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POVZETEK 

Dalj časa trajajoče in izrazite matematične učne težave nam lahko v življenje prinesejo 

številne ovire. Posamezniki, ki se neuspešno spopadajo z njimi, so zaradi slabše matematične 

pismenosti in pridruženih sekundarnih motenj kot odrasli pogosto težje zaposljivi, dosegajo 

nižji dohodek in slabšo kakovost življenja. Enega pomembnih ukrepov na tem področju 

predstavlja zgodnje odkrivanje tveganja za pojav učnih težav pri matematiki in nudenje 

takojšnje učinkovite podpore in pomoči.  

Ob predstavitvi kompleksnosti in raznovrstnosti matematičnih učnih težav sem pomen 

zgodnjega odkrivanja in obravnave v povezavi s področjem otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki izpostavila tudi v tem magistrskem delu. Proučila sem izsledke raziskav 

o različnih znakih in dejavnikih tveganja. S poudarkom na predšolskem obdobju sem 

predstavila kontekst vrtca, pristope in pripomočke za zgodnje odkrivanje predšolskih otrok s 

tveganjem ter koncept zgodnje obravnave. Kot pristop pri iskanju učinkovitih sistemskih 

rešitev sem opisala večstopenjski model podpore in pomoči »odziv na obravnavo«. 

Osnovni namen izvedene raziskave je bil odkriti ključne pogoje, ovire in dejavnike pri delu 

vzgojiteljev za uspešno in učinkovito odkrivanje ter obravnavo otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki v vrtcu, in ugotoviti, kaj vzgojitelji potrebujejo za izboljšanje tega 

procesa. Ob tem me je zanimalo, katere znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki so 

vzgojitelji opazili, ali so ob opažanju znakov tveganja ukrepali in kako, ali se razlikujejo v 

številu opaženih znakov in načinu ukrepanja, kaj bi potrebovali za uspešnejše odkrivanje ter 

kaj za učinkovitejšo pomoč. V raziskavi je sodelovalo 92 vzgojiteljev iz različnih slovenskih 

vrtcev z delovnimi izkušnjami z otroki drugega starostnega obdobja. Z Mann-Whitneyjevim 

testom in deloma t-testom sem pri vzgojiteljih iskala vplive delovne dobe, izkušenj z otroki s 

posebnimi potrebami s področja matematike, priljubljenosti matematike in vplive različnih 

stališč do lastne vloge v procesu odkrivanja na število opaženih različnih znakov tveganja za 

pojav učnih težav pri matematiki. S testom χ
2
 sem preverila še razlike v načinu ukrepanja ob 

opažanju znakov tveganja. 

Rezultati so pokazali, da vzgojitelji najpogosteje opažajo znake tveganja pri pomnjenju 

časovnih zaporedij ter učenju spretnosti štetja. Ob opažanju znakov v veliki večini ukrepajo. 

Na opažanje znakov tveganja in na način ukrepanja vplivajo predvsem njihove izkušnje. 

Vzgojitelji z več delovnimi izkušnjami in več izkušnjami z otroki z odločbo o usmeritvi z 

najizrazitejšimi matematičnimi težavami so v povprečju opazili več različnih znakov tveganja 

od vzgojiteljev z manj delovnimi izkušnjami in z manj izkušnjami na področju matematičnih 

posebnih potreb. Prav tako so se omenjene skupine vzgojiteljev razlikovale v načinu 

ukrepanja. Glede na priljubljenost matematike in stališče do lastne vloge v procesu odkrivanja 

se razlike med vzgojitelji niso pokazale. Vzgojitelji bi za uspešnejše odkrivanje in 

učinkovitejšo pomoč otrokom s tveganjem potrebovali predvsem boljše organizacijske 

pogoje, več specifičnega znanja s področja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj ter 

konkreten model podpore in pomoči, na katerega bi se lahko naslonili.  

V zaključku sem na podlagi teh rezultatov in podatkov iz teoretičnega dela zasnovala 

večstopenjski model podpore in pomoči za otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki, ki bi ga bilo mogoče vpeljati v sistem slovenske vzgoje in izobraževanja. 



 

 

Predstavlja način za spodbujanje zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj za vse otroke v 

vrtcu.  

 

KLJUČNE BESEDE: učne težave pri matematiki, zgodnje odkrivanje in obravnava, otroci s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki,  predšolsko obdobje, večstopenjski model 

podpore in pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Long-term and pronounced mathematical learning difficulties can bring many obstacles into 

our lives. Individuals who fail to cope with them are often more difficult to employ as a result 

of poor mathematical literacy and associated secondary disorders. As adults, they have lower 

income and poorer quality of life. Two important measures in this field are early risk 

identification of developing mathematical learning difficulties and provision of immediate 

effective support. 

In this master's thesis, I present the complexity and diversity of mathematical learning 

difficulties, as well as highlight the importance of early identification and intervention for at-

risk children. To do so, I examined research findings on various risk signs and factors. By 

focusing on the preschool period, I introduce the kindergarten context, approaches and tools 

for early identification used with preschool children at risk for learning difficulties in 

mathematics and the concept of early intervention. I describe a multi-level intervention model 

“response to intervention” as an approach to finding effective system-wide solutions.  

The main purpose of the survey was to identify key conditions, obstacles and factors in the 

work of preschool educators for successful and effective early identification and intervention 

for children at risk for mathematical learning difficulties in kindergarten. In addition, I wanted 

to establish what the preschool educators need to do to improve this process. I was interested 

in what risk signs for developing mathematical learning difficulties preschool educators 

observed, whether and how they intervened upon detecting them and what they might need 

for more successful identification and intervention. The survey involved 92 preschool 

educators from different Slovenian kindergartens who had work experience with children 

from the second age group. By using the Mann-Whitney test and partly the t-test, I explored 

the effects of service length, experience with children with special needs in mathematics, the 

popularity of mathematics, as well as the influence of different attitudes towards one’s own 

role in the process of early identification on the number of different observed risk signs for 

developing mathematical learning difficulties. With the χ
2
 test, I examined the differences in 

their intervention upon discovering risk signs.  

The results show that preschool educators most frequently observed risk signs associated with 

memorising time sequences and learning counting skills. The vast majority of preschool 

educators intervened upon discovering risk signs. Their observation of risk signs and the 

manner of their intervention were primarily influenced by their experiences. On average, 

preschool educators with more work experience and more experience with children with 

special needs who had the most pronounced difficulties in mathematics noticed more different 

risk signs than preschool educators with less work experience and less experience with 

mathematical special needs. Moreover, the two groups of preschool educators differed in the 

way they intervened upon discovering risk signs. However, as regards the popularity of 

mathematics and the attitude towards their own role in the process of early identification, no 

differences were registered between the two groups of preschool educators. In order to be 

more successful in identifying and helping children at risk more effectively, preschool 

educators would, in particular, need better organisational conditions, more specific knowledge 

on early mathematical skills, as well as a concrete model of support and assistance to rely on.  



 

 

Based on these results and the data from the theoretical part of the thesis, I designed a multi-

level intervention model for children at risk for learning difficulties in mathematics, which 

could be introduced into the Slovenian education system, as it represents a way to promote 

acquiring early mathematical skills and knowledge for all children in kindergarten.  

 

KEY WORDS: learning difficulties in mathematics, early identification and intervention, 

children at risk for learning difficulties in mathematics, preschool period, a multi-level 

intervention model 
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I UVOD 

 

Zgodnje odkrivanje tveganja za pojav učnih težav pri matematiki in takojšnje učinkovito 

nudenje ustrezne podpore in pomoči, lahko posamezniku omogočita nujno potreben temelj 

matematičnega znanja in samozaupanja, ki mu pomaga izboljšati življenjsko pot ter omili 

morebitne negativne posledice dolgotrajnih matematičnih učnih težav. Te se lahko pojavijo 

zaradi številnih in različnih vzrokov. Lahko so notranje pogojene z otrokovimi kognitivnimi 

primanjkljaji, okoljsko pogojene ali kombinirane (Kavkler, 2011b). Za učinkovito pomoč in 

podporo je ključnega pomena, da jih zgodaj odkrijemo. S tem lahko pomembno vplivamo na 

kasnejši obseg in intenzivnost procesa podpore in pomoči ter preprečimo pojav sekundarnih 

motenj, ki so pogost spremljevalec oseb z učnimi težavami pri matematiki (Kavkler, 2010). 

