijo 

standardov in minimalnih standardov predvideva pojav učnih težav pri določenih temah oz. 

vsebinah. Anketirani učitelji so naša predvidevanja tudi potrdili, saj njihovi odgovori 

prihajajo iz prakse.  

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov 

osnovne šole pri prepoznavanju učnih težav pri matematiki glede na spol, starost in delovno 

dobo učitelj.  

Kullbackov 2Ȋ preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med odgovori učiteljev 

glede na spol (Priloga 3, Preglednica 47). Statistično pomembne razlike med odgovori 

učiteljev glede na starost (Priloga 4, Preglednica 48) so se pojavile le pri pretvarjanju 

merskih enot (2Ȋ = 13,334, df = 6, α = 0,038), pri ostalih matematičnih vsebinah pa statistično 

pomembnih razlik ni. Statistično pomembne razlike med odgovori učiteljev opazimo tudi, 

če primerjamo njihovo delovno dobo (Priloga 5, Preglednica 49). Do razlik prihaja le pri 

nekaterih matematičnih vsebinah, in sicer pri enačbah (2Ȋ = 16,624, df = 6, α = 0,011) ter 

neenačbah (2Ȋ = 12,693, df = 6, α = 0,048). 

7.5.2 Poznavanje oblik učne pomoči pri matematiki 

 

Od učiteljev smo nato želeli izvedeti, kako dobro poznajo oblike učne pomoči pri 

matematiki. Zastavili smo jih preglednico in v njej trditve o petstopenjskemu modelu 

nudenja učne pomoči. Označiti so morali, ali trditev drži ali ne drži. Glede na njihove 
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odgovore lahko izvemo, kako dobro poznajo petstopenjski model in posledično oblike 

nudenja učne pomoči. 

Preglednica 18: Poznavanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 18, smo v anketni vprašalnik vnašali trditve, ki so povezane 

s petstopenjskim modelom učne pomoči. Nekatere trditve držijo, nekatere ne. Ob 

predpostavki, da morajo učitelji dobro poznati omenjeni model, smo sklepali, da bodo vsi 

anketirani odgovorili pravilno. Držijo le trditve 1., 2. in 7., ostale ne držijo. Med anketiranimi 

učitelji je 16,7 % menilo, da izvajanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči v 

osnovni šoli ni obvezno. Že v teoretičnem delu smo zapisali, da morajo šole delovati po 

petstopenjskem modelu, s čimer tudi izvršujejo Zakon o osnovni šoli  (2007, 12. člen), ki 

navaja, da so učenci z učnimi težavami upravičeni do prilagajanja oblik in metod dela pri 

rednem pouku, dopolnilnem pouku in pri drugih oblikah individualne in skupinske učne 

pomoči. S sicer pravilno trditvijo, da se stopnje petstopenjskega modela pomoči razprostirajo 

na kontinuumu od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči, se ne strinja 6,7 % anketiranih 

učiteljev. 

Pri 8. trditvi iz preglednice 18 pa so mnenja učiteljev deljena. Nekaj več kot polovica 

anketiranih (56,7 %), se s trditvijo strinja, medtem ko trditev negira 43,3 % anketiranih 

učiteljev. Iz preglednice lahko ugotovimo nepopolno poznavanje petstopenjskega modela, 

 DRŽI NE DRŽI 

f f (%) f  f (%) 

1. Izvajanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči je v osnovnih 

šolah obvezno.   

25 83,3 5 16,7 

2. Stopnje petstopenjskega modela pomoči se razprostirajo na kontinuumu 

od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči. 

28 93,3 2 6,7 

3. Učinkovitosti pomoči ni potrebno neprestano spremljati in evalvirati.  10 33,3 20 66,7 

4. Delo svetovalne službe je ključno v petstopenjskem modelu učne pomoči, 

saj svetovalni delavci lahko najbolj  pomagajo učencem, ki imajo učne 

težave. 

16 53,3 14 46,7 

5. Na 2. stopnji petstopenjskega modela pomoči je pri pomoči učencev z 

učnimi težavami ključno delovanje  le svetovalne službe. 

3 10,0 27 90,0 

6. 3. stopnjo petstopenjskega modela (individualna in skupinska pomoč) 

lahko izvaja samo učitelj. 

6 20,0 24 80,0 

7. Če učenec kljub trem stopnjam ne napreduje, se v 4. stopnji pridruži 

specializirana ustanova. Strokovnjaki v ustanovah izvedejo diagnostično 

testiranje ter podajo svoje mnenje o vrsti težav ter o morebitnem predlogu 

v vključitve v »izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo«. 

17 56,7 13 43,3 

8. Na 5. stopnji se učence z učnimi težavami takoj (brez usmerjanja) prešola.  7 23,3 23 76,7 
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vendar pa je naš vzorec premalo reprezentativen, da bi lahko trditev posploševali na celotno 

populacijo.  

Učitelji so morali oceniti poznavanje petstopenjskega modela na šoli, kjer učijo.  

Preglednica 19: Poznavanje petstopenjskega modela učne pomoči na šoli 

 f f (%) 

Nezadostno 0 0,0 

Zadostno 3 10,0 

Dobro 17 56,7 

Prav dobro 8 26,7 

Odlično 2 6,7 

SKUPAJ 30 100,0 

 

Preglednica 19 prikazuje, kako dobro učitelji poznajo petstopenjski model nudenja učne 

pomoči na šoli, kjer poučujejo. 56,7 % učiteljev je poznavanje ocenilo z dobro, medtem ko 

je poznavanju oceno odlično dodelilo le 6,7 % anketiranih učiteljev. Nobeden izmed 

anketirancev ni ocenil poznavanja petstopenjskega modela z negativno oceno. Pri tem 

anketnem vprašanju smo od učiteljev želeli še utemeljitev ocene. Zanimivo je, da so oceno 

utemeljevali zgolj učitelji, ki so poznavanje ocenili z zadostno ali dobro oceno. 

Najpogostejše utemeljitve so sledeče:  

- Poznamo stopnje, ne pa imena modela. 

- Na šoli bi morali dajati večji poudarek temu modelu, ker se o tem ne govori.  

- Če matematika učencu povzroča resne težave, ki jih ne moremo rešiti pri pouku, je 

takoj napoten k socialnemu delavcu na pogovor.  

- Malo se o tem govori.  

- Lahko se bi še kaj izboljšalo na bazi nudenja učne pomoči.  

- Nismo seznanjeni z vsako stopnjo posebej.  

 

 Spol 

SKUPAJ χ2-preizkus 
Moški 

Ženski 

 

f F (%) f f (%) f f (%) χ2 df α 

Nezadostno 0 0,00 0 0,00 0 100,0 

3,002 3 0,391 Zadostno 0 0,00 3 100,0 3 100,0 

Dobro 5 29,4 12 70,6 17 100,0 

Prav dobro 2 25,0 6 75,0 8 100,0    
Odlično 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

SKUPAJ 7 23,3 23 76,7 30 100,0 

- Petstopenjski model poznam, vendar ne preveč podrobno.  

Preglednica 20: Poznavanje petstopenjskega modela glede na spol anketiranih učiteljev 
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Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. 

razredov osnovne šole pri poznavanju oblik nudenja učne pomoči pri matematiki glede na 

spol (Preglednica 20). Naredili smo χ2 preizkus, vendar pogoji zanj niso bili izpolnjeni. Zaradi 

tega smo uporabili interpretacijo Kullbackov 2Ȋ preizkusa, katerega vrednost ni statistično 

pomembna na ravni α = 0,391 (2Ȋ = 3,002, df = 3). O osnovni množici ne moremo trditi 

ničesar. Za vzorec pa smo ugotovili, da se ocene anketiranih učiteljev o poznavanju 

petstopenjskega modela ne razlikujejo glede na spol. 

Preglednica 21: Poznavanje petstopenjskega modela glede na starost anketiranih učiteljev 

 

Iskali smo tudi statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole 

pri poznavanju oblik nudenja učne pomoči pri matematiki glede na starost (Preglednica 21). 

Naredili smo χ2 preizkus, vendar pogoji zanj niso bili izpolnjeni. Zaradi tega smo uporabili 

interpretacijo Kullbackov 2Ȋ preizkusa, katerega vrednost ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,552 (2Ȋ = 7,819, df = 9). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa 

smo ugotovili, da se ocene anketiranih učiteljev o poznavanju petstopenjskega modela ne 

razlikujejo glede na starost. 

Preglednica 22: Poznavanje petstopenjskega modela glede na delovno dobo učitelja 

 

 

 

 

 

 

Delovna doba učitelja 

SKUPAJ χ2-preizkus 
Do 5 let 6-15 let 16-25 let 

26 let ali 

več 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) χ2 df α 

Zadostno 1 33,3 0 0,0 1 33,3 1 33,3 3 100,0 

12,412 9 0,191 
Dobro 3 17,6 7 41,2 3 17,6 4 23,5 17 100,0 

 

 Starost 

SKUPAJ χ2-preizkus 
25-35 let 36-45 let 46-55 let 

56 let ali 

več 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) χ2 df α 

Nezadostno 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  0 0,0 

7,819 9 0,552 

Zadostno 1 3,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 3 100,0 

Dobro 5 29,4 4 23,5 5 29,4 3 17,6 17 100,0 

Prav dobro 3 37,5 3 37,5 2 25,0 0 0,0 8 100,0 

Odlično 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

SKUPAJ 11 36,7 8 26,7 8 26,7 3 10,0 30 100,0 

Prav dobro 2 25,0 4 50,0 2 25,0 0 0,0 8 100,0    

Odlično 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

SKUPAJ 8 26,7 11 36,7 6 20,0 5 16,7 30 100,0 
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Tudi pri analizi delovne dobe učiteljev (Preglednica 22) v povezavi z oceno o poznavanju 

oblik nudenja učne pomoči nismo zaznali statistično pomembnih razlik. Uporabili smo 

Kullbackov 2Ȋ preizkus, katerega vrednost ni statistično pomembna na ravni α = 0,191 (2Ȋ = 

12,412, df = 9).  

Ugotovili smo, da učitelji 3., 4 in 5. razredov osnovnih šol ocenjujejo poznavanje 

petstopenjskega modela in s tem oblike nudenja učne pomoči kot dobro. Pri analizi nismo 

ugotovili statistično pomembnih razlik med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole pri 

poznavanju oblik nudenja učne pomoči pri matematiki glede na spol, starost in delovno dobo 

učitelja. 

7.5.3 Prepoznavanje učencev z učnimi težavami pri matematiki  

 

Želeli smo izvedeti tudi mnenja o vlogi učitelja na prvi stopnji petstopenjskega modela. 

Anketiranim smo zastavili odprto vprašanje, na katerega so prav vsi odgovorili, da ima 

učitelj ključno, pomembno ali bistveno vlogo. Nekateri učitelji so poleg tega napisali še: 

- učitelj lahko na prvi stopnji nudi individualno učno pomoč znotraj pouka,  

- učitelj dobro pozna učence, ki jih poučuje (njihova močna in šibka področja),  

- vloga učitelja je zelo pomembna, saj je on prvi, ki odkrije učne težave,  

- učitelj mora biti dober opazovalec,  

- prilagoditi mora naloge tako, da lahko vsi učenci usvojijo minimalne standarde 

znanja pri matematiki in drugih predmetih. 

Učitelji so morali v anketnem vprašalniku izpolniti tudi preglednico, v kateri so označevali 

pogostost določanja učencev k dopolnilnemu pouku matematike. Tako smo dobili rezultate 

o tem, katerih načinov določanja se učitelji poslužujejo najpogosteje in katerih ne. 

Preglednica 23: Načini vključevanja učencev k dopolnilnem pouku matematike 

 SKORAJ 

VEDNO 

POGOSTO REDKO NIKOLI 

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

Učence določim glede na njegove učne 

težave pri matematiki.  

21  70,0 9 30,0 0 0,0 0 0,0 

K dopolnilnem pouku matematike 

povabim tiste učence, ki so bili dalj 

časa odsotni.  

17 56,7 11 36,7 2 6,7 0 0,0 

Učenca za dopolnilni pouk določimo 

skupaj s kolegi na konferencah. 

0 0,0 1 3,3 10 33,3 19 63,3 

Učenca povabim k dopolnilnemu 

pouku po večkratnem manj uspešnem 

opravljanju preizkusa znanja.  