Pri tem je v procesu zgodnjega odkrivanja izredno pomembno dobro poznavanje zgodnjih 

napovedovalcev matematične učne neuspešnosti. Za ene značilnejših veljajo težave pri 

usvajanju zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj ter znižana kapaciteta delovnega spomina 

(Kroesbergen, Van Luit in Aunio, 2012). A področje matematičnih zmožnosti je kompleksno 

in na težave pri učenju matematičnih spretnosti ter znanj vplivajo različni zapleteni kognitivni 

procesi in dejavniki tveganja (Passolunghi, 2010; Watson in Gable, 2012). 

Zaradi številnih tehtnih razlogov se zdi iskanje napovedovalcev matematične neuspešnosti 

smiselno že v predšolskem obdobju. V človeškem razvoju ni pomembnejšega obdobja od 

zgodnjega otroštva, ko se naši možgani razvijajo z bliskovito hitrostjo (Blackman, 2002). 

Zgodnja matematična znanja in spretnosti pa se na čelu s subitizacijo porajajo že vse od 

obdobja dojenčka (Sousa, 2008). V predšolskem obdobju so ob družini pomembni tudi vrtec 

in njegovi vzgojitelji, zato imajo ti pri prepoznavanju zgodnjih znakov in dejavnikov tveganja 

za pojav učnih težav pri matematiki pomembno vlogo (Steele, 2004).   

Sistemska zgodnja obravnava predstavlja enega morebitnih virov učinkovite zgodnje podpore 

in pomoči za predšolske otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. V Sloveniji 

sodobni koncepti zgodnje obravnave še niso zaživeli v praksi (Jurišić, 2017), smo pa pred 

kratkim kot eni zadnjih v Evropi dobili Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok 

s posebnimi potrebami (2017), ki je začel veljati z začetkom leta 2019. A za celovit pristop k 

problematiki zgodnjega odkrivanja in obravnave vseh otrok s tveganjem za matematične učne 

težave potrebujemo širši kontekst. Tega bi lahko predstavljal model »odziv na obravnavo«. 

Model sovpada s preventivnim pogledom na problematiko reševanja učnih težav, njegova 

osrednja značilnost pa je obravnava, usmerjena na učence, ki učno napredujejo počasneje od 

vrstnikov in v primerjavi z njimi dosegajo nižje rezultate (Kavale in Spaulding, 2008). Zaradi 

njegove množične uporabe obstaja več raziskav o dobri učinkovitosti modela tudi na področju 

matematike (Fuchs idr., 2005; Fuchs idr., 2009). 

V okviru spodbujanja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj za vse otroke lahko v vrtcu 

uvedemo večstopenjski model podpore in pomoči, ki izhaja iz modela »odziv na obravnavo« 

ter omogoča uspešnejše zgodnje odkrivanje in učinkovitejšo zgodnjo pomoč in podporo za 

otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Obstaja vse večja zbirka dokazov in 
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raziskav o učinkovitosti modela »odziv na obravnavo« tudi na področju predšolske vzgoje in 

izobraževanja. Vseeno ostaja pri njegovi uporabi v predšolskem obdobju veliko odprtih 

vprašanj (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013).   

Področje dela s predšolskimi otroki s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 

predstavlja novo in zanimivo polje na področju specialnopedagoške stroke in predšolske 

pedagogike. Slovenski raziskovalci so se v preteklih letih področja lotevali poredkoma in 

skozi različne perspektive (Jašarević, 2016; Ozbič, Kogovšek, Zver, Novšak Brce in Vališer, 

2012; Terčon, 2012a in 2012b) medtem ko v Združenih državah Amerike to področje v 

okviru sistema za izboljšanje učenja in poučevanja za vse otroke v obdobju zgodnjega 

otroštva postaja čedalje bolj raziskovano in aktualno (Buysse in Peisner-Feinberg, 2013). 

Glavni cilj teoretičnega in empiričnega dela je bil zato bolje spoznati in raziskati področje 

predšolskih otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki ter poiskati dejavnike 

uspešnejšega procesa odkrivanja in pogoje učinkovitejše zgodnje obravnave, hkrati pa 

ponuditi morebitno učinkovito rešitev v zasnovi večstopenjskega modela podpore in pomoči.  
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1 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 

 

1.1 Pomen matematične pismenosti  

Raven matematične pismenosti, ki temelji na šolski učni uspešnosti pri matematiki, v zadnjem 

času postaja čedalje pomembnejši gradnik ugodnih življenjskih izidov posameznikov. 

Tehnološki razvoj 21. stoletja namreč prinaša vse večjo potrebo po poklicih in kompetencah, 

povezanih z naravoslovjem in matematiko (Mazzocco in Thompson, 2005).  

Velik pomen matematični pismenosti priznava tudi Evropska unija, ki v svojih dokumentih 

označuje pridobivanje matematične pismenosti kot eno izmed dveh glavnih prioritet 

evropskega sodelovanja v izobraževanju (Council Conclusions on preparing young children 

for the 21st century …, 2008). Svojo skrb pri zagotavljanju ustrezne ravni matematičnih 

spretnosti pri vseh učencih je Evropska unija izrazila tudi s postavitvijo cilja znotraj 

strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, ki predvideva, 

da naj bi bil delež petnajstletnikov s slabimi rezultati pri branju, matematiki in naravoslovju 

do leta 2020 pod 15 % (Sklepi Sveta …, 2009).  

Pojem matematične pismenosti je kompleksne narave. Njegova definicija se nenehno razvija 

in se prepleta s pojmom matematične kompetence. Nanaša se na uporabo matematike v 

realnih kontekstih (Kmetič, 2017).  

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

(2006) vključuje t. i. matematično kompetenco in jo povezuje z osnovnimi kompetencami v 

znanosti in tehnologiji. Matematično kompetenco opredeli kot »sposobnost usvojitve in 

uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem 

življenju« (Priporočilo Evropskega parlamenta …, 2006, str. 15). Pri čemer poudarja 

postopek, dejavnost in znanje kot ključne pri učenju temeljnih tehnik računanja. V 

matematično kompetenco pa v različnem obsegu vključuje sposobnost in pripravljenost za 

uporabo matematičnega (logičnega in prostorskega) mišljenja in predstavljanja v obliki 

formul, modelov, konstrukcij, grafov in razpredelnic.  

Tudi aktualni Učni načrt za matematiko v osnovni šoli (Žakelj idr., 2011) govori o 

matematični kompetenci. V njem je zapisano, da matematična kompetenca vključuje 

matematično pismenost in matematično mišljenje, ki je sestavljeno iz logičnega mišljenja in 

prostorske predstave, ob tem pa poudarja vlogo matematike v vsakdanjem življenju. Obsega 

osnovno poznavanje števil, odnosov in povezav. Vključuje merske enote in strukture, 

poznavanje matematičnih simbolov, osnovnih postopkov ter razumevanje pojmov. 

Matematično kompetenten posameznik naj bi se zavedal tudi vseh tistih vprašanj in 

problemov v vsakdanjem življenju, ki jih lahko reši s pomočjo matematike.  