16 53,3 10 33,3 2 6,7 2 6,7 

Starši so tisti, ki predlagajo, da bi 

njihov otrok obiskoval dopolnilni pouk 

matematike.  

2 6,7 4 13,3 18 60,0 6 20,0 
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Iz Preglednice 23 je razvidno, da učitelji 3., 4. in 5. razredov skoraj vedno določijo učence 

za dopolnilni pouk glede na njihove učne težave pri matematiki (70,0 %). K dopolnilnem 

pouku skoraj vedno povabijo tudi učence, če so bili ti dalj časa odsotni (56,7 %) ter tiste, ki 

so večkrat manj uspešno pisali preizkus znanja (53,3 %). Skoraj nikoli, v kar 63,3 %, ne 

določajo učenca za obiskovanje dopolnilnega pouka skupaj s kolegi na konferencah. Izstopa 

tudi podatek, da so le redko (takšne izkušnje ima 60,0 % anketiranih učiteljev) starši tisti, ki 

predlagajo, da bi njihov otrok obiskoval dopolnilni pouk matematike.  

Želeli smo ugotoviti, kdaj učitelji presodijo, da bi učenec zaradi težav pri matematiki 

potreboval obravnavo svetovalnega delavca ali specialnega pedagoga. Vprašanje se 

implicitno nanaša na drugo stopnjo petstopenjskega modela nudenja učne pomoči. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so učitelji odgovarjali različno, vendar je bil smisel vseh 

enak, in sicer: če so učne težave specifične in učitelj nima dovolj specifičnih znanj za 

konkretno pomoč, se pridruži še svetovalni delavec.  

Glede identifikacije učenca za vključitev v individualno in skupinsko učno pomoč pa smo 

dobili naslednje odgovore: 

- posvetujem se s šolsko svetovalno službo ter ko vidim, da pomoč na ravni pouka ne 

zadošča več (6,7 %), 

- s preverjanjem znanja, opazovanjem pri pouku (16,6 %), 

- šibko, neutrjeno predznanje, težave z orientacijo ter številskimi predstavami (3,3 %) 

- učenec ne dosega minimalnih standardov (10,0 %) 

- glede na učne dosežke (6,7 %), 

- ko učencu pomoč pri rednem in dopolnilnem pouku ne zadošča (30,0 %), 

- če učenec ne usvoji obravnavane učne teme, ne sledi, je počasen, ne razume (3,3 %) 

- ko mu jaz več ne znam pomagati (6,7 %), 

- glede na oceno predmeta iz preteklega šolskega leta (3,3 %), 

- sprotno usvajanje snovi (6,7 %) 

- takoj se posvetujem s svetovalno službo (6,7 %). 

 

7.5.4 Uspešnost pri nudenju učne pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku ter individualni in 

skupinski učni pomoči pri matematiki 

 

Od anketiranih učiteljev smo želeli izvedeti, kako pomembna se jim zdi naslednja trditev: 

Kvalitetno izvajanje pouka, pomembno vpliva na učno uspešnost učencev.  

Učenci sami predlagajo svojo 

udeležbo pri dopolnilnem pouku 

matematike. 

0 0,0 6 20,0 17 56,7 7 23,3 
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Preglednica 24: Pomembnost trditve glede na razred poučevanja učiteljev 

 Pomembnost trditve  

 
Zelo nepomembna 

 
Pomembna Zelo pomembna SKUPAJ 

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

3. razred 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 100,0 

4. razred 1 11,1 1 11,1 7 77,8 9 100,0 

5. razred 0 0,0 1 9,1 10 90,9 11 100,0 

SKUPAJ 3 10,0 5 16,7 22 73,3 30 100,0 

 

Preglednica 24 nakazuje, da se večini učiteljev 3., 4. in 5. razreda zdi trditev, ki smo jo 

navedli zgoraj, zelo pomembna. Zelo nepomembna se zdi 20,0 % učiteljem 3. razreda ter 

11,1 % učiteljem 4. razreda. Predvidevamo, da je prišlo do nerazumevanja dane trditve. 

Sklenemo lahko, da so se učitelji, ki smo jih anketirali v večini (73,3 %) odločili, da 

kvalitetno izvajanje pouka pomembno vpliva na učno uspešnost učencev.  

 

7.5.4.1 Uspešnost nudenja učne pomoči pri rednih urah matematike 

 

Od učiteljev smo želeli izvedeti tudi, kako se ocenjujejo pri različnih oblikah učne pomoči. 

Oceniti so se morali na petstopenjski lestvici, nato pa smo dobljene rezultate interpretirali 

glede na obliko učne pomoči in spol, starost ter delovno dobo učiteljev.  

Preglednica 25: Uspešnost nudenja učne pomoči pri pouku 

 
Uspešnost nudenja učne pomoči pri pouku 

f f (%) 

Dobro 2 6,7 

Prav dobro 13 43,3 

Odlično 15 50,0 

SKUPAJ 30 100,0 

 

Iz Preglednice 25 je razvidno, da se nobeden izmed anketiranih učiteljev ni ocenil z oceno 

negativno ali zadostno. Med učitelji 3., 4. in 5. razredov s 50,0 % prevladuje ocena odlično. 

Na drugem mestu se s 43,3 % pojavlja ocena prav dobro, medtem ko se je z dobro oceno 

ocenilo le 6,7 % anketiranih učiteljev. Anketirani učitelji torej svojo uspešnost pri nudenju 
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učne pomoči pri rednem pouku matematike ocenjujejo v največji meri z ocenama odlično in 

prav dobro.   

Preglednica 26: Uspešnost nudenja učne pomoči pri pouku glede na spol 

SPOL 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri redni uri 
SKUPAJ 

χ2-preizkus 

Dobro Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

7,304 2 0,026 
Moški 0 0,0 6 87,7 1 14,3 7 100,0 

Ženske 2 8,7 7 30,4 14 60,9 23 100,0 

SKUPAJ 2 6,7 13 43,3 15 50,0 30 100,0 

 

Preglednica 26 prikazuje uspešnost nudenja učne pomoči pri pouku glede na spol. Uporabili 

smo χ2-preizkus, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji. Interpretirali smo torej Kullbackov 

2Ȋ preizkus, katerega vrednost je statistično pomembna na ravni α = 0,026. Trdimo, da se 

tudi v osnovni množici pojavljajo razlike med moškimi in ženskami glede njihove 

samoocene o nudenju učne pomoči pri rednih urah matematike. Glede vzorca pa lahko iz 

preglednice razberemo, da so učiteljice, ki poučujejo v 3., 4. in 5 razredu ocenile svoje 

nudenje učne pomoči pri matematiki z oceno odlično (60,9 %), medtem ko je isto oceno 

podalo le 14,3 % učiteljev.  

Preglednica 27: Uspešnost nudenja učne pomoči glede na delovno dobo učitelja 

DELOVNA 

DOBA 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri redni uri 

SKUPAJ 

χ2-preizkus 

Dobro Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

5,986 6 0,425 
Do 5 let 0 0,0 2 25,0 6 75,0 8 100,0 

6-15 let 1 9,1 5 45,5 5 45,5 11 100,0 

16-25 let 0 0,0 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

26 let ali več 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 100,0 

SKUPAJ 2 6,7 13 43,3 15 50,0 30 100,0 

 

Preglednica 27 prikazuje podatke o uspešnosti nudenja učne pomoči pri redni uri glede na 

delovno dobo. Uporabili smo χ2-preizkus, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji. 

Interpretirali smo torej Kullbackov 2Ȋ preizkus, katerega vrednost ni statistično pomembna 

na ravni α = 0,425. O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa lahko rečemo 

naslednje: 75,0 % učiteljev, katerih delovna doba znaša do 5 let, je ocenila, da je pri nudenju 

učne pomoči pri rednih urah odlična, medtem ko je delež učiteljev, ki imajo več kot 26 let 

delovne dobe, krepko pod polovico, in sicer 20,0 %. Pričakovali bi, da bo ocena učiteljev, ki 

imajo več izkušenj, boljša, pa vendar vidimo, da temu ni tako.  
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Preglednica 28: Uspešnost nudenja učne pomoči glede na starost učitelja 

STAROST 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri redni uri 

SKUPAJ 

χ2-preizkus 

Dobro Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

9,126 6 0,167 

25-35 let 0 0,0 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

36-45 let 1 12,5 5 62,5 2 25,0 8 100,0 

46-55 let 1 12,5 4 50,0 3 37,5 8 100,0 

56 let ali več 0 0,0 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

SKUPAJ 2 6,7 13 43,3 15 50,0 30 100,0 

 

Želeli smo izvedeti tudi, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med ocenami 

učiteljev o uspešnosti nudenja učne pomoči pri rednih urah glede na njihovo starost. 

Uporabili smo χ2-preizkus, za katerega niso bili izpolnjeni pogoji. Interpretirali smo torej 

Kullbackov 2Ȋ preizkus, katerega vrednost ni statistično pomembna na ravni α = 0,167. O 

osnovni množici ne moremo trditi ničesar, glede na vzorec pa vidimo, da so pretežno mladi 

učitelji ocenili svoje delovanje z odlično (81,8 %). 62,5 % učiteljev, starih od 36 do 45 let je 

ocenilo, da je njihova uspešnost prav dobra. Skoraj enak delež učiteljev (50,0 %), starih med 

46 in 55 let, je prav tako ocenilo svojo uspešnost kot prav dobro.  

 

7.5.4.2 Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku matematike 

 

Učitelji so se morali oceniti, kako uspešni so pri nudenju učne pomoči pri dopolnilnem 

pouku.  

Preglednica 29: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku 

 
Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku 

f f (%) 

Dobro 1 3,3 

Prav dobro 13 43,3 

Odlično 16 53,3 

SKUPAJ 30 100,0 

 

Preglednica 29 prikazuje rezultate anketiranih učiteljev o ocenah uspešnosti nudenja učne 

pomoči pri dopolnilnem pouku. Tudi pri tej obliki učne pomoči so se učitelji na petstopenjski 

lestvici ocenili z visokimi ocenami. Več kot polovica (53,3 %) si je pripisala oceno odlično, 

nekaj manj (43,3 %) si je dodelilo oceno prav dobro in le 3,3 % je takšnih, ki se bi ocenili z 

oceno dobro.  
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Preglednica 30: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na spol 

SPOL 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri 

dopolnilnem pouku SKUPAJ 
χ2-preizkus 

Dobro Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

7,170 2 0,028 
Moški 0 0,0 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

Ženski 1 4,3 7 30,4 15 65,2 23 100,0 

SKUPAJ 1 3,3 13 43,3 16 53,3 30 100,0 

 

Interpretirali smo torej Kullbackov 2Ȋ preizkus, ker za χ2-preizkus niso bili izpolnjeni pogoji. 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,028. Med 

učitelji 3., 4. in 5. razredov prihaja do statistično pomembnih razlik v oceni o uspešnosti 

nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na spol (Preglednica 30). Za vzorec lahko 

povemo, da se nobeden izmed učiteljev ni odločil za oceno negativno ali zadostno, zato smo 

ti dve oceni izključili iz preglednice. Za oceno odlično se je odločilo kar 65,2 % ženskih 

predstavnic, medtem ko se je za isto oceno odločilo le 14,3 % moških. Ti so se v večji meri, 

s kar 85,7 %, odločili za oceno prav dobro.  

Preglednica 31: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na delovno 

dobo  

DELOVNA 

DOBA 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri 

dopolnilnem pouku SKUPAJ 
χ2-preizkus 

Dobro Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

2,865 6 0,826 

Do 5 let 0 0,0 3 37,5 5 62,5 8 100,0 

6-15 let 1 9,1 4 36,4 6 54,4 11 100,0 

16-25 let 0 0,0 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

26 let ali 

več 
0 0,0 3 60,0 2 40,0 5 100,0 

SKUPAJ 1 3,3 13 43,3 16 53,3 30 100,0 

 

Preglednica 32: Uspešnost nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na starost 

STAROS

T 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri 

dopolnilnem pouku  SKUPAJ 

χ2-preizkus 

Dobro Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

8,916 6 
0,17

8 

25-35 let 0 0,0 2 18,2 9 81,8 11 100,0 

36-45 let 1 12,5 5 62,5 2 25,0 8 100,0 

46-55 let 0 0,0 4 50,0 4 50,0 8 100,0 

56 let ali 

več  

0 0,0 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

SKUPAJ 1 3,3 13 43,3 16 53,3 30 100,0 
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Želeli smo izvedeti še, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med ocenami učiteljev 

o uspešnosti nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku glede na delovno dobo ter starost 

učiteljev. Po analizi rezultatov glede na delovno dobo (Preglednica 31) smo ugotovili, da 

vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ  = 2,865, df = 6, α = 

0,826). Za osnovno množico ne moremo trditi ničesar. Za vzorec lahko trdimo, da se je 62,5 

% učiteljev z delovno dobo do 5 let ocenilo kot odlično. Med učitelji, katerih delovna doba 

znaša od 6 do 15 let, je bilo 54,4 % takšnih, ki so se ocenili z oceno odlično, in 36,4 % 

takšnih, ki so svojo uspešnost ocenili z oceno prav dobro. Med učitelji, ki na šoli delajo od 

16 do 25 let, se jih je 50,0 % odločilo za oceno odlično in 50,0 % za oceno prav dobro.  