Kmetič (2017) poudarja, da potrebujemo za obvladovanje matematične pismenosti poleg 

matematičnega znanja še matematični jezik in sposobnost prehajanja med pojmovnimi 

reprezentacijami in problemskimi situacijami. 
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V zadnjem času v Sloveniji glede na rezultate raziskav PISA 2015 (2017) ter TIMSS 2015 

(Japelj Pavešić, 2016) obstaja trend rasti v znanju matematike. Slovenski otroci imajo v 

primerjavi z drugimi državami odlične rezultate. Vseeno ne smemo pozabiti na delež učencev 

in dijakov, ki ne dosega niti temeljne ravni matematične pismenosti.  

Različne raziskave so pokazale na negativne posledice nizke ravni matematične pismenosti. 

Razlike v ravni matematičnih spretnosti in znanj imajo velik vpliv na delovno produktivnost, 

dohodek in zaposljivost med posamezniki, tudi v primerjavi z bralno pismenostjo in 

inteligenco (Riviera-Batiz,1992, v Fuchs idr., 2009). Odrasli, ki imajo težave pri matematiki, 

imajo manj možnosti za napredovanje in višje plačana delovna mesta (Hall in Farkas, 2011), 

medtem ko pri posameznikih, ki so neuspešni pri matematiki ob koncu srednje šole, obstaja 

večje tveganje za nezaposlenost in nezaposlenost za daljše obdobje (Parsons in Bynner, 

1998).  

V Sloveniji je raziskava Pedagoškega inštituta o tem, kdo je uspešen v slovenski šoli (Flere, 

Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2009) pokazala, da ima ravno ocena pri matematiki 

konec osnove šole najvišjo napovedno vrednost za uspešnost posameznika v srednji šoli.  

Dokazali so tudi povezavo med zgodnjim šolskim učnim neuspehom pri matematiki in 

nizkimi matematičnimi dosežki v kasnejšem življenju. Že pri sedemletnikih s slabimi učnimi 

rezultati pri matematiki, so tudi v odrasli dobi ugotovili težave na področju matematičnih 

spretnosti in znanj oziroma nizko raven matematične pismenosti (Parsons in Bynner, 1998). 

 

1.2 Osnove učnih težav pri matematiki 

Pri vseh vrstah učnih težav, kot tudi pri učnih težavah na področju matematike, lahko 

govorimo o kontinuumu težav, ki se razteza od lažjih do težjih, od enostavnih do bolj 

zapletenih, od takih, ki se kažejo krajše obdobje v življenju posameznika, ali pa 

vseživljenjsko trajajočih (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008). Težave so lahko zgolj na enem matematičnem področju, npr. pri aritmetiki, lahko pa 

imajo za posledico splošni učni neuspeh na področju matematike (Kavkler, 2007).  

V ozadju učnih težav pri matematiki je lahko več različnih okoljskih in/ali nevroloških 

dejavnikov (Sousa, 2008). Vzroki za nastanek in pojav učnih težav pri matematiki so tako 

lahko notranje pogojeni z otrokovimi kognitivnimi primanjkljaji, lahko pa so okoljsko 

pogojeni ali kombinirani (Kavkler, 2011b). 

O učnih težavah pri matematiki govorimo, če pri učencu opažamo večje in dalj časa 

trajajoče odstopanje od povprečja v matematičnem znanju in strategijah v primerjavi z 

enako starimi vrstniki (Kavkler, 2007). M. Mazzocco in G. Myers (2003) govorita o otrocih, 

ki imajo nizke matematične dosežke glede na enako stare vrstnike v podobnih učnih okoljih.  

Pri tem pa poudarjata vztrajnost težav kot ključno merilo za opredelitev učnih težav pri 

matematiki.    
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V grobem velja delitev na splošne in specifične učne težave pri matematiki. Prve so 

povezane z nižjimi izobraževalnimi dosežki na vseh področjih učenja in ne zgolj na 

matematičnem področju, medtem ko o specifičnih učnih težavah pri matematiki govorimo 

takrat, kadar so nižji izobraževalni dosežki le na področju matematike (Vipavc in Kavkler, 

2015). So pa lahko nižji izobraževalni dosežki pri matematiki povezani tudi z drugimi vrstami 

specifičnih učnih težav, kot so npr. specifične učne težave na področju pismenosti in jezika ali 

razvojna motnja koordinacije – dispraksija (Phillips, Kelly in Symes, 2013).  

Kadar govorimo o splošnih učnih težavah, ovire pri usvajanju in izkazovanju znanja ter veščin 

izhajajo iz najrazličnejših neugodnih pogojev ali dejavnikov v otrokovem okolju, notranjih 

dejavnikov ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Splošne učne težave pri matematiki lahko nastanejo 

zaradi (Magajna idr., 2008): 

• podpovprečnih ali mejnih intelektualnih sposobnosti, 

• motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

• ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju, 

• slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti,  

• pomanjkanja motivacije, 

• socialno-ekonomske oviranosti, 

• drugojezičnosti, 

• socialno-kulturne drugačnosti in 

• neustreznega ali neprilagojenega poučevanja. 

Adler (2001) meni, da lahko pri matematičnih učnih težavah govorimo vsaj o štirih različnih 

podskupinah: splošne učne težave, za katere so značilne težave na vseh področjih učenja, ne 

le pri matematiki; diskalkulija oziroma specifične učne težave na področju matematike, v 

ozadju katerih so določeni, specifični kognitivni procesi; akalkulija, ki pomeni popolno 

nezmožnost izvedbe tudi preprostih matematičnih nalog in v ozadju katere so običajno 

možganske poškodbe; psevdokalkulija, pri kateri težave izhajajo iz čustvenih blokad. 

 

1.3 Značilnosti otrok z učnimi težavami pri matematiki 

Obstajajo specifična vedenja in značilnosti, povezane z računanjem in reševanjem problemov 

pri matematiki, ki jih lahko identificiramo v različnih razredih osnovne šole. Otroci z učnimi 

težavami pri matematiki imajo lahko težave z nekaterimi ali z večino spodaj naštetih 

spretnosti in znanj (Bryant in Pedrotty Bryant, 2008):   

• prepoznavanje pomena matematičnih simbolov (npr. +, –, ×, <, =, >, %, Ʃ); 

• pomnjenje rešitev osnovnih aritmetičnih kombinacij (npr. 8 + 9 = 17, 7 × 7 = 49); 

• uporaba učinkovitih strategij štetja za reševanje aritmetičnih problemov; 

• razumevanje zakona o zamenjavi oziroma t. i. komutativnosti (npr. 5 + 8 = 13 in 8 + 5 = 

13); 

• reševanje računov z večmestnimi števili, ki zahtevajo premeščanje števil; 
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• podpisovanje števil pri pisnem računanju; 

• računanje z decimalnimi števili – spregledajo decimalne pike. 

Težave na področju reševanja besedilnih nalog se lahko izražajo preko slabših sposobnosti 

(Bryant in Pedrotty Bryant, 2008):   

• branja samega besedila naloge; 

• razumevanja pomena povedi; 

• razumevanja, kaj naloga od nas zahteva; 

• prepoznavanja tistih informacij iz besedila, ki niso pomembne za reševanje problema; 

• razvijanja in izvajanja načrta za rešitev problema; 

• reševanja kompleksnejših problemov po korakih; 

• uporabe pravilnih računskih operacij za uspešno rešitev problema. 

Raziskovalci D. Pedrotty Bryant, Bryant in Hammill (2000) so v raziskavi identificirali kar 29 

specifičnih značilnosti v matematičnem vedenju otrok, ki so povezane z učnimi težavami na 

tem področju. Dodatno so ob analizi odgovorov učiteljev teh 29 značilnosti razvrstili glede na 

pogostost pojavljanja pri učencih in predstavili lestvico najpogostejših matematičnih težav, ki 

jih imajo otroci s specifičnimi učnimi težavami in slabimi dosežki pri matematiki. Kot najbolj 

problematično se je izkazalo reševanje besedilnih nalog ter reševanje matematičnih 

problemov z več koraki. Preostale vidnejše težave so v vrstnem redu glede na pogostost 

pojavljanja še težave z matematičnim jezikom, pozabljanje preverjanja dobljenih rešitev, 

težave z avtomatskim priklicem aritmetičnih dejstev, prepočasno reševanje nalog, uporaba 

štetja na prste in druge.  

M. Kavkler (2007) naniza različna področja težav, ki so značilna za otroke, ki potrebujejo 

pomoč na področju matematike in so pogosto povezana z diskalkulijo. Otrok je npr. uspešen 

pri ustnem izražanju, pisanju, branju, vendar ima izrazite težave na področju štetja, računanja 

in reševanja aritmetičnih nalog. Ima slab spomin za števila, pri drugih besedah in verbalnih 

informacijah pa nima teh težav. Značilne so še težave s časovno orientacijo (zamujanje, 

težave z ocenjevanjem časa, pomnjenje datumov) in na splošno z orientacijo in spremembo 

rutine. Ima slabši dolgotrajni spomin in težave pri obvladovanju osnovnih matematičnih 

znanj, kot so štetje, seštevanje, množenje, deljenje in odštevanje. Pogosto ne ve, katero 

aritmetično operacijo mora uporabiti v danem primeru, pa tudi kako organizirati predmete, s 

katerimi ponazarja aritmetični problem, v ustreznem zaporedju. Slabše ocenjuje simbolno 

prestavljene količine, meri čas, dolžine, uporablja denar, usvaja strategije za igre (šah, karte, 

človek ne jezi se ipd.) ter pogosto pozabi preveriti pravilnost rešitve. Težave se pojavljajo tudi 

pri iskanju različnih strategij, ki bi jih lahko uporabil za reševanje matematičnega problema.   

V zgodnjem otroštvu imajo otroci z diskalkulijo pogosto težave z razvrščanjem predmetov, 

ugotavljanjem vzorcev, usvajanjem osnovnih matematičnih pojmov (npr. večji – manjši), 

štetjem, primerjanjem količin, povezovanjem količin s simboli ter slabšim pomnjenjem števil 

(npr. svojega rojstnega datuma, starosti ipd.) (Kavkler, 2007). 
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1.4 Specifične učne težave pri matematiki 

Skupina specifičnih učnih težav po DSM-5 (2013) spada med nevrološke razvojne motnje, ki 

prizadene sposobnost usvajanja ali uporabe izobraževalnih veščin branja, pisanja in 

matematike, ki so osnova za vse nadaljnje akademsko učenje. Skupina specifičnih učnih težav 

je v DSM-5 obravnavana enotno. Štirje kriteriji (od A do D) obsegajo vsa tri področja. 

Kriterij A opiše ključne značilnosti specifičnih učnih težav. Za postavitev diagnoze zahteva 

vztrajno prisotnost vsaj enega izmed opisanih 6 simptomov, in sicer v obdobju 6 mesecev, 

čeprav otrok v tem času dobiva učno pomoč na področju težav. Na usvajanje in uporabo 

matematičnih spretnosti in znanj se navezujeta dva simptoma, in sicer težave pri usvajanju 

pojma števila, matematičnih dejstev in računanja (1) ter težave na področju matematičnega 

rezoniranja (2). Kriteriji od B do D vključujejo še nižje dosežke od pričakovanih glede na 

kronološko starost, vpliv težav na izobraževalno uspešnost in začetek v obdobju šolanja ter 

izključujejo druge motnje kot glavni vir težav (npr. motnjo v duševnem razvoju, senzorne 

motnje idr.). V opredelitvi je naveden tudi termin diskalkulija kot alternativni izraz, ki se 

uporablja za specifične učne težave pri matematiki v povezavi z navedenimi matematičnimi 

primanjkljaji.  

A. Desoete (2017) zapiše, da specifične učne težave pri matematiki opredeljujejo matematične 

spretnosti in znanja, ki so znatno nižja (pod 10. percentilom), kot bi bilo pričakovati glede na 

otrokovo kronološko starost, ter matematične težave, ki vztrajajo, čeprav otrok dobiva pomoč 

pri učenju matematike.   

V Sloveniji so specifične učne težave pri matematiki opredeljene v Kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2014). 

Kriteriji zajemajo težjo obliko specifičnih učnih težav. Kriterijev je 5 in na področju 

matematike predstavljajo: 

1) dokazano neskladje med otrokovo stopnjo inteligentnosti in dejanskimi dosežki na 

področju matematike; 

2) obsežne, izrazite in vztrajne težave pri matematiki, ki izrazito otežujejo napredovanje v 

otrokovem procesu učenja; 

3) slabše učinkovito učenje matematike zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij in/ali motenega tempa učenja; 

4) dokazana motenost vsaj enega izmed psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin 

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

orientacija itd.; 

5) izključenost senzorne okvare ali motnje v duševnem razvoju, drugih duševnih in 

nevroloških motenj, kulturne in jezikovne različnosti, čustvenih in vedenjskih motenj ter 

psihosocialno neugodnih okoliščin in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev 

težav na področju matematike. 

Kriteriji upoštevajo tudi opredelitev specifičnih učnih težav v DSM-5 (Kavkler, 2014a), pri 

čemer pa je ena ključnih sprememb v zadnjem času pri definiciji specifičnih učnih težav v 

DSM-5 opustitev neskladja med stopnjo inteligentnosti in učnimi dosežki ter primanjkljajev 
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kognitivnih procesov kot diagnostičnega kriterija (Tannock, 2014). Oboje je v slovenskih 

kriterijih še prisotno.  

M. Kavkler (2014a) v skladu z definicijo DSM-5 specifične učne težave pri matematiki 

opredeli s pomembno nižjimi matematičnimi učnimi dosežki, kot naj bi jih otrok dosegal 

glede na svojo kronološko starost in stopnjo inteligentnosti pri starosti primernem 

poučevanju matematike v skladu z zahtevami modela »odziv na obravnavo«. 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2014) zajemajo tudi ključne značilnosti specifičnih učnih težav pri matematiki. 

Primanjkljaji, značilni za področje matematične pismenosti, so na področjih:  

• razvoja občutka za števila in količine (vključuje prepoznavanje pomena in razumevanje 

števil, številskih odnosov ter njihove uporabe, sposobnost uporabe in razumevanja števil 

pri računanju in pri strategijah štetja, fleksibilno rabo števil v operacijah seštevanja, 

odštevanja, množenja in deljenja; sposobnost merjenja, ocenjevanja, prepoznavanja 

odnosa del – celota; razvoj strategij za reševanje kompleksnih problemov na področju 

matematike itd.);  

• razvoja avtomatizacije aritmetičnih dejstev (gre za sposobnost obvladovanja 

aritmetičnih dejstev);  

• razvoja sposobnosti hitrega in tekočega računanja (razvoj sposobnosti točnega 

izvajanja in/ali avtomatizacije aritmetičnih postopkov);  

• razvoja točnosti matematičnega rezoniranja (predstavlja sposobnost evalvacije 

matematičnih problemov, omogoča ustrezno izbiro strategij reševanja matematičnih 

problemov, delanje logičnih sklepov oziroma zaključkov, opis in prepoznavanje rabe 

rešitev ter pomaga reflektirati rešitev problema in prepoznati njeno smiselnost; otroku 

omogoča procesiranje novih informacij, saj otrok z njim utemeljuje domneve, postopke in 

procese, ki mu omogočajo izgradnjo močnih konceptualnih osnov in povezav).  

DSM-5 (2013) specifične učne težave deli glede na izrazitost težav na lažje, zmerne in težke. 