Preglednica 32 prikazuje ocene učiteljev pri nudenju učne pomoči pri dopolnilnem pouku 

glede na starost. Tudi pri tem smo ugotovili, da vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa, ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (2Ȋ  = 8,916, df = 6, α = 0,178). Iz preglednice lahko 

razberemo podatke, ki držijo za vzorec. Ugotovili smo, da je izmed učiteljev, ki so stari od 

25 do 35 let, 81,8 % takšnih, ki svojo učno pomoč pri dopolnilnem pouku ocenjujejo kot 

odlično. Le 18,2 % jih je podalo oceno prav dobro. Med učitelji, ki spadajo v starostno 

skupino od 26 do 45 let, jih je 25,0 % podalo odlično oceno o svojem delu, 62,5 % prav 

dobro in 12,5 % dobro.  Polovica učiteljev, ki so stari od 46 do 55 let, se je umestila med 

tiste učitelje, ki ocenjujejo svoje delo pri dopolnilnem pouku kot prav dobro. Isti delež 

zasledimo pri oceni odlično. 66,7 % učiteljev, ki spadajo v najstarejšo starostno skupino (56 

let ali več), se je ocenila z oceno prav dobro, medtem ko si bi odlično oceno pripisalo 33,3 

% anketiranih učiteljev iz te starostne skupine. 

7.5.4.3 Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni in skupinski učni pomoči pri 

matematiki 

 

Zanimala nas je tudi ocena učiteljev o njihovem nudenju učne pomoči pri individualni in 

skupinski učni pomoči.  

 Preglednica 33: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči 

 
Uspešnost nudenja pri individualni pomoči 

f f (%) 

Ne izvajam 19 63,3 

Prav dobro 6 20,0 

Odlično 5 16,7 

SKUPAJ 30 100,0 

 

Preglednica 33 nakazuje podatke, iz katerih razberemo, da 63,3 % anketiranih učiteljev 3., 

4. in 5. razredov sploh ne izvaja individualne in skupinske učne pomoči. 20,0 % bi se za 

pomoč pri tej obliki učne pomoči ocenilo z oceno prav dobro, medtem ko bi si oceno odlično 

dodelilo 16,7 % anketiranih učiteljev. 
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Preglednica 34: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči glede na spol 

SPOL 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri   

individualni in skupinski učni 

pomoči 
SKUPAJ 

χ2-preizkus 

Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

4,722 2 0,094 
Moški 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

Ženski 3 37,5 5 62,5 8 100,0 

SKUPAJ 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

 

Preglednica 35: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči glede na 

delovno dobo 

DELOVNA 

DOBA 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri 

individualni in skupinski učni 

pomoči SKUPAJ 
χ2-preizkus 

Prav dobro Odlično χ2 df α 

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

13,465 6 0,036 

Do 5 let 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

6-15 let 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

16-25 let 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

26 let ali več 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

SKUPAJ 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

 

Preglednica 36: Uspešnost nudenja učne pomoči pri individualni učni pomoči glede na 

starost 

STAROST 

Uspešnost nudenja učne pomoči pri 

individualni in skupinski učni 

pomoči 

SKUPAJ χ2-preizkus 

 Prav dobro Odlično  χ2 df α 

 f f (%) f f (%) f f (%) 8,916 6 0,178 

25-35 let 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

   

36-45 let 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

46-55 let 2 66,7 1 33,3, 3 100,0 

56 let ali več 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

SKUPAJ 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

 

Iz rezultatov Preglednic 34 in 36 je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med 

učitelji 3.,4. in 5. razredov pri ocenjevanju lastne uspešnosti pri nudenju učne pomoči pri 

individualni in skupinski učni pomoči glede na spol (2Ȋ  = 4,722, df = 2, α = 0,094) in 

delovno dobo učitelja (2Ȋ = 8,916, df = 6, α = 0,178).  



 

57 
 

Preglednica 35 prikazuje rezultate učiteljev 3., 4. in 5. razredov o ocenjevanju lastne 

uspešnosti pri nudenju učne pomoči glede na delovno dobo. Vrednost Kullbackovega 2Ȋ 

preizkusa je statistično pomembna na ravni α = 0,036.  

Ocenjujemo, da učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole svojo uspešnost pri nudenju učne 

pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku ter individualni in skupinski učni pomoči pri 

matematiki ocenjujejo razmeroma visoko. Med odgovori učiteljev nismo zasledili negativne 

ali zadostne ocene. Prevladujeta oceni prav dobro in odlično.  

Statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole pri ocenjevanju 

lastne uspešnosti pri nudenju učne pomoči pri pouku in dopolnilnem pouku obstajajo le glede 

na spol. Pri individualni in skupinski učni pomoči pa obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na delovno dobo učiteljev. 

 

7.5.5 Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki  

 

Učiteljem smo zastavili odprto vprašanje, v katerem smo jih spraševali o izboljšavah pri  

nudenju učne pomoči pri matematiki. Odgovori so se v dokaj enakih oblikah ponavljali, zato 

potenciale, ki so jih učitelji zapisali, predstavljamo v preglednici. 

Preglednica 37: Potenciali za izboljšanje učne pomoči 

POTENCIALI f f (%) 

Časovna organizacija 6 20,0 

Razumevanje jezika 6 20,0 

Utrjevanje snovi doma 3 10,0 

Redno obiskovanje 

 
5 16,7 

Konkretni primeri 

 

 

4 13,3 

Motivacija 

 
6 20,0 

  

Učitelji vidijo, glede na rezultate Preglednice 37, največ potencialov za izboljšanje učne 

pomoči pri matematiki v časovni organizaciji (20,0 %). Tu so učitelji navajali predvsem, da 

bi bilo učni pomoči potrebno nameniti več ur ter jih ustrezno razporediti. Isti delež (20,0 %) 

učiteljev potenciale vidi tudi v razumevanju slovenskega jezika. Če učenec ne razume, kaj 

učitelj od njega zahteva, ne bo znal rešiti naloge, pa tudi povedati ne bo znal, kaj mu 

pravzaprav povzroča težave. Navedbe učiteljev se nanašajo na Rome in ostale priseljence. 

Učence, ki jim je nudena učna pomoč, bi morali nekako motivirati, saj jim prav tega 

primanjkuje. Učitelji pomankanje motivacije povezujejo z dnevno preobremenjenostjo 
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učencev ter prej omenjeno časovno organizacijo oblik učne pomoči. »Nekateri učenci gredo 

zjutraj na dopolnilni pouk matematike, nato so prisotni pri rednem pouku, po pouku pa so 

vključeni še v individualno in skupinsko obliko učne pomoči«, je zapisal eden izmed 

anketiranih učiteljev. 

Tisti učenci, ki jim matematika povzroča učne težave, bi morali redno obiskovati tako 

dopolnilni pouk kot tudi individualno in skupinsko obliko učne pomoči. Redno obiskovanje 

so, s 16,7 %, učitelji uvrstili med potenciale za izboljšanje učne pomoči. Učitelji so navajali, 

da učenci mnogokrat pridejo k dopolnilnemu pouku le pred testom ali pa ko niso razumeli 

razlage pri rednem pouku. 13,3 % anketiranih učiteljev vidi potenciale tudi v konkretnih 

primerih, katerih se bi učitelji, ki nudijo učno pomoč, morali bolj posluževati. 10,0 % 

anketiranih učiteljev meni, da bi morali učenci snov, ki so jo obravnavali pri določeni obliki 

učne pomoči, doma večkrat ponoviti.  

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike v odgovorih učiteljev 3., 4. 

in 5. razredov osnovne šole o potencialih za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede 

na njihov spol, starost in delovno dobo. Rezultati so prikazani v Preglednicah 50, 51 in 52 

(Priloga 6). Za interpretacijo smo uporabili Kullbackov 2Ȋ preizkus. Ta ni pokazal statistično 

pomembnih razlik za spol (2Ȋ  = 4,504, df = 5, α = 0,479), starost (2Ȋ  = 16,315, df = 15, α = 

0,361) niti delovno dobo (2Ȋ  = 16,489, df = 15, α = 0,350). Za osnovno množico ne moremo 

trditi ničesar.   

7.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z UČENCI  

 

Učinkovitost učiteljevih oblik učne pomoči pri matematiki se odraža predvsem pri napredku 

učencev. Zaradi tega smo se odločili raziskati mnenja in stališča učencev do učne pomoči 

pri matematiki. Izvedli smo strukturiran intervju, s katerim smo pridobili iskane podatke. 

Rezultate predstavljamo v nadaljevanju.  

7.6.1 Napredovanje učencev 3., 4. in 5. razredov pri matematiki zaradi učne pomoči, ki so 

jo deležni 

 

Preglednica 38: Mnenje učencev o učnih težavah glede na razred 

 

Ali ti matematika povzroča učne težave? 
SKUPAJ 

DA NE 

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

3. razred 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

4. razred 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

5. razred 4 66,7 2 33,3 6 100,0 

SKUPAJ 16 88,9 2 11,1 18 100,0 

 

Od učencev smo želeli izvedeti, ali menijo, da jim matematika povzroča učne težave. Iz 

Preglednice 38 je razvidno, da je večina učencev odgovorila pritrdilno (88,9 %), medtem ko 
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je to mnenje zanikalo 11,1 % intervjuvanih učencev. Učenci so za pojasnitev pozitivnih 

odgovorov nanizali naslednje razloge: 

- Matematike enostavno ne razumem.  

- Matematika mi je najtežji predmet v šoli.  

- Ne da se mi računat. 

- Pri matematiki dobim vedno slabe ocene. 

- Matematike se ne moreš naučiti na pamet.  

Učenca, ki sta odgovorila, da jima matematika ne povzroča težav, menita, da imata slabe 

ocene pri matematiki zato, ker ju učitelj/-ica ne mara.  

V okviru raziskovalnega vprašanja o napredku učencev zaradi učne pomoči nas je zanimalo, 

kolikšna je bila njihova zaključna ocena pri matematiki v lanskem šolskem letu.  

Preglednica 39: Zaključna ocena pri matematiki 

 

Zaključna ocena pri matematiki 
SKUPAJ 

zadostno dobro 

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

3. razred 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

4. razred 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

5. razred 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

SKUPAJ 7 38,9 11 61,1 18 100,0 

 

Iz Preglednice 39 je razvidno, da so imeli vsi intervjuvani učenci zaključno oceno pri 

matematiki zadostno ali dobro. Izstopa le podatek za 3. razred, kjer vidimo, da je le 16,7 % 

učencev imelo zaključno oceno zadostno. 83,3 % pa oceno dobro. Pri ostalih intervjuvancih 

je delež enakomerno porazdeljen.  

Zanimalo nas je tudi, koliko časa so učenci lani namenili učenju matematike doma. Dobljene 

podatke prikazujemo v Preglednici 40. 

Preglednica 40: Čas, namenjen učenju matematike doma 

 

Rezultati Preglednice 40 nakazujejo, da se učenci, ki imajo učne težave pri matematiki, za 

učenje doma najpogosteje porabijo eno uro (44,4 %) ali več kot eno uro (38,9 %). V 3. 

razredu je učencev, ki se učijo pol ure, 16,7 %, tistih, ki se učijo eno uro, 66,7 %, in tistih, 

ki učenju matematike posvetijo več kot eno uro, 16,7 %. V 4. razredu se učenci najpogosteje 

učijo eno uro (50,0%), medtem ko se pol ure uči 33, 3% intervjuvanih učencev 4. razreda. 