Za lažje težave je značilno, da ima posameznik težave na enem ali dveh izobraževalnih 

področjih, vendar v taki obliki, da jih lahko uspešno kompenzira in v šoli dobro funkcionira, 

če ima zagotovljeno ustrezno podporo in pomoč. Zmerne učne težave obsegajo eno ali več 

izobraževalnih področij. Pri njih je malo verjetno, da bo posameznik usvojil potrebne 

spretnosti in znanja brez vsaj nekaj obdobij intenzivne in specializirane učne pomoči. Težke 

oblike specifičnih učnih težav prizadenejo več področij učenja. Zanje je značilno, da 

posameznik težko usvoji spretnosti in znanja brez dalj časa trajajoče, intenzivne, individualne 

in specializirane učne pomoči med celotnim šolanjem, s pomočjo in podporo pa vseeno ne 

zmore učinkovito in uspešno dokončati nekaterih nalog. 

Podobno razdelitev specifičnih učnih težav pri matematiki opišeta tudi J. Vipavc in M. 

Kavkler (2015). Lažje specifične učne težave pri matematiki izhajajo iz različnih posebnih 

potreb (v nadaljevanju tudi PP) pri učenju matematike. Otroci z lažjimi težavami lahko 

potrebujejo npr. več časa, da avtomatizirajo dejstva in postopke, ali potrebujejo različne opore 

za lažjo zapomnitev različnih matematičnih podatkov. Pri tem je pomembno upoštevati vpliv 

na samopodobo, saj kljub trudu in dobrim intelektualnim sposobnostim, posamezniki ne 
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dosegajo želenih rezultatov, okolje pa jih težje opazi, posebej če ima posameznik visoke 

kognitivne sposobnosti. Za zmerne specifične učne težave pri matematiki so značilne 

težave pri posameznih matematičnih znanjih in spretnostih, pri katerih otrok oziroma učenec 

ne dosega pričakovanih rezultatov glede na svojo starost ter razred in ga primanjkljaji ovirajo 

pri uspešnem napredovanju, medtem ko pri drugih predmetih praviloma nima težav. Potrebni 

so specialnopedagoški pristopi. Za težke specifične učne težave pri matematiki so značilne 

pomembno večje razlike v matematičnih spretnostih in znanjih, kot bi jih pričakovali glede na 

učenčevo starost, njegov trud, intelektualne sposobnosti, učinkovitost poučevalne prakse in 

pomoč, ki jo učenec prejema od staršev. Te težave zajemajo širše matematično področje, 

obsegajo tudi druge šolske predmete (kemija, fizika ipd.) ter zahtevajo dolgotrajne, intenzivne 

in specifične oblike specialnopedagoške pomoči in prilagoditve v procesu poučevanja.  

 

1.4.1 Sopojavljanje specifičnih učnih težav pri matematiki 

Specifične učne težave pri matematiki so pogosteje povezane z bralno-napisovalnimi 

težavami, motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, 

čustvenimi in drugimi težavami, ki tako še dodatno prispevajo k neuspešnosti otroka na 

matematičnem področju (Kavkler, 2011a).  

Najpogosteje lahko s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki povežemo specifične učne 

težave pri branju oziroma disleksijo. Glede na študije je sočasno pojavljanje razvojne 

diskalkulije s težavami branja v višini od 20 % pa celo do 70 % (Moll, Kunze, Neuhoff; 

Bruder in Schulte-Körne, 2014, v Kuhn, 2015), medtem ko naj bi se odstotek sočasnega 

pojavljanja z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo gibal nekje okrog 30 % (DuPaul in Volpe, 

2009, v Kuhn, 2015). Nekateri izmed primanjkljajev s področja jezika, ki so pogosti ob 

matematičnih učnih težavah, so težave z natančnim črkovanjem in resne težave s slovnico in 

postavljanjem ločil (Desoete, 2017). Pri tem pa moramo vedeti, da so običajno primanjkljaji 

pri posameznikih s sopojavljajočimi motnjami težji in resnejši kot pri tistih, pri katerih se 

posamezna motnja pojavlja izolirano oziroma individualno (Kuhn, 2015).  

Sočasno pojavljanje katere koli oblike primanjkljajev na posameznem področju učenja in 

motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pomembno poveča tveganje za neuspešnost otrok na 

kognitivnem in šolskem področju. Na splošno pa lahko sočasno pojavljanje v kakršni koli 

obliki zelo oteži diferencialno diagnostiko. Vsaka izmed motenj ima namreč sebi lasten, 

neodvisen vpliv na vsakdanje funkcioniranje otrok in tako predstavlja dodatno oviro v 

prilagajanju na šolske in druge okoliščine (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2014).  

Omeniti je potrebno še t. i. dvojno izjemnost, kjer gre za sopojavljanje specifičnih učnih težav 

pri matematiki in izjemne nadarjenosti otroka. Vidiki ene in druge značilnosti otrokovega 

razvoja in funkcioniranja vplivajo na proces odkrivanja, ocenjevanja in obravnave takega 

učenca. Ob kombinaciji obojega se lahko zgodi, da ne odkrijemo ne enega ne drugega ali 

zgolj določen vidik otrokovih potreb. V primerih dvojne izjemnosti le-te predstavljajo 
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kompleksen niz izobraževalnih, kognitivnih, socialno-emocionalnih in drugih posebnih potreb 

(Ozbič idr., 2012).  

 

1.4.2 Podskupine specifičnih učnih težav pri matematiki 

Geary (1994) je proučeval kognitivne, nevropsihološke in genetske dejavnike ter na podlagi 

ugotovitev zasnoval tri podskupine matematičnih primanjkljajev. Prva podskupina je tesno 

povezana s specifičnimi učnimi težavami pri branju. V ozadju lahko najdemo predvsem 

primanjkljaje na področju semantičnega spomina, ki se izražajo v obliki težav na področju 

priklica matematičnih dejstev in hitrosti reševanja matematičnih nalog. Pri posameznikih s 

takšnim tipom težav obstaja nižja frekvenca priklica aritmetičnih dejstev, pri priklicu pa je 

velik delež napak.  

Vzrok za matematične težave druge podskupine so proceduralni primanjkljaji. Težave se 

kažejo pri uporabi različnih aritmetičnih postopkov. Otroci, pri katerih gre za te težave, 

pogosto uporabljajo nezrele strategije reševanja in delajo pogoste napake pri izvedbi 

matematičnega postopka. Mogoči so tudi razvojni zaostanki na področju razumevanja 

konceptov, ki so v ozadju postopkovnega znanja. 

Tretja podskupina je povezana z vidno-prostorskimi procesi. Težave se izražajo pri uporabi 

in napačni interpretaciji prostorskih reprezentacij številskih informacij, npr. ko otroci napačno 

podpišejo števila v stolpcih pri računanju z večmestnimi števili ipd.  

Geary (1994; 2003) na podlagi zgornjih ugotovitev tako piše o omenjenih treh vrstah 

specifičnih učnih težav pri matematiki, ki zajemajo področje aritmetike in jih imenuje 

aritmetične učne težave, posebej pa omenja tudi nevropsihološke raziskave o diskalkuliji, ki je 

lahko prirojena (t. i. razvojna diskalkulija) ali pridobljena, zanjo značilne težave pa se v 

glavnem prekrivajo s primanjkljaji iz kognitivnih študij specifičnih učnih težav pri aritmetiki. 

Raziskava M. Mazzocco in G. Myers (2003) je deloma potrdila domnevo o različnih 

podskupinah matematičnih primanjkljajev. Dokazali sta povezavo med specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki in specifičnimi učnimi težavami pri branju, in sicer s primanjkljaji 

hitrega imenovanja in vidne percepcije. Pri drugih dveh podskupinah pa sta naleteli na veliko 

nejasnosti. 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2014) in v drugi slovenski strokovni literaturi (Kavkler, 2007 in 2015) 

je navedena podobna delitev na specifične aritmetične učne težave, ki zajemajo težave pri 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov ali težave na področju vidno-prostorskih 

sposobnosti, ki omejujejo točnost in hitrost računanja, ter diskalkulijo, za katero so značilne 

izrazite težave na vseh področjih matematičnih spretnosti in znanj, to je na področju občutka 

za števila in količine, matematičnega rezoniranja ter priklica aritmetičnih dejstev in 

postopkov. 
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A. Desoete in Stock (2011) sta ob pregledu literature ugotovila, da se v splošnem v njej 

pojavljajo štirje podtipi specifičnih učnih težav na področju matematike. Te podtipe 

povezujemo s spodnjimi specifičnimi kognitivnimi primanjkljaji.  