 

Čas, namenjen učenju matematike doma 
SKUPAJ 

Pol ure Eno uro Več kot eno uro 

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

3. razred 1 16,7 4 66,7 1 16,7 6 100,0 

4. razred 2 33,3 3 50,0 1 16,7 6 100,0 

5. razred 0 0,0 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

SKUPAJ 3 16,7 8 44,4 7 38,9 18 100,0 



 

60 
 

Več kot eno uro se uči 16,7 % učencev. V 5. razredu pa se največ učencev doma uči 

matematiko več kot eno uro, in sicer kar 83,3 %. Eno uro se jih uči le 16,7 %. Nihče izmed 

učencev 5. razreda se ne uči matematike pol ure.  

Zanimala so nas tudi mnenja učencev o njihovem trudu za reševanje matematičnih težav.  

Preglednica 41: Mnenja o trudu za reševanje učnih težav pri matematiki 

 

Preglednica 41 prikazuje podatke o trudu, ki so ga učenci vložili v reševanje učnih težav pri 

matematiki. 33,3 % učencev 3. razreda je mnenja, da so se potrudili dovolj, medtem ko 66,7 

% učencev istega razreda meni, da se bi pri reševanju učnih težav lahko potrudili še bolj. 

Večina učencev 4. razreda je mnenja, da bi se pri matematiki lahko potrudili še bolj (83,3 

%). Enak delež velja tudi za učence 5. razreda.  

Učenci so morali tudi na kratko opisati, kako so se lotili učenja matematike. Najpogostejši 

odgovori so bili:  

- Rešil sem nekaj računov, ki mi jih je napisala eden od staršev.   

- Preletel sem snov, ki smo jo tisti dan obravnavali v šoli.  

- Učil sem se samo preden smo pisali test, takrat sem vse pomešal.  

- Rešil sem naloge, ki mi jih je označila učiteljica pri dopolnilnem pouku. 

Zanimalo nas je tudi, ali so bili doma starši tisti, ki so pomagali svojemu otroku pri učenju 

matematike.  

Preglednica 42: Pomoč staršev pri učenju matematike 

 

Pomoč staršev pri učenju  

DA NE Skupaj 

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

3. razred 5 83,3 1 16,7 6 100,0 

4. razred 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.  

 

Trud, namenjen reševanju učnih težav 

SKUPAJ 
Potrudil sem se Nisem se potrudil Lahko se bi bolj potrudil 

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

3. razred 2 33,3 0 0,0 4 66,7 6 100,0 

4. razred 0 0,0 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

5. razred 0 0,0 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

SKUPAJ 2 11,1 2 11,1 14 77,8 18 100,0 
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Nadaljevanje preglednice 42.  

5. razred 1 16,7 5 83,3 6 100,0 

SKUPAJ 8 44,4 10 55,6 18 100,0 

 

Preglednica 42 prikazuje podatke o pomoči staršev učencem, ki imajo učne težave. Vidimo, 

da je 83,3 % intervjuvanih učencev 3. razreda podalo pritrdilen odgovor na vprašanje, ali 

jim pomagajo starši, medtem ko 16,7 % učencem tega razreda starši ne pomagajo. V 4. 

razredu je 66,7 % učencev, ki imajo učne težave, odgovorilo, da jim starši ne pomagajo pri 

učenju. Tistih, ki jim starši priskočijo na pomoč, pa je 33,3 %. Učenci 5. razreda so tisti, ki 

v večini (s kar 83,3 %) ne potrebujejo pomoči staršev pri učenju matematike.  

Nekateri učenci so pri odgovoru, ali jim pri učenju pomagajo starši, navedli, da so njihovi 

starši večkrat odsotni zaradi službenih obveznostih in jim zaradi tega ne morejo pomagati. 

Na drugi strani pa smo imeli primere, kjer so odgovorili, da tudi starši določenih nalog pri 

matematiki ne razumejo in jim tako ne znajo pomagati.  

Ugotoviti smo želeli tudi, kdaj so se učenci najbolje naučili matematike. Postavili smo jim 

vprašanje ter jim ponudili odgovore, izmed katerih so lahko izbirali. Lahko so izbirali med 

sledečimi odgovori: med samo uro, ko mi pomaga učitelj; pri dopolnilnem pouku; ko sem 

se učil sam doma; ko mi je pri učenju pomagal sošolec; ko mi je pri učenju pomagal eden 

od staršev. 

Preglednica 43: Kdaj sem se najbolj naučil matematiko 

 

Preglednica 43 nakazuje podatke o kakovosti učenja matematike glede na razred. Vidimo, 

da so oblike učne pomoči, ki jih lahko izvaja učitelj, tiste ki učencem z učnimi težavami pri 

matematiki najbolj pomagajo. Najmanj kakovostno učenje pa se učencem zdi takrat, kadar 

jim pomagajo starši. To prepričanje po našem mnenju izhaja predvsem iz že omenjenega 

vzroka, da so starši ali službeno odsotni in ne morejo pomagati svojemu otroku ali pa 

enostavno ne razumejo nalog in tako niso zmožni nuditi učne pomoči.  

 

Najbolj sem se matematiko naučil: 

med samo uro, 

ko mi je 

pomagal učitelj 

pri dopolnilnem 

pouku 

ko sem se 

učil sam 

doma 

ko mi je pri 

učenju 

pomagal 

sošolec 

ko mi je pri 

učenju pomagal 

eden od staršev 

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

3. razred 2 33,3 3 50,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 

4. razred 2 33,3 2 33,3 0 0,0 1 16,7 1 16,7 

5. razred 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7 0 0,0 

SKUPAJ 6 33,3 6 33,3 3 16,7 2 11,1 1 5,6 
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Povzamemo lahko, da učenci 3., 4. in 5. razredov osnovnih šol, ki imajo učne težave pri 

matematiki, dobro napredujejo in s tem dosegajo minimalne standarde, ki so potrebni za 

pozitivno oceno pri predmetu. Učiteljeve oblike učne pomoči pri matematiki so po 

pridobljenih podatkih bolj kakovostne kot pa oblike neprofesionalnega nudenja učne pomoči 

(pomoč vrstnikov in staršev).  

7.6.2 Stališča učencev 3., 4. in 5. razredov o pričakovanjih učne pomoči pri matematiki  

 

Od učencev 3., 4. in 5 razredov smo želeli izvedeti tudi, kakšna so v letošnjem šolskem letu 

njihova pričakovanja o oblikah učne pomoči, ki jo bodo prejemali. Postavili smo jim dve 

odprti vprašanji in dobili naslednje odgovore, ki smo jih strnili glede na podobnosti:  

- Učitelj naj pri dopolnilnem pouku uporablja veliko več učnih pripomočkov, ne pa 

samo delovnega zvezka.  

- Ura mora biti zanimiva. 

- Učitelj naj bo sproščen, saj se ob strogem učitelju ne morem skoncentrirati.  

- Učitelj naj ne začenja ure tako, da takoj začne z nalogami. Od njega si želim, da nas 

vpraša po tem, kako smo se imeli prejšnji dan itd.  

- Učitelj naj me nauči, kako naj se sam učim, potem mi bo verjetno šlo boljše.  

 

Če strnemo, si želijo učenci učno pomoč, ki bo potekala sproščeno. Zavedati se moramo, da 

učenci, ki imajo učne težave pri matematiki, pogosto nimajo učnih težav zgolj na tem 

področju. Od učitelja torej pričakujejo, da se bo z njimi pogovarjal in jim znal svetovati. 

Seveda pa na prvo mesto postavljajo matematiko in razumevanje le te. Zaznali smo tudi, da 

so starši tisti, od katerih učenci pričakujejo več učne pomoči, vendar pa so nekateri (kot smo 

že zapisali) službeno večkrat odsotni, drugi pa ne razumejo, kaj matematična naloga 

pravzaprav sploh zahteva. Učitelj in njegovo delo bo torej ostalo tisto, od katerega bo 

odvisna uspešnost učenca pri matematiki.  

7.6.3 Stališča učencev 3., 4. in 5. razredov do oblik nudenja učne pomoči pri matematiki 

 

Učitelj lahko učenca, ki ima učne težave pri pouku, povabi k dopolnilnemu pouku. Pri tej 

obliki učne pomoči učitelj prilagodi metode in oblike dela. Namen je ponovna razlaga ter 

ponovno reševanje določenih nalog (Kesič Dimic, 2008).  Individualna in skupinska učna 

pomoč pa je namenjena tistim učencem, ki kljub dobri poučevalni praksi učitelja pri 

rednem in dopolnilnem pouku bistveno ne napredujejo v znanju (Kavkler).  

S tem razdelkom smo od izbranega vzorca učencev, ki imajo učne težave, želeli izvedeti, 

kakšna so njihova mnenja do oblik nudenja učne pomoči pri matematiki.  

Učencem smo implicitno zastavili vprašanje, ali so deležni individualne in skupinske učne 

pomoči.  
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Preglednica 44: Obiskovanje individualne in skupinske učne pomoči 

 

Obiskovanje individualne in skupinske oblike 

učne pomoči 
 

DA NE SKUPAJ 

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

3. razred 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

4. razred 4 66,7 2 33,3 6 100,0 

5. razred 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

SKUPAJ 8 44,4 10 55,6 18 100,0 

 

Iz Preglednice 44 je razvidno, da je bilo največ anketiranih učencev deležnih individualne 

in skupinske učne pomoči v 4. razredu, in sicer 66,7 %. V 3. in 5 razredu pa je bil delež 

takšnih učencev manjši, vendar v obeh enak (33,3 %).  

Z naslednjim vprašanjem intervjuja smo želeli izvedeti, kako so se učenci ob individualni 

učni pomoči počutili, ali jim je tovrstna pomoč pomagala in ali bi si v prihodnosti želeli še 

več takšne pomoči. 44,4 % intervjuvancev, ki so bili deležni tovrstne učne pomoči, je 

izpostavilo predvsem dobro počutje. Vsem izprašanim je všeč, ker se jim pri individualni 

učni pomoči učitelj nekoliko bolj posveti. Hkrati pa so nekateri dodali, da so bolj sproščeni 

ob učiteljih, ki jih poznajo že iz šole. Šibka točka individualne učne pomoči, ki so jo 

izpostavili učenci, je neaktivnost (mislili so predvsem na stalne in ponavljajoče se metode 

ter oblike dela).  

Poleg individualne in skupinske učne pomoči pa nas je zanimal tudi dopolnilni pouk 

matematike.  

Preglednica 45: Obiskovanje dopolnilnega pouka 

 

Obiskovanje dopolnilnega pouka  

DA NE 
Moral ga bi, vendar 

ga nisem 
SKUPAJ 

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

3. razred 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

4. razred 3 50,0 0 0,0 3 50,0 6 100,0 

5. razred 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0 

SKUPAJ 13 72,2 1 5,6 4 22,2 18 100,0 

 

Preglednica 45 prikazuje podatke, ki smo jih pridobili z vprašanjem, ki se je nanašalo na 

obiskovanje dopolnilnega pouka matematike v lanskem šolskem letu. Poleg odgovorov Da 

in Ne smo v 4. in 5. razredu dobili odgovor Moral ga bi obiskovati, vendar ga nisem. Iz 

preglednice torej lahko razberemo, da se je 100,0 % učencev 3. razreda, ki so imeli učne 
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težave pri matematiki, udeleževalo dopolnilnega pouka. V 4. razredu se je delež prepolovil, 

ostali del (50,0 %) intervjuvanih učencev pa je odgovorilo, da bi zaradi težav morali 

obiskovati dopolnilni pouk, vendar ga niso. Temu je botrovala predvsem zgodnja ura 

(predura) ali pa ure po pouku. Nekateri učenci so navajali tudi, da so obiskali dopolnilni 

pouk le pred testom. Tudi v 5. razredu je 66,7 % takšnih, ki je dopolnilni pouk matematike 

obiskovalo. 16,7 % učencev ga ni obiskovalo, enak delež otrok pa je odgovorilo, da bi 

dopolnilni pouk morali obiskovati, vendar ga niso. Razlogi, zakaj je bilo temu tako, so enaki 

tistim, ki so jih navajali učenci 4. razredov.  

Zanimiv je tudi podatek, da so se vsi intervjuvani učenci strinjali s trditvijo, da redno 

obiskovanje dopolnilnega pouka matematike vpliva na njihovo uspešnost pri matematiki. 

Seveda so nekateri učenci dodali še, da bi se, če bi hoteli biti uspešni pri matematiki, doma 

dodatno učiti.  

Pri dopolnilnem pouku matematike je intervjuvanim učencem najbolj všeč velikost skupine, 

poleg tega pa se tudi učitelj lahko posveti vsakemu učencu posebej. Dodali so še, da jim je 

zelo všeč, ko učitelj dovoli, da rešujejo problem/nalogo na način dopolnjevanja. Tako učenci 

med seboj komunicirajo, učitelj pa le opazuje in vodi potek dela.  

Nekateri učenci so izrazili tudi nestrinjanje z obiskovanjem dopolnilnega pouka nekaterih 

(celo) uspešnejših učencev pri matematiki pred ocenjevanjem znanja. »Učitelji ponavadi 

učencem pri dopolnilnem pouku dajejo podobne naloge kot sledijo kasneje v ocenjevanju«, 

se je glasil eden izmed odgovorov.  

Od učencev smo želeli ugotoviti tudi, v kolikšni meri se strinjajo z dano trditvijo o učni 

pomoči, ki jim jo lahko ponudi učitelj.  

Preglednica 46: Strinjanje s trditvami glede na razred 

TRDITEV 

 Strinjanje s trditvijo 

SKUPAJ 
 DA NE 

NE 

VEM 

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

(%) 
f f (%) 

1. Učna pomoč mi pomaga, da dobim 

boljšo oceno. 

 

3. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

4. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

5. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

2. Všeč mi je, ko mi učitelj nameni 

več časa in pozornosti, kadar imam 

težave pri matematiki. 

 

3. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

4. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

5. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.  
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Nadaljevanje preglednice 45.  

3. Ko mi učitelj pomaga pri matematiki, 

uporablja pripomočke, ki mi lajšajo 

razumevanje učne snovi. 

 

3. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

4. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

5. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

4. Ker mi učitelj nudi pomoč, me sošolci 

zasmehujejo 

3. 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0 

4. 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0 

5. 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 100,0 

5. Na učitelja, ki mi nudi učno pomoč, se 

lahko obrnem kadarkoli čutim, da težav 

ne morem rešiti sam. 

 

3. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

4. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

5. 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

6. Dobro razumem, ko učitelj razlaga 

matematiko. 

 

3. 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 100,0 

4. 2 33,3 4 66,7 0 0,0 6 100,0 

5. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

7. Učiteljevi razlagi pri matematiki ne 

morem slediti. 

3. 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 100,0 

4. 2 33,3 4 66,7 0 0,0 6 100,0 

5. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

8. Učitelj pri matematiki dovoli, da sami 

povemo, kaj nam je všeč pri njegovi 

razlagi in kaj ne. 

 

3. 5 83,3 1 16,7 0 0,0 6 100,0 

4. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

5. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

9. Učitelj nam daje pri matematiki naloge, 

ki jih razumemo. 

 

3. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

4. 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0 

5. 5 83,3 1 16,7 0 0,0 6 100,0 

10. Učitelj nam pusti, da rešujemo naloge 

na svoj način. 

 

3. 2 33,3 4 66,7 0 0,0 6 100,0 

4. 2 33,3 4 66,7 0 0,0 6 100,0 

5. 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 100,0 

 

Iz Preglednice 46 je razvidno, koliko učencev 3., 4. in 5. razreda se z določeno trditvijo 

strinja, koliko se jih ne strinja ter koliko učencev se glede trditve ne more opredeliti. S 1. in 

2. trditvijo se strinjajo vsi intervjuvani učenci. Iz tega lahko sklepamo, da se učenci zavedajo, 

da jim pomoč učitelja koristi, hkrati pa od njega pričakujejo, da jim bo namenil več 

pozornosti. 3. trditev navaja, da učitelj ob pomoči uporablja učne pripomočke. S trditvijo se 

66,7 % intervjuvanih učencev 3., 4. in 5. razreda strinja, kar pomeni, da učitelji pri učni 

pomoči dejansko uporabljajo učne pripomočke, ki učencem lajšajo razumevanje učne snovi. 

33,3 % učencev se s 3. trditvijo ne strinja. Iz tega sklepamo, da učitelji pri učni pomoči ne 

uporabljajo učnih pripomočkov. 

Učenci, ki imajo učne težave, so po našem mnenju velikokrat stigmatizirani že s tem, ko pri 

ocenjevanju dobijo slabo oceno. K še intenzivnejši stigmatizaciji pa kasneje vpliva še 

vključitev k dopolnilnem pouku ter nenazadnje individualni in skupinski učni pomoči. Želeli 

smo preveriti, ali je tudi v praksi tako, zato smo podali trditev o zasmehovanju s strani 

sošolcev (4. trditev). Rezultati kažejo, da se 66,7 % učencev 3. in 4. razreda s trditvijo strinja, 

medtem ko je delež v 5. razredu nekoliko nižji (50,0 %). Nekaj intervjuvancev (16,7 % 

učencev 3. in 4. razreda) je pri tem navedlo tudi odgovor Ne vem. Pojasnili so, da so sošolci 

sicer do njih prijazni, vendar pa niso prepričani v to, da jih drugje ne zasmehujejo.  
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Vsi učenci so se strinjali s trditvijo, da se na učitelja, ki jim nudi učno pomoč, lahko zanesejo, 

kadar potrebujejo učno pomoč. Iz tega lahko sklepamo, da so učitelji dosegljivi in dostopni 

vsem, tudi učencem z učnimi težavami.  

S trditvijo 6 se strinja dobra polovica intervjuvanih učencev 3. razreda, medtem ko se s 

trditvijo ne strinja preostali del učencev. V 4. razredu učiteljevo razlago pri matematiki 

razume 33,3 % učencev z učnimi težavami, medtem ko je ne razume 66,7 %. V 5. razredu 

delež učencev ne odstopa od ostalih vrednosti. Tako se s trditvijo strinja 66,7 %, ne strinja 

pa se 33,3 % intervjuvanih učencev.  

S trditvijo, da učiteljevi razlagi ne morejo slediti, se strinja 50,0 % učencev 3. razreda, 33,3 

% učencev 4. razreda in 66,7 % intervjuvanih učencev 5. razreda. Ostali učenci se s trditvijo 

ne strinjajo.  

83,3 % intervjuvanih učencev 3. razreda se strinja s trditvijo, da jim učitelj pri matematiki 

dovoli, da sami povedo, kaj jim je pri njegovi razlagi všeč in kaj ne. Učenci 4. in 5. razreda 

se s 66,7 % prav tako strinjajo z dano trditvijo, medtem ko se z njo ne strinja 33,3 % učencev 

4. in 5. razreda in 16,7 % učencev 3. razreda.  

Učenci 3. in 4. razreda se v 66,7 % strinjajo s trditvijo, da jim učitelj pri matematiki daje 

naloge, ki jih razumejo. Delež učencev iz 5. razreda je nekoliko višji, in sicer 83,3 %. 33,3 

% učencev 3. in 4. razreda pri matematiki lahko rešuje naloge na svoj način. V 5. razredu pa 

je takšnih učencev kar polovica.  
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7.7 POVZETEK UGOTOVITEV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

 

V tem poglavju predstavljamo odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili 

pred začetkom empiričnega raziskovanja.  

1. Kako dobro učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole poznajo učne težave pri 

matematiki? 

Anketiranim učiteljem smo v anketi podali vprašanje, kako pogosto pri določenih 

vsebinah prepoznajo učne težave pri matematiki. Iz ugotovitev lahko sklepamo, da 

učitelji najpogosteje prepoznajo učne težave pri pretvarjanju merskih enot (46,7 %), 

sledi jim poštevanka in reševanje matematičnih problemov, s 36,7 %, na tretjem 

mestu po pogostosti pa so neenačbe, s 26,7 %.  

»Učitelji imajo na 1. stopnji petstopenjskega modela ključno vlogo pri odkrivanju 

učencev, ki so rizični za učne težave pri matematiki.« (Kavkler, 2011c, str. 135) 

Dejstvo, da učitelji prepoznajo učne težave pri matematiki, nakazuje na prvi korak k 

uspešni kasnejši obravnavi učencev. Seveda pa mora učitelj prepoznati in razlikovati 

med nižjimi matematičnimi dosežki učenca, ki so nastali zaradi njegovih vrzeli v 

znanju, in tistimi, ki so nastali zaradi manj kvalitetnega poučevanja (Kavkler, 2011c).  

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole pri poznavanju 

učnih težav pri matematiki glede na spol, starost in delovno dobo učitelja. 

Kullbackov 2Ȋ preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med odgovori 

učiteljev glede na spol. Statistično pomembne razlike med odgovori učiteljev glede 

na starost so se pojavile le pri pretvarjanju merskih enot (2Ȋ = 13,334, df = 6, α = 

0,038), pri ostalih matematičnih vsebinah pa statistično pomembnih razlik nismo 

zaznali. Statistično pomembne razlike med odgovori učiteljev opazimo tudi, če 

primerjamo njihovo delovno dobo. Do razlik prihaja le pri nekaterih matematičnih 

vsebinah, in sicer pri enačbah (2Ȋ = 16,624, df = 6, α = 0,011) ter neenačbah (2Ȋ = 

12,693, df = 6, α = 0,048) 

 

2. Kako dobro učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole poznajo oblike učne pomoči 

pri matematiki? 

Odgovor na to vprašanje smo skušali pridobiti s pomočjo petstopenjske lestvice, na 

kateri so učitelji ocenjevali poznavanje petstopenjskega modela učne pomoči. 56,7 

% anketiranih učiteljev je ocenilo poznavanje omenjenega modela z oceno dobro. 

Razlogi, da poznavanje petstopenjskega modela v osnovnih šolah ni ocenjeno kot 

odlično, izhajajo predvsem iz dejstva, da učitelji poznajo določene stopnje, ne 

poznajo pa dejanskega imena modela. Anketiranci so podali tudi mnenje, da bi 

morali na šoli poudarjati petstopenjski model učne pomoči in da bi se morale novosti, 

ki nastanejo na posamezni stopnji, sproti predstaviti učiteljem. Pri analizi odgovorov 

nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med učitelji 3., 4. in 5. razredov 

osnovne šole pri poznavanju oblik nudenja učne pomoči pri matematiki glede na 

spol, starost in delovno dobo učitelja.  
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3. Kako učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole ocenjujejo svojo uspešnost pri 

nudenju učne pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku ter individualni in 

skupinski učni pomoči pri matematiki? 

 

Večina (73,3 %) učiteljev se strinja s trditvijo, da kvalitetno izvajanje pouka 

pomembno vpliva na učno uspešnost učencev. Pojem kvalitetno izvajanje pouka se 

nanaša predvsem na dobro poučevalno prakso, ki jo učitelj izvaja pri rednem pouku 

matematike. V teoretičnem delu magistrskega dela smo omenili, da ima učitelj 

ključno vlogo pri procesu šolanja – pri pouku mora ustvariti primerno klimo za 

učenje, hkrati pa učencem pustiti dovolj svobode za izražanje svojih misli in 

občutkov (Hejny, 2012, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). Da bo učinek 

dobre poučevalne prakse maksimalen, mora učitelj učence nenehno motivirati za 

učenje, kot tudi za samo delo (Freudenthal, 1973, v Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 

2015). Seveda pa pri samem poučevanju matematike ne moremo mimo prehoda od 

konkretnih reprezentacij do matematičnih simbolov, ki predstavljajo bistvo 

matematike (Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015). Vendar moramo biti pri 

omenjenem prehajanju pozorni predvsem na to, da učence aktivno vključimo v 

interpretacijo posamezne reprezentacije. Le tako bomo od učencev dosegli določeno 

znanje (Hodnik Čadež, 2003).  

Skoraj polovica učiteljev je svojo uspešnost nudenja učne pomoči pri rednih urah 

matematike ocenila z oceno odlično. 43,3% anketiranih učiteljev se je ocenila s prav 

dobro oceno, medtem ko je dobro oceno podalo le 6,7 % anketirancev.  

Predvidevamo lahko, da učitelji, ki so svojo uspešnost pri pouku ocenili kot odlično, 

izvršujejo dobro poučevalno prakso, izvajajo individualizacijo in diferenciacijo ter 

matematične simbole predstavljajo postopoma od konkretnih in grafičnih 

reprezentacij.  