• PODTIP 1: S proceduralnimi primanjkljaji, pri katerih govorimo o težavah pri 

matematičnih postopkih. Otroci s temi težavami delajo proceduralne napake in imajo 

težave pri sledenju različnih korakih pri kompleksnih matematičnih problemih. 

• PODTIP 2: S primanjkljaji semantičnega pomnjenja, pri katerih gre za težave 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev. Ti otroci morajo izračunavati že najenostavnejše 

matematične naloge oziroma probleme.  

• PODTIP 3: Z vizualno-prostorskimi primanjkljaji. 

• PODTIP 4: S primanjkljaji s področja razumevanja števila. Otroci s temi težavami nimajo 

vpogleda v notranjo strukturo številskega sistema.  

V povezavi z opredelitvijo in podskupinami specifičnih učnih težav pri matematiki sicer 

ostaja še vedno veliko odprtih vprašanj. Področje matematičnih zmožnosti je namreč 

kompleksno in v neposredni povezavi s težavami pri učenju matematičnih spretnosti in znanj 

lahko najdemo različne, med seboj prepletene kognitivne procese, ki jih je težko v celoti 

razjasniti in določiti (Passolunghi, 2010). 

 

1.5 Delež učnih težav pri matematiki 

Čeprav so specifične učne težave pri matematiki manj raziskovane in proučevane kot 

specifične učne težave na področju pismenosti in jezika, njihov delež v populaciji ni prav nič 

manjši (Butterworth, 2005). Obstajajo različni podatki o tem, koliko otrok se spoprijema z 

njimi. Ocene pojavnosti izrazitejših težav pri pridobivanju matematičnih spretnosti in znanj se 

gibljejo nekje med 5 in 10 % (Kroesbergen idr., 2012). Podobno oceno navajajo tudi viri, ki 

izrecno omenjajo specifične učne težave pri matematiki. Te naj bi imelo od 5 do 7 % otrok 

šolske populacije (Desoete, 2017; Fuchs idr., 2005; Geary, 2004; Mazzocco in Myers, 2003). 

Diskalkulija se med sorojenci pojavlja kar v od 40 do 64 %, medtem ko bistvenih razlik med 

pojavnostjo pri dečkih in deklicah ni opaziti (Desoete, 2017), so pa učne težave pri 

matematiki na splošno (splošne in specifične) pogosteje prisotne pri deklicah (Kavkler, 

2014a).   

Če deležu izrazitih težav pri pridobivanju matematičnih spretnosti in znanj prištejemo še vse 

druge matematične težave, ki jih otroci doživljajo v sklopu splošnih učnih težav, ali specifične 

učne težave blažjih oblik, je številka otrok, ki se spoprijemajo z neuspehom na področju 

učenja matematike, še večja. V obsežni raziskavi o učnih težavah v OŠ v Sloveniji se je 

pokazalo, da se največji delež učencev (68 %) spoprijema prav z različnimi učnimi težavami 

pri matematiki (Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Tancig, 2008).  
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1.6 Zakonsko opredeljena pomoč 

Otroci s težjo obliko specifičnih učnih težav pri matematiki v našem izobraževalnem sistemu 

spadajo v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in predstavljajo eno 

izmed skupin otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju tudi OPP), ki imajo pravice, 

določene s posebnim zakonom, in sicer z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011, v nadaljevanju ZUOPP-1). Otroci s težjimi specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki so preko postopka usmerjanja lahko vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, s čimer se jim zagotovijo pravice do morebitne 

(ZUOPP-1, 2011, 7., 8. in 11. člen): 

• prilagojene organizacije;  

• načina preverjanja in ocenjevanja znanja;  

• načina eksternega preverjanja znanja;  

• napredovanja;  

• časovne razporeditev pouka;  

• do dodatne strokovne pomoči, ki se lahko izvaja v obliki pomoči za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot učna pomoč ali kot svetovalna storitev. 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje posameznega otroka, ki jih v 

strokovnem mnenju ugotovi Komisija za usmerjanje, se potrebne prilagoditve in pomoč 

natančneje določijo z odločbo o usmerjanju in kasneje z individualiziranim programom 

(ZUOPP-1, 2011), ki postane uradni dokument šole ali vrtca.  

Otroci z lažjimi ali zmernimi specifičnimi učnimi težavami pri matematiki in otroci s 

splošnimi učnimi težavami so vključeni v Zakon o osnovni šoli (1996), ki jim določa pravico 

do prilagoditev metod in oblik dela pri pouku ter vključevanja v dopolnilni pouk in v druge 

oblike individualne in skupinske pomoči. 
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2 OTROCI S TVEGANJEM ZA POJAV UČNIH TEŽAV PRI 

MATEMATIKI 

 

2.1 Pomen zgodnjega odkrivanja in obravnave 

Veliko avtorjev pri reševanju učnih težav poudarja pomen zgodnjega odkrivanja in zgodnjega 

nudenja ustrezne pomoči in podpore. Fletcher in B. R. Foorman (1994, v Scruggs in 

Mastorpieri, 2006) sta dokazala, da je učne težave lažje blažiti v nižjih razredih osnovne šole, 

in prišla do zaključka, da se je pri učnih težavah pomembno osredotočiti na zgodnje 

odkrivanje otrok s tveganjem za njihov pojav in preventivne pristope.  

M. Ozbič idr. (2012) menijo, da lahko z zgodnjim sistematičnim odkrivanjem ter intervencijo 

v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju pomembno zmanjšamo število otrok, ki bi sicer 

s starši trkali na številne naslove svetovalnih služb, svetovalnih centrov ali drugih ustanov. 

Tudi M. Kavkler (2008) zapiše, da lahko učne težave odpravimo ali vsaj zmanjšamo, če 

otrokom, ki se spoprijemajo z njimi, zagotovimo dovolj zgodnjo ter učinkovito pomoč in 

podporo pri učenju. Z zgodnjim odkrivanjem in obravnavo zmanjšamo potrebo po kasnejših 

intenzivnejših ter daljših oblikah pomoči in podpore, kar ni zgolj ekonomično, pač pa ima 

pomemben vpliv tudi na posameznikovo samozaupanje in s tem na pojav sekundarnih motenj, 

ki so zaradi dolgoletne učne neuspešnosti pri osebah z učnimi težavami pogoste (Kavkler, 

2010).  

Negativne posledice, ki spremljajo dolgotrajno učno neuspešne učence, so lahko zelo 

raznovrstne socialne, čustvene in vedenjske težave. Pogosto jih spremlja slaba samopodoba, 

razvijejo naučeno nemoč, izgubijo motivacijo in samozaupanje. Že v otroštvu ali adolescenci 

se velikokrat spoprijemajo s tesnobnimi in depresivnimi težavami, saj so v številnih okoljih 

nerazumljeni in doživljajo velike notranje stiske ter kronični stres (Magajna idr., 2008; 

McDermontt, Goldberg, Watkins, Stanley in Glutting 2006; Škraba Krmelj, 2010). Raziskava 

Maag in Reid (2006) je pokazala, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami bolj rizični za 

depresijo kot učenci brez specifičnih učnih težav. D. Škraba Krmelj (2010) pa meni, da se 

tesnobno-depresivne težave pri odraslih s specifičnimi učnimi težavami sopojavljajo kar v od 

60 do 80 %. Posebej pa izpostavi še najbolj »tragično« skupino odraslih oseb s specifičnimi 

učnimi težavami, to so posamezniki, ki so v zaporih ali imajo izrazite socialne težave.  

Zgodnje odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav lahko zmanjša ali omili te in 

druge vztrajne negativne posledice, ki jih imata prepozno odkrivanje in obravnava v procesu 

posameznikovega šolanja in v obdobju celotnega življenja, in sicer tako, da otrokom že v 

zgodnjih letih zagotovimo ustrezne preventivne ukrepe (Lange in Thompson, 2006). Tudi S. 

Pulec Lah in Janjušević (2011) menita, da so zgodnje prepoznavanje, zgodnja obravnava in 

preventivno delovanje ključni za preprečevanje sopojavljanja izrazitejših in kompleksnejših 

vedenjski težav pri učencih z učnimi težavami. Če sta pomoč in podpora prepozni, je 

uspešnost posameznika manjša, kar negativno vpliva na vso družbo (Kavkler, 2008). 
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Pomena zgodnjega odkrivanja in obravnave se zaveda tudi Evropska unija. Skupina otrok s 

specifičnimi učnimi težavami je kar dvakrat bolj rizična za izstop iz šolanja v času srednje 

šole kot populacija otrok brez njih (McDermontt idr., 2006). Eden priporočenih ključnih 

ukrepov Evropske unije za izboljšanje uspešnosti skupin učencev z visokim tveganjem za osip 

in slabo ravnjo osnovnih spretnosti je tudi omogočanje pravočasnega odkrivanja učencev s 

slabimi rezultati ter nudenje individualne podpore (Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu …, 2012). 

Veliko otrok z učnimi težavami, ki so pravočasno odkriti, s tem pa deležni ustreznih oblik 

poučevanja in druge pomoči, svoje težave dobro kompenzira. Z dobrimi tehnikami 

poučevanja in z aktiviranjem močnih področij učenja otroka lahko dosežemo, da so tudi ti 

otroci uspešni učenci (Magajna idr., 2011). 

Kljub temu pa specifične učne težave dostikrat odkrijemo šele takrat, ko se pri učencu že 

začnejo kazati problemi in se pojavi učna neuspešnost v šoli (Lange in Thompson, 2006). V 

Sloveniji npr. večino otrok z učnimi težavami odkrijemo šele v tretjem ali četrtem razredu 

osnovne šole ali kasneje, ko naj bi bili postopki oblikovanja temeljev osnovnih izobraževalnih 

spretnosti in znanja že zdavnaj končani (Ozbič idr., 2012).   

Zanimiv je tudi podatek, da imajo učenci s posebnimi potrebami kljub sistemsko urejeni 

pomoči in dosegljivim prilagoditvam še vedno v povprečju precej nižje dosežke od učencev 

brez posebnih potreb. To velja za vsa predmetna področja in tudi za matematiko, kjer so 

učenci s PP na eksternem preverjanju znanja dosegli 73,5 % povprečnih odstotnih točk svojih 

vrstnikov. Prav tako pa so se dosežki učencev v treh letih kljub dodatni strokovni pomoči, ki 

so jo prejemali v tem času, znižali (Nacionalno preverjanje znanja: letno poročilo o izvedbi v 

šolskem letu 2016/2017, 2017). Prostor za izboljšanje njihove šolske uspešnosti se morda 

skriva prav v zgodnejšem odkrivanju in zgodnjem nudenju učinkovite pomoči in podpore. 

 

2.2 Opredelitev pojma  

Pri iskanju tveganja za pojav učnih težav pri matematiki se lahko opiramo na različne vidike 

otrokovega funkcioniranja in okoljskih dejavnikov, ki vplivajo nanj. Konkretne opredelitve 

pojma v strokovni literaturi ni mogoče najti. Različni avtorji govorijo o otrocih s tveganjem 

ali t. i. rizičnih otrocih, velikokrat pa zgolj o različnih napovedovalcih, znakih in dejavnikih 

tveganja, ki so bodisi notranje narave ali izvirajo iz otrokovega okolja. 

V tem magistrskem delu o otrocih s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 

govorimo takrat, kadar lahko na podlagi znakov v otrokovem funkcioniranju, bioloških 

dejavnikov in/ali dejavnikov iz otrokovega okolja predvidimo določeno verjetnost, da se bodo 

med otrokovim šolanjem pojavile bolj ali manj izrazite učne težave pri matematiki. Pri tem je 

pomembno, da na tveganje za pojav učnih težav pri matematiki ne gledamo kot na 

nespremenljivo značilnost otroka, pač pa imamo v mislih tveganje kot spremenljiv in 

dinamičen odnos med otrokom, družino in izobraževalno ustanovo (O’shaughnessy, Lane, 

Gresham, Beebe-Frankenberger, 2003). 
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2.3 Znaki in dejavniki tveganja 

Otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki je najlažje odkriti in določiti takrat, 

kadar vemo, kateri zgodnji znaki in dejavniki tveganja napovedujejo kasnejše učne težave pri 

matematiki. Pri obstoječih raziskavah s tega področja gre za preplet različnih perspektiv in 

raziskovalnih problemov, pri čemer raziskovalci znake za tveganje najpogosteje iščejo, 

proučujejo in določajo v povezavi z nizkimi dosežki pri izkazovanju določenih zgodnjih 

matematičnih spretnosti in znanj (Gersten, Jordan in Flojo, 2005; Praet in Desoete, 2014; 

Stock, Desoete in Roeyers, 2009). Sem sodi slabo razvit občutek za števila in količine, ki so 

ga nekateri avtorji povezali tudi z najznačilnejšim okoljskim dejavnikom, in sicer nizkim 

socioekonomskim statusom družin rizičnih otrok (Dyson, Jordan in Glutting, 2011; Jordan, 

Huttenlocher in Cohen Levine, 1992; Jordan, Kaplan, Locuniak in Ramineni, 2007). Na drugi 

strani obstaja spekter raziskav, ki v ozadju nizkih matematičnih dosežkov išče kognitivne 

primanjkljaje oziroma določene posebnosti kognitivnega procesiranja, ki jih je mogoče odkriti 

še pred dejanskim nastopom učne neuspešnosti v šoli in jih za to prav tako opredeljujejo kot 

znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki (Bull, Geary, Hoard, Nugent in Bailey, 

2012; Fuchs idr., 2005; Kroesbergen idr., 2012; Moll, Göbel, Gooch, Landerl in Snowling, 

2016). Slednji se povezujejo predvsem s skupino specifičnih učnih težav pri matematiki. 

 

2.3.1 Znaki tveganja v zgodnjih matematičnih spretnostih in znanjih 

Zgodnje otroštvo je obdobje, ko otroci aktivno pridobivajo zgodnje matematične koncepte, 

gradnike kasnejšega matematičnega znanja, kot so npr. prirejanje ena na ena, štetje, 

klasifikacija ter merjenje. Razvoj konceptov se začne že v obdobju dojenčka, nadaljuje skozi 

obdobje malčka, v predšolskem obdobju pa otroci začenjajo pridobljene koncepte uporabljati 

za zbiranje in organiziranje podatkov za reševanje problemov oziroma podajanje odgovorov 

na vprašanja (Charelsworth in Lind, 1990).  

V povezavi s pridobivanjem zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj največkrat govorimo o 

t. i. občutku za števila in količine, ki je pogosto opredeljen kot znanje o številih, o njihovih 

medsebojnih odnosih ter o pomenu številskih konceptov (Gersten idr., 2012; Jordan in 

Levine, 2009). Gre za sposobnost fleksibilne uporabe števil in količin (Andrews in Sayers, 

2015). Kognitivni okvir občutka za števila in količine otroku omogoča, da npr. razume razliko 

med posedovanjem dveh ali treh bombonov, postopoma pa se razvije v veliko naprednejši 

sistem konceptualnega znanja, ki posameznika vodi v intuitivno razumevanje abstraktnih 

številskih razmerij in algoritmov (Friso-van den Bos, Kroesbergen in van Luit, 2018). Berch 

(2005) zapiše, da občutek za števila in količine omogoča vse od razumevanja pomena števil 

do razvijanja strategij za reševanje kompleksnih matematičnih nalog. Z njim lahko izvajamo 

preproste primerjave številčnosti skupin elementov, kasneje pa na podlagi tega znanja 

izumljamo postopke za reševanje računskih operacij. Prav tako nam omogoča integracijo 

znanja z namenom komunikacije, procesiranja in interpretacije informacij.  