 

V prvo stopnjo petstopenjskega modela spada tudi dopolnilni pouk, ki ga lahko izvaja 

učitelj, hkrati pa je tudi zakonsko opredeljen v Zakonu o osnovni šoli (2006, 24. 

člen), ki pravi, da je to »oblika pouka, ki se organizira za učence, ki potrebujejo 

pomoč pri učenju«. Ta oblika pouka mora temeljiti na dobri poučevalni praksi, ki je 

osredinjena predvsem na podrobnejšo razlago ter reševanje tistih nalog, ki od 

učencev zahtevajo znanje minimalnih standardov (Kesič Dimic, 2008).    

Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, kakšno oceno si pripisujejo učitelji pri 

uspešnosti nudenja učne pomoči pri dopolnilnem pouku. 53,3 % anketiranih učiteljev 

3., 4. in 5. razreda se je ocenila z oceno odlično, sledi ocena prav dobro, s 43,3 %, 

ter ocena dobro, s 3,3%. Povzamemo lahko, da je splošna ocena učiteljev o lastnem 

delu pri dopolnilnem pouku zelo visoka.  

Do statistično pomembnih razlik (na ravni α = 0,028) pri tem vprašanju prihaja le pri 

spolu. Pri starosti in delovni dobi učiteljev pa statistično pomembnih razlik nismo 

izračunali.  
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Učna pomoč, ki jo lahko nudi učitelj, se izvaja tudi v okviru individualne in 

skupinske učne pomoči, ki sodi na 3. stopnjo petstopenjskega modela učne pomoči. 

Organizira se pretežno za tiste učence, ki imajo zmerne do specifične učne težave. 

Tem je nudena konkretnejša učna pomoč ter večja pozornost učitelja (Magajna idr., 

2008a). Učitelj tudi pri tej obliki učne pomoči nosi pomembno vlogo, saj vpliva na 

pozitivno podobo in udobno počutje učenca, ki je deležen individualne obravnave 

(Kavkler, 2017). Kavkler tudi (2008) podaja mnenje, da se učitelji pri tej obliki učne 

pomoči poslužujejo strategij poučevanja, ki so generalizirane, to pa nakazuje na 

borno poznavanje posebnih potreb učencev, ki so tovrstne učne pomoči deležni.  

Individualno in skupinsko učno pomoč lahko izvajajo učitelji, mobilni specialni 

pedagogi ali svetovalni delavci predvidoma eno uro na teden (Magajna idr., 2008a). 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, koliko učiteljev 3., 4. in 5. razreda 

nudi to učno pomoč ter kako bi ocenili lastno uspešnost pri tem. Ugotovili smo, da 

63,3 % anketirancev individualne in skupinske učne pomoči sploh ne izvaja. 20,0 % 

učiteljev bi svoje delo ocenilo z oceno prav dobro, medtem ko bi si najvišjo oceno 

pripisalo 16,7 % učiteljev 3., 4. in 5. razreda osnovnih šol. Tudi pri tem vprašanju 

nas je zanimalo, ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede na spol, starost in 

delovno dobo. Ugotovili smo, da statistično pomembne razlike med učitelji 3., 4. in 

5. razredov glede na spol in delovno dobo učitelja ne obstajajo. Izračunali smo jih le 

glede na delovno dobo (α = 0,036). 

 

4. Kje učitelji 3., 4. in 5. razredov osnovne šole vidijo potenciale za izboljšanje učne 

pomoči pri matematiki? 

Od učiteljev 3., 4. in 5. razredov osnovne šole smo želeli izvedeti, kje bi lahko 

obstajali potenciali, da se bi učna pomoč pri matematiki izboljšala. Največ učiteljev 

je navedlo, da bi bila potrebna časovna reorganizacija (sistem bi morali časovno 

prerazporediti in dodeliti več ur učne pomoči za posamezen predmet), hkrati pa na 

prvo mesto postavljajo tudi razumevanje slovenskega jezika. 

Učitelji navajajo, da se bi učna pomoč pri matematiki izboljšala tudi z rednim 

obiskovanjem dopolnilnega pouka, saj nekateri učenci ne prihajajo redno in tako 

dopolnilni pouk izgubi »rdečo nit«. Učitelji bi se za izboljšanje učne pomoči pri 

matematiki morali posluževati tudi učnih pripomočkov. Nekaj učiteljev je bilo 

mnenja, da bi učenci morali snov, ki jo obdelajo pri pouku, dopolnilnem pouku ter 

individualni in skupinski učni pomoči, doma večkrat ponoviti.  

Statistično pomembnih razlik za to raziskovalno vprašanje glede na spol, starost in 

delovno dobo učiteljev nismo izračunali.  

 

5. Kako dobro napredujejo učenci 3., 4. in 5. razredov pri matematiki zaradi učne 

pomoči, ki so jo deležni? 

Za vzorec smo si izbrali tiste učence, ki so imeli lansko šolsko leto učne težave pri 

matematiki, vendar so zaradi ustrezne obravnave – dobre poučevalne prakse – 

dosegli minimalne standarde in tako napredovali v višji razred. Že iz same izbire 

vzorca lahko sklepamo, da učenci zaradi učne pomoči, ki so je bili deležni, dobro 

napredujejo. To potrjujejo tudi rezultati, pridobljeni s pomočjo intervjuja. Učna 
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pomoč, ki jo lahko ponudi učitelj, je glede na pridobljene podatke bolj kakovostna 

kot pa neprofesionalna učna pomoč, nudena s strani sošolcev, vrstnikov in staršev.  

 

Učenci so do svojega znanja in posledično učnih težav pri matematiki zelo 

samokritični. Kar 88,9 % intervjuvanih učencev 3., 4. in 5. razreda meni, da jim 

matematika povzroča težave. Pogosto so učenci povezovali učne težave z splošnim 

nerazumevanjem; matematiko vidijo kot enega težjih predmetov v šoli; nekaterim 

učencem se enostavno ne da računati ali pa imajo do matematike odpor zaradi tega, 

ker vedno dobivajo slabe ocene. Dva učenca, ki menita, da jima matematika ne 

povzroča težav, sta svojo izbiro odgovora utemeljila na subjektivni ravni, in sicer sta 

podala mnenje, da jima matematika ne povzroča učnih težav, ampak jima učne težave 

povzroča učitelj.  

Iz podatka, da se največ učencev dnevno doma uči eno uro (44,4 %), bi pričakovali, 

da bodo ocene učencev višje, kljub temu pa je bila v lanskem šolskem letu najvišja 

zaključena ocena intervjuvanih učencev 3.  

Zanimal nas je tudi trud, ki ga učenci 3., 4. in 5. razredov vložijo v reševanje učnih 

težav pri matematiki. Rezultati pričajo, da je kar 77,8 % takšnih učencev, ki menijo, 

da bi se lahko pri matematiki potrudili še bolj, medtem ko 11,1 % učencev meni, da 

so se potrudili dovolj. Enak je tudi delež učencev, ki menijo, da se niso potrudili.  

 

6. Kakšna so stališča učencev 3., 4. in 5. razredov o pričakovanjih učne pomoči pri 

matematiki? 

Od učencev smo preko intervjuja želeli priti do njihovih stališč o pričakovanjih, ki 

jih gojijo do učne pomoči pri matematiki. Učenci si, glede na zbrane odgovore, želijo 

predvsem učitelja, ki bo sproščen in bo znal prisluhniti njihovim težavam. Zavedati 

se moramo, da se učenci, ki imajo učne težave pri matematiki, mnogokrat spopadajo 

tudi z učnimi težavami na drugih področjih. Že Vodenik in Peternel (2012) navajata, 

da učenci z učnimi težavami pri matematiki potrebujejo veliko mero razumevanja in 

potrpežljivosti.  

Učitelj mora v prvi vrsti poznati vzroke za nastanek učnih težav. Te izvirajo iz okolja 

ali pa iz kognitivnih primanjkljajev (Kavkler, 2011a). Le tako bo lahko prilagodil in 

približal svoje poučevanje ter delo v razredu tistim učencem, ki jim matematika 

povzroča učne težave. Med intervjuji smo lahko zasledili tudi mnenja učencev, da bi 

si želeli več učne pomoči s strani staršev, vendar se le ti zaradi neznanja ali službenih 

obveznosti ne morejo vključiti v »sistem« nudenja učne pomoči. Lahko pa 

ponazarjajo vez med učiteljem in učencem. To vez si lahko predstavljamo kot 

informacije o učnih težavah, zadržkih itd., ki si jih učitelji in starši med seboj 

posredujejo. Če pa se pojavljajo vrzeli v komunikaciji med starši in učitelji, bosta 

učitelj in njegovo delo ostala tista, od katerih bo odvisna uspešnost učenca pri 

matematiki.   
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7. Kakšna so stališča učencev 3., 4. in 5. razredov do oblik nudenja učne pomoči 

pri matematiki? 

Pred raziskovanjem smo si postavili še zadnje vprašanje, ki se nanaša na stališča 

učencev 3., 4. in 5. razredov do oblik nudenja učne pomoči pri matematiki.  

Najprej smo želeli izvedeti, koliko učencev je deležnih individualne in skupinske 

učne pomoči. Izmed 18 intervjuvanih učencev je 44,4 % takšnih, ki so bili deležni 

učne pomoči, medtem ko 55,6 % učencev 3., 4. in 5. razredov ni bilo deležno tovrstne 

oblike učne pomoči. Vsi vprašani učenci so se pri individualni in skupinski obliki 

učne pomoči počutili prijetno, ker se jim je učitelj izvajalec temeljiteje posvetil. 

Hkrati pa so intervjuvanci navajali, da se bolj sproščeno počutijo ob učiteljih, ki jih 

poznajo, kot pa ob tistih, ki redko izvajajo kakršno koli obliko pouka na šoli. Učenci, 

ki imajo učne težave pri matematiki, so pri tem vprašanju izpostavili tudi negativno 

plat, in to je neaktivnost med samim izvajanjem učne pomoči (s tem so mislili 

predvsem na ponavljajoče se metode in oblike dela).  

V danem vzorcu učencev smo raziskali tudi obiskovanje dopolnilnega pouka. Učenci 

so se v lanskem šolskem letu večinoma (72,2 %) vključevali v dopolnilni pouk. 

Zanimiv podatek pa smo dobili od 22,2 % učencev, ki so trdili, da bi dopolnilni pouk 

matematike morali obiskovati, vendar ga niso. Učitelji so jih dejansko povabili k 

obiskovanju dopolnilnega pouka, zaradi slabših ocen oz. drugih pokazateljev, da ima 

učenec učne težave, vendar se ga niso udeležili. Ko smo jih povprašali po razlogih, 

smo prejeli odgovor, da se dopolnilni pouk izvaja ali zgodaj zjutraj (predura), ali pa 

po pouku, ko so učenci že utrujeni in se jim k dopolnilnemu pouku enostavno ne da.  

Kljub vsem navedbam pa se vseh 18 intervjuvanih učencev strinja s trditvijo, da 

redno obiskovanje dopolnilnega pouka matematike vpliva na njihovo uspešnost pri 

matematiki.  
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8  ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI  

 

V obdobju, ko je znanje skorajda na dlani in se z določenimi šolskimi vsebinami srečujejo 

že predšolski otroci, se velikokrat poraja vprašanje, kaj pravzaprav definira dobrega učitelja. 

Na to vprašanje bi skoraj vsi osnovnošolci – po našem mnenju – odgovorili, da učitelj ne 

sme zahtevati preveč. Vendar je že v samem jedru – torej Učnem načrtu (2011) zapisano, 

katere vsebine, cilje in standarde mora učenec dosegati, če želi napredovati. Učitelj pa je 

samo posrednik, preko katerega se učni načrt izvršuje v praksi. Vsebine so raznovrstne, prav 

tako pa so raznolike tudi učne težave, ki se pri pouku pojavljajo. Tudi matematika kot učni 

predmet ni izjema. Učitelji so tisti, ki učne težave zaznajo ter nanje ustrezno reagirajo. Pri 

nudenju učne pomoči se poslužujejo petstopenjskega modela učne pomoči, h kateremu so 

zavezani z Zakonom o osnovni šoli (2007, 12. člen). Na prvi stopnji omenjenega modela je 

ključno delovanje učitelja in njegova dobra poučevalna praksa, v okviru katere mora učitelj 

pozornost nameniti tistim učencem, ki jim matematika povzroča učne težave.  

V magistrskem delu smo raziskovali vzorec učiteljev ter vzorec učencev. Izvedeti smo želeli, 

kako dobro učitelji poznajo učne težave in oblike učne pomoči pri matematiki. Raziskovali 

smo tudi, kako ocenjujejo lastno uspešnost pri nudenju učne pomoči pri pouku, dopolnilnem 

pouku ter individualni in skupinski učni pomoči. Ugotovili smo, da učitelji 3., 4. in 5. razreda 

dobro poznajo učne težave ter učne oblike, ki jih lahko ponudijo učencem s temi težavami.  

Pri vzorcu učencev smo ugotavljali, kakšno je njihovo mnenje o oblikah učne pomoči. 

Učenci 3., 4. in 5. razreda pri matematiki dobro napredujejo zaradi učne pomoči, ki jim jo 

nudijo učitelji. Intervjuvani učenci si želijo tudi več pomoči s strani staršev, od učiteljev pa 

pričakujejo, da bodo pri nudenju učne pomoči bolj sproščeni.  

Vzorec učiteljev in učencev je bil premajhen, da bi na podlagi dobljenih rezultatov lahko 

posploševali na celotno populacijo, vendar pa je raziskava lahko dobra iztočnica za nadaljnjo 

obravnavo učnih težav pri matematiki. Zanimivo bi bilo raziskati in primerjati stališča 

učencev do oblik učne pomoči pri matematiki glede na to, ali so pri tem predmetu dosegli 

minimalne standarde znanja in tako napredovali v višji razred, ali pa niso dosegli minimalnih 

standardov in so morali razred zaradi negativne ocene pri matematiki razred ponavljati.  

Za konec navajamo še misel, ki se nam je porodila med samim raziskovanjem problema: vsi 

učenci se lahko naučijo marsičesa, toda ne vsi istega dne in na isti način. Kot učiteljica 

stremim predvsem k temu, da naj se vsi učenci pri urah počutijo enakovredne in spoštovane. 

Samo tako lahko skupaj dosegamo majhne korake v znanju, ki za posameznike pomenijo 

veliko.  
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PRILOGE 

PRILOGA1: Anketni vprašalnik za učitelje 

Spoštovani.  

Sem Ana Banovec, študentka 1. letnika 2. stopnje razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani in v okviru magistrskega dela izvajam raziskavo z naslovom »Učinkovitost učiteljevih oblik 

učne pomoči pri matematiki v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole«. S pomočjo anketnega vprašalnika 

med razrednimi učitelji želim ugotoviti kako dobro poznate učne težave pri matematiki ter vašo vlogo 

na petstopenjskem modelu nudenja učne pomoči. 

Vprašalnik je anonimen in Vas naprošam, da iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja.  

Za rešene anketne vprašalnike se Vam že vnaprej zahvaljujem.  

 Ana Banovec 

 

 

 

Spol (obkrožite):    

  a) moški                   b) 

ženska 

 

 

Razred v katerem poučujete (obkrožite):   

3.            4.           5. 

 

Starost (obkrožite): 

a) 25 – 35 let 

b) 36 – 45 let 

c) 46 – 55 let 

d) 56 let ali več 

 

Leta zaposlitve v šolstvu (obkrožite): 

 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 15 let 

c) 16 – 25 let 

d) 26 let ali več 

 

 

Stopnja izobrazbe (obkrožite): 

 

a) višja izobrazba 

b) visoka izobrazba 

c) magisterij 

 

Katere oblike učne pomoči pri matematiki izvajate oziroma 

ste jih izvajali? Obkrožite lahko več odgovorov.  

 

a) učno pomoč nudim učencu že pri rednih urah 

b) izvajam dopolnilni pouk matematike 

c) izvajam individualno in skupinsko učno pomoč  

d) drugo:________________________________________ 
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1. V preglednici z znakom X označite katere matematične vsebine najpogosteje 

povzročajo učencem učne težave. 

 

 SKORAJ 

VEDNO 

POGOSTO REDKO NIKOLI 

Poštevanka.      

Seštevanje in odštevanje s prehodom     

Deli celote.       

Količine.     

Merske enote.       

Pretvarjanje merskih enot.      

Ravninska geometrija (liki, črte, odnosi med črtami, 

simbolika).  

    

Prostorska geometrija (geometrijska telesa, mreža 

teles). 

    

Enačbe.       

Neenačbe.       

Reševanje matematičnih problemov (besedilne 

naloge).  

    

 

2. Kako bi po dosedanjih izkušnjah  ocenili poznavanje PETSTOPENJSKEGA 

MODELA NUDENJA UČNE POMOČI PRI MATEMATIKI med učitelji na šoli, 

kjer poučujete? Obkrožite. 

1 

(nezadostno) 

2 

(zadostno) 

3 

(dobro) 

4 

(prav dobro) 

5 

(odlično) 

     

3. V preglednici z znakom X označite katera trditev za petstopenjski model nudenja 

učne pomoči pri matematiki drži in katera ne drži. 

 DRŽI NE 

DRŽI 

Izvajanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči je v osnovnih šolah obvezno.     

Stopnje petstopenjskega modela pomoči se razprostirajo na kontinuumu od manj do bolj 

intenzivnih oblik pomoči. 

  

Učinkovitosti pomoči ni potrebno neprestano spremljati in evalvirati.    

Delo svetovalne službe je ključno v petstopenjskem modelu učne pomoči, saj svetovalni 

delavci lahko najbolj  pomagajo učencem, ki imajo učne težave. 
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Na 2. stopnji petstopenjskega modela pomoči je pri pomoči učencev z učnimi težavami 

ključno delovanje  le svetovalne službe. 

  

3. stopnjo petstopenjskega modela (individualna in skupinska pomoč) lahko izvaja samo 

učitelj. 

  

Če učenec kljub trem stopnjam ne napreduje, se v 4. stopnji pridruži specializirana 

ustanova. Strokovnjaki v ustanovah izvedejo diagnostično testiranje ter podajo svoje 

mnenje o vrsti težav ter o morebitnem predlogu vključitve v »izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo«.  

  

Na 5. stopnji petstopenjskega modela pomoči se učence z učnimi težavami takoj (brez 

usmerjanja) prešola.  

  

  

4. Kakšno vlogo ima po Vašem mnenju učitelj na prvi stopnji petstopenjskega modela 

nudenja učne pomoči pri matematiki? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Kdaj presodite, da bi učenec zaradi težav pri matematiki potreboval obravnavo 

svetovalnega delavca ali specialnega pedagoga? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. V  razpredelnici z znakom X označite pogostost načina identifikacije učenca z učnimi 

težavami pri matematiki, ki je primeren za dopolnilni pouk. 

 SKORAJ 

VEDNO 

POGOSTO REDKO NIKOLI 

Učence napotim na dopolnilni pouk glede na 

njegove učne težave pri matematiki.  

    

K dopolnilnem pouku matematike povabim tiste 

učence, ki so bili dalj časa odsotni.  

    

Učenca za dopolnilni pouk določimo skupaj s 

kolegi v aktivih. 

    

Učenca povabim k dopolnilnemu pouku po 

večkratnem manj uspešnem opravljanju 

preizkusa znanja.  

    

Starši so tisti, ki predlagajo, da bi njihov otrok 

obiskoval dopolnilni pouk matematike.  

    

Učenci sami predlagajo svojo udeležbo pri 

dopolnilnem pouku matematike.  

    

Drugo:      
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7. Na kakšen način identificirate učenca z učnimi težavami pri matematiki, ki je 

primeren za individualno in skupinsko učno pomoč? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. V tabeli z X označite kako pomembna se Vam zdi trditev. 

 1 

Zelo 

nepomembno 

2 

Nepomembno 

3 

Niti pomembno, niti 

nepomembno 

4 

Pomembno 

5 

Zelo 

pomembno 

Kvalitetno izvajanje 

pouka pomembno 

vpliva na učno 

uspešnost učencev. 

     

 

9. Kako ocenjujete svojo uspešnost pri nudenju učne pomoči pri POUKU? Obkrožite 

vrednost, ki Vam ustreza na petstopenjski ocenjevalni lestvici pri vsaki obliki učne pomoči. 

1 

(nezadostno) 

2 

(zadostno) 

3 

(dobro) 

4 

(prav dobro) 

5 

(Odlično) 

 

10. Kako ocenjujete svojo uspešnost pri nudenju učne pomoči pri DOPOLNILNEM 

POUKU? Obkrožite vrednost, ki Vam ustreza na petstopenjski ocenjevalni lestvici pri vsaki obliki 

učne pomoči. 

1 

(nezadostno) 

2 

(zadostno) 

3 

(dobro) 

4 

(prav dobro) 

5 

(Odlično) 

 

11. Kako ocenjujete svojo uspešnost pri nudenju učne pomoči pri INDIVIDUALNI IN 

SKUPINSKI UČNI POMOČI? Obkrožite vrednost, ki Vam ustreza na petstopenjski 

ocenjevalni lestvici pri vsaki obliki učne pomoči. 

1 

(nezadostno) 

2 

(zadostno) 

3 

(dobro) 

4 

(prav dobro) 

5 

(Odlično) 
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12. Na kakšen način nudite učno pomoč učencem s težavami pri matematiki  

a) pri pouku: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) pri dopolnilnem pouku: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c) pri individualni in skupinski učni pomoči: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

13. Katere težave zaznavate pri nudenju učne pomoči učencem pri matematiki in kaj bi 

želeli izboljšati? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 2: Intervju za učence 

INTERVJU Z UČENCI, KI IMAJO UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

Namen magistrske naloge je raziskati, učinkovitost učiteljevih oblik učne pomoči pri matematiki v 

3., 4. in 5. razredu osnovne šole. Zanima nas, kako dobro napredujejo učenci 3., 4. in 5. razredov pri 

matematiki zaradi učne pomoči pri matematiki. Ugotoviti smo želeli tudi stališča učencev o 

pričakovanjih, ki jih imajo do učne pomoči pri matematiki ter kakšna so stališča učencev do samih 

oblik nudenja učne pomoči. 

Okvirna vprašanja za intervju: 

1. Kateri razred si obiskoval preteklo šolsko leto?  

2. Ali meniš, da ti matematika povzroča težave? Zakaj?  

3. Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri matematiki? 

4. Koliko časa si lani namenil posebej za učenje matematike doma na dan? 

a. Pol ure 

b. Eno uro 

c. Več kot 1 uro 

5. Ali meniš, da si se pri matematiki dovolj potrudil, da si rešil učne težave? 

6. Na kratko mi opiši, kako si se lani doma učil matematiko? 

7. Ali so ti  pri učenju matematike pomagali starši? 

8. Ali si preteklo šolsko leto obiskoval dopolnilni pouk matematike? 

9. Ali se strinjaš s trditvijo: REDNO OBISKOVANJE DOPOLNILNEGA POUKA 

MATEMATIKE, VPLIVA NA MOJO USPEŠNOST PRI MATEMATIKI. 

10. Kaj ti je bilo pri dopolnilnem pouku všeč in kaj ne? 

11. Kdaj si se matematiko najbolj naučil: 

a. Med samo uro, ko ti je pomagal učitelj;  

b. pri dopolnilnem pouku;  

c. ko si se učil sam doma;  

d. ko ti je pri učenju pomagal sošolec;  

e. ko ti je pri učenju pomagal eden od staršev? 

12. Ali je kdaj samo tebi učitelj nudil pomoč pri matematiki? 

13. Kako si se ob tem počutil? Ti je pomagalo? Bi si želel več take pomoči? 

14.  Natančno poslušaj trditev, ki ti jo preberem. Za vsako trditev mi boš povedal/-a, ali se z 

njo strinjaš, se ne strinjaš ali ne veš. 

- Učna pomoč mi pomaga, da dobim boljšo oceno. 

- Všeč mi je, ko mi učitelj nameni več časa in pozornosti, kadar imam težave pri 

matematiki. 

- Ko mi učitelj pomaga pri matematiki, uporablja pripomočke, ki mi lajšajo razumevanje 

učne snovi. 

- Ker mi učitelj nudi pomoč, me sošolci zasmehujejo.   

- Na učitelja, ki mi nudi učno pomoč, se lahko obrnem kadarkoli čutim, da težav ne 

morem rešiti sam. 

- Dobro razumem, ko učitelj razlaga matematiko.  

- Učiteljevi razlagi pri matematiki ne morem slediti.  

- Učitelj pri matematiki dovoli, da sami povemo, kaj nam je všeč pri njegovi razlagi in 

kaj ne.  

- Učitelj nam daje pri matematiki naloge, ki jih razumemo. 

- Učitelj nam pusti, da rešujemo naloge na svoj način. 
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15. Če boš letos pri matematiki zopet imel težave, kakšno pomoč učitelja bi si želel?  

16. Ali si želiš, da ti pri težavah pri matematiki pomagajo vrstniki (sošolci), starši? 
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PRILOGA 3: Pogostost prepoznavanja učnih težav pri matematiki glede na spol učiteljev 

Preglednica 47: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na spol učiteljev 

Matematična 

vsebina 

SPOL Pogostost prepoznavanja učnih težav  

 

SKUPAJ 

χ2-preizkus 

χ2 df α 
Skoraj 

vedno 

Pogosto Redko Nikoli 

Poštevanka Moški  3 4 0 0 7 

0,636 2 0,728 Ženski 8 14 1 0 23 

Skupaj 11 18 1 0 30 

Seštevanje in 

odštevanje s 

prehodom 

Moški 2 5 0 0 7 

2,465 2 0,292 Ženski 7 12 4 0 23 

Skupaj 9 17 4 0 30 

Deli celote Moški 0 5 2 0 7 

0,688 2 0,709 Ženski 1 14 8 0 23 

Skupaj 1 19 10 0 30 

Količine Moški 0 5 2 0 7 1,908 2 0,385 

Ženski 2 11 10 0 23 

Skupaj 2 16 12  30 

Merske enote 

 

 

 

Moški 1 6 0 0 7 6,909 3 0,075 

Ženski 1 12 9 1 23 

Skupaj 2 18 9 1 30 

Pretvarjanje 

merskih enot 

Moški 5 1 1 0 7 3,477 2 0,176 

Ženski  9 12 2 0 23 

Skupaj 14 13 3 0 30 

Ravninska 

geometrija 

Moški 0 4 3 0 7 6,127 3 0,106 

Ženski 2 3 17 1 23 

Skupaj 2 7 20 1 30 

Prostorska 

geometrija 

Moški 0 5 2 0 7 4,239 3 0,237 

Ženski 1 7 14 1 23 

Skupaj 1 12 16 1 30 

Enačbe Moški 0 6 1 0 7 0,787 2 0,675 

Ženski 1 17 5 0 23 

Skupaj 1 23 6 30  

Neenačbe Moški 2 4 1 0 7 0,031 2 0,985 

Ženski 6 14 3 0 23 

Skupaj 8 18 4 0 30 

Reševanje 

matematičnih 

problemov 

(besedilnih 

nalog) 

Moški 3 4 0 0 7 0,149 1 0,700 

Ženski 8 15 0 0 23 

Skupaj 11 19 0 0 30 
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PRILOGA 4: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na starost učiteljev 

Preglednica 48: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na starost učiteljev 

Matematična 

vsebina 

Starostni 

razredi 

Pogostost prepoznavanja učnih težav  

 

SKUPAJ 

χ2-preizkus 

χ2 df α 
Skoraj 

vedno 

Pogosto Redko Nikoli 

Poštevanka 25-35 let 2 8 1 0 11 

10,467* 6 0,106 

36-45 let 2 6 0 0 8 

46- 55 let 4 4 0 0 8 

56 let ali več 3 0 0 0 3 

SKUPAJ 11 18 1 0 30 

Seštevanje in 

odštevanje s 

prehodom 

25-35 let 5 4 2 0 11 

8,673* 6 0,193 

36-45 let 2 6 0 0 8 

46- 55 let 2 4 2 0 8 

56 let ali več 0 3 0 0 3 

SKUPAJ 9 17 4 0 30 

Deli celote 25-35 let 0 6 5 0 11 

6,387* 6 0,381 

36-45 let 1 4 3 0 8 

46- 55 let 0 6 2 0 8 

56 let ali več 0 3 0 0 3 

SKUPAJ 1 19 10 0 30 

Količine 25-35 let 0 5 6 0 11 10,055* 6 0,122 

36-45 let 0 4 4 0 8 

46- 55 let 2 4 2 0 8 

56 let ali več 0 3 0 0 3 

SKUPAJ 2 16 12 0 30 

Merske enote 

 

 

 

 

 

25-35 let 0 4 6 1 11 14,132* 9 0,118 

36-45 let 0 6 2 0 8 

46- 55 let 2 5 1 0 8 

56 let ali več 0 3 0 0 3 

SKUPAJ 2 18 9 0 30 

Pretvarjanje 

merskih enot 

25-35 let 6 5 0 0 11 13,334* 6 0,038 

36-45 let 1 6 1 0 8 

46- 55 let 4 2 2 0 8 

56 let ali več 3 0 0 0 3 

SKUPAJ 14 13 3 0 30 

Ravninska 

geometrija 

25-35 let 0 3 7 1 11 8,087* 9 0,525 

36-45 let 1 2 5 0 8 

46- 55 let 0 2 6 0 8 

56 let ali več 1 0 2 0 3 

SKUPAJ 2 7 20 1 30 

Prostorska 

geometrija 

25-35 let 1 5 4 1 11 10,560* 9 0,307 

36-45 let 0 2 6 0 8 

46- 55 let 0 5 3 0 8 

56 let ali več 0 0 3 0 3 

SKUPAJ 1 12 16 1 30 

 

Enačbe 25-35 let 1 10 0 0 11 9,822* 6 0,132 

36-45 let 0 6 2 0 8 

46- 55 let 0 6 2 0 8 

56 let ali več 0 1 2 0 3 

SKUPAJ 

 

1 23 6 0 30 

Neenačbe 25-35 let 4 7 0 0 11 8,609* 6 0,197 

36-45 let 2 5 1 0 8 
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46- 55 let 2 5 1 0 8 

56 let ali več 0 1 2 0 3 

SKUPAJ 

 

8 18 4 0 30 

Reševanje 

matematičnih 

problemov 

(besedilnih 

nalog) 

25-35 let 4 7 0 0 11 0,020* 3 0,999 

36-45 let 3 5 0 0 8 

46- 55 let 3 5 0 0 8 

56 let ali več 1 2 0 0 3 

SKUPAJ 

 

11 19 0 0 30 
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PRILOGA 5: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na delovno dobo v šoli 

Preglednica 49: Pogostost prepoznavanja učnih težav glede na delovno dobo učiteljev 

Matematična 

vsebina 

Leta 

zaposlitve v 

šolstvu 

Pogostost prepoznavanja učnih težav 

 

SKUPAJ 

χ2-preizkus 

χ2 df α 
Skoraj 

vedno 

Pogosto Redko Nikoli 

Poštevanka Do 5 let 3 4 1 0 8 

6,197 6 0,402 

6 – 15 let 2 9 0 0 11 

16 – 25 let 3 3 0 0 6 

26 let ali več  3 2 0 0 5 

SKUPAJ 11 18 1 0 30 

Seštevanje in 

odštevanje s 

prehodom 

Do 5 let 3 3 2 0 8 

8,226 6 0,222 

6 – 15 let 4 7 0 0 11 

16 – 25 let 2 3 1 0 6 

26 let ali več  0 4 1 0 5 

SKUPAJ 9 17 4 0 30 

Deli celote Do 5 let 0 5 3 0 8 

4,571 6 0,600 

6 – 15 let  1 5 5 0 11 

16 – 25 let 0 5 1 0 6 

26 let ali več  0 4 1 0 5 

SKUPAJ 1 19 10 0 30 

Količine Do 5 let 0 5 3 0 8 8,020 6 0,237 

6 – 15 let 0 4 7 0 11 

16 – 25 let 1 4 1 0 6 

26 let ali več  1 3 1 0 5 

SKUPAJ 2 16 12 0 30 

Merske enote 

 

 

 

 

 

Do 5 let 0 5 3 0 8 11,636 9 0,235 

6 – 15 let 0 5 5 1 11 

16 – 25 let 1 5 0 0 6 

26 let ali več  1 3 1 0 5 

SKUPAJ 
2 18 9 1 30 

Pretvarjanje 

merskih enot 

Do 5 let 3 4 1 0 8 6,975 6 0,323 

6 – 15 let 4 7 0 0 11 

16 – 25 let 4 1 1 0 6 

26 let ali več  3 1 1 0 5 

SKUPAJ 14 13 3 0 30 

Ravninska 

geometrija 

Do 5 let 0 4 3 1 8 14,290 9 0,112 

6 – 15 let 2 1 8 0 11 

16 – 25 let 0 2 4 0 6 

26 let ali več  0 0 5 0 5 

SKUPAJ 2 7 20 1 30 

Prostorska 

geometrija 

Do 5 let 1 5 1 1 8 15,461 9 0,079 

6 – 15 let 0 2 9 0 11 

16 – 25 let 0 4 2 0 6 

26 let ali več  0 1 4 0 5 

SKUPAJ 1 12 16 1 30 

Enačbe Do 5 let 0 8 0 0 8 16,624 6 0,011 

6 – 15 let 1 8 2 0 11 

16 – 25 let 0 6 0 0 6 

26 let ali več  0 1 4 0 5 

SKUPAJ 1 23 6 0 30 

Neenačbe Do 5 let 2 6 0 0 8 12,693 6 0,048 

6 – 15 let 3 7 1 0 11 

16 – 25 let 3 3 0 0 6 

26 let ali več  0 2 3 0 5 
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SKUPAJ 8 18 4 0 30 

Reševanje 

matematičnih 

problemov 

(besedilnih 

nalog) 

Do 5 let 4 4 0 0 8 1,276 3 0,735 

6 – 15 let 4 7 0 0 11 

16 – 25 let 2 4 0 0 6 

26 let ali več  1 4 0 0 5 

SKUPAJ      
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PRILOGA 6: Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na starost, spol in delovno dobo  

Preglednica 50: Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na starost 

STAROST 

 

Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki  SKUPAJ  

Časovna 

organizacija 

Razumevanje 

jezika 

Utrjevanje 

snovni doma 

Redno 

obiskovanje 

Konkretni 

primeri 

Motivacija  χ2 df α 

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

25-35 let 1 9,1 1 9,1 1 9,1 3 27,3 3 27,3 2 18,2 11 100,0 

1
6
,3

1
5
 

1
5
 

0
,3

6
1
 

36-45 let 3 37,5 1 12,5 1 12,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0 8 100,0 

46-55 let 2 25,0 2 25,0 1 12,5 2 25,0 0 0,0 1 12,5 8 100,0 

56 let ali 

več 

0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 3 100,0 

SKUPAJ 6 20,0 6 20,0 3 10,0 5 16,7 4 13,3 6 20,0 30 100,0 

 

Preglednica 51:Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na spol 

SPOL 

 

Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki  SKUPAJ  

Časovna 

organizacija 

Razumevanje 

jezika 

Utrjevanje 

snovni doma 

Redno 

obiskovanje 

Konkretni 

primeri 

Motivacija  χ2 df α 

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

Moški 0 0,0 1 14,3 1 14,3 2 28,6 1 14,3 2 28,6 7 100,0 

4
,5

0
4

 

5
 

0
,4

7
9

 

Ženski 6 21,1 5 21,7 2 8,7 3 13,0 3 13,0 4 17,4 23 100,0 

Skupaj 6 20,0 6 20,0 3 10,0 5 16,7 4 13,3 6 20,0 30 100,0 
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Preglednica 52:Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki glede na delovno dobo 

DELOVNA 

DOBA 

 

Potenciali za izboljšanje učne pomoči pri matematiki  SKUPAJ  

Časovna 

organizacija 

Razumevanje 

jezika 

Utrjevanje 

snovni doma 

Redno 

obiskovanje 

Konkretni 

primeri 

Motivacija  χ2 df α 

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

Do 5 let 0 0,0 1 12,5 1 12,5 2 25,0 2 25,0 2 25,0 8 100,0 

1
6
,4

8
9
 

1
5
 

0
,3

5
0
 

6-15 let 4 36,4 1 9,1 1 9,1 1 9,1 2 18,2 2 18,2 11 100,0 

16-25 let 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3 0 0,0 1 16,7 6 100,0 

26 let ali 

več  

1 20,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0 

SKUPAJ 6 20,0 6 20,0 3 10,0 5 16,7 4 13,3 6 20,0 30 100,0 

 