Občutek za števila in količine predstavlja temeljno podlago za kasnejše učenje formalnih 

matematičnih spretnosti in znanj v osnovni šoli (Jordan in Levine, 2009). Gre za sposobnost, 
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ki naj bi bila deloma ljudem prirojena in se kaže že v zgodnjem otroštvu (Berch, 2005; Sousa, 

2008). V tem smislu Berch (2005) govori o t. i. občutku za števila in količine »nižjega reda« 

ali perceptualnem občutku za števila in količine, ki je biološko osnovan, medtem ko se 

konceptualni občutek za števila in količine razvije ob pomoči učenja in preko številnih 

matematičnih aktivnosti v zgodnjem otroštvu in času šolanja.  

Andrews in Sayers (2015) govorita o naslednjih vrstah občutka za števila in količine: 

• predverbalni občutek za števila in količine, 

• temeljni občutek za števila in količine ter 

• funkcionalni občutek za števila in količine. 

Temeljni občutek za števila in količine obsega tiste številske koncepte, ki zahtevajo učenje in 

poučevanje, ter se običajno razvije v prvih letih šolanja. Izhaja iz predverbalnega občutka za 

števila in količine, ki ga imamo vsi ljudje že iz najzgodnejšega obdobja življenja in obsega 

razumevanje majhnih količin na način, da jih lahko med seboj primerjamo brez obvladovanja 

spretnosti štetja. Zadnjo stopnjo predstavlja t. i. funkcionalni občutek za števila in količine, 

kjer gre za znanje o številih, odnosih in konceptih, ki naj bi ga imeli vsi odrasli ne glede na 

svoj poklic, in bi moral predstavljati enega glavnih ciljev obveznega izobraževanja (McIntosh 

idr., 1992, v Andrews in Sayers, 2015).   

Občutek za števila in količine v predšolskem obdobju lahko delimo na tri področja: 

nesimbolne sposobnosti (npr. razlikovanje številčnosti skupin elementov), simbolne 

sposobnosti, ki vključujejo poznavanje in uporabo besed za števila in številskih simbolov, in 

povezovanje (mapping) nesimbolnih in simbolnih sposobnosti med seboj (npr. umeščanje 

števil na številsko premico). Slednje pomeni fleksibilno integracijo med nesimbolnim in 

simbolnim procesiranjem količin, ki otroku omogoča enostavno prehajanje med besedami za 

števila, številskimi simboli in nesimbolnimi količinami. Sposobnost povezovanja naj bi bila 

tudi temeljna osnova za zadosten razvoj aritmetičnih spretnosti in znanj (Friso-van den Bos 

idr., 2018).  

Individualne razlike v občutku za števila in količine so dokazano povezane z matematičnimi 

sposobnostmi in matematičnimi rezultati. Občutek za števila in količine, merjen pri otrocih v 

povprečni starosti 5,5 leta, se je izkazal kot močan pokazatelj njihovih matematičnih 

dosežkov ob koncu petega razreda osnovne šole. Preizkus občutka za števila in količine je 

zajemal naloge štetja, znanja o številih in številski vrsti, neverbalnega računanja, problemskih 

zgodb in preprostih kombinacij seštevanja in odštevanja števil. Raziskava je pokazala, da je 

detekcija otrok s slabo razvitim občutkom za števila in količine uporabna metoda za 

odkrivanje tistih otrok, ki se bodo med svojim šolanjem po vsej verjetnosti spoprijemali z 

učnimi težavami pri matematiki (Jordan idr., 2007).  

Najzgodnejše sposobnosti: subitizacija in aproksimacija količine  

Najzgodnejše otrokove sposobnosti, povezane z razumevanjem števil in količin, so področje v 

strokovni literaturi, ki je pogosto predstavljeno v okviru različnih perspektiv, poimenovanj, 
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vrojenih sistemov in mehanizmov, iz katerih lahko izločimo dve najosnovnejši sposobnosti, in 

sicer sposobnost subitizacije ter aproksimacijo količine.  

Sposobnost direktnega prepoznavanja kardinalnosti množice oziroma številčnosti skupine 

elementov so strokovnjaki poimenovali subitizacija. V njenem ozadju stoji naš notranji 

sistem vidnega procesiranja. Gre za primitivno sposobnost, ki jo delimo z nekaterimi 

živalskimi vrstami in omogoča, da v trenutku ugotovimo velikost manjše skupine elementov, 

vendar le deloma. Ko absolutno število elementov v skupini preseže mejo subitizacije, se 

moramo pri ugotavljanju kardinalnosti množice zanesti na štetje. Dojenčki tako lahko s 

subitizacijo prepoznajo nekje do 3 elemente v skupini. S starostjo pa se absolutno število 

elementov povečuje, a spet le v okviru manjših količin (Feigenson, Dehaene in Spelke, 2004; 

Sousa, 2008).  

Sposobnost subitizacije delimo na preceptualno subitizacijo in konceptualno subitizacijo. Prva 

vključuje prepoznavo števila, ne da bi pri tem uporabili kakršen koli drug matematični proces. 

To je vrsta subitizacije, značilna za živali in dojenčke. Pri drugi pa pri takojšnjem uvidu 

kardinalnosti množice uporabljamo matematične odnose. Z njo določamo številčnost skupine 

preko prepoznavanja znanih vzorcev, kot je npr. prostorska ureditev pik na igralni kocki. Za 

otroke, ki ne zmorejo konceptualno subitizirati, je verjetno, da bodo imeli težave pri učenju 

osnovnih aritmetičnih postopkov. Sposobnost konceptualne subitizacije se da okrepiti preko 

treninga (Lipovec in Antolin, 2013; Sousa, 2008). 

Aproksimacija količine je sposobnost razlikovanja skupin glede na številčnost njihovih 

elementov. V najzgodnejši obliki jo poznamo že v obdobju dojenčka, ki se je deloma že 

zmožen naučiti razločevanja količin. Gre za nesimbolno znanje količin, saj to ni povezano z 

uporabo številskih simbolov in besed. Preko te sposobnosti pokaže razumevanje velikosti 

oziroma številčnosti skupine elementov, npr. ve, da je slika štirih pik več kot slika treh pik. Ta 

sposobnost pa ni omejena le na vidne objekte. Dojenček je zmožen razločevanja tudi števila 

slušnih dražljajev, kar kaže na to, da otroško dojemanje številčnosti temelji na abstraktni 

reprezentaciji števil, ki pa je osnova aritmetike (Fyfe, Rittle-Johnson in Faran, 2019; Levstek, 

Bergant in Podlesek, 2013). Feigenson, Dehaene in Spelke (2004) pišejo o t. i. 

aproksimativnem številskem sistemu (ANS), ki vključuje notranje odnose med različnimi 

števili in količinami ter je omejen glede na razmerje med količinama, ki jih primerjamo. 

Dojenčki so npr. zmožni razločevanja skupin elementov v razmerju 1 : 2 (npr. 8 in 16 

elementov), ne pa več v razmerju 2 : 3 (npr. 8 in 12 elementov). Od petega leta naprej in v 

odraslosti je meja aproksimacije za človeka pri razmerju elementov 7 : 8. Med razvojem se 

primarni aproksimativni številski sistem integrira s simbolnim številskim sistemom, kar 

otrokom in odraslim omogoča cel spekter matematičnih spretnosti in znanj ter pomeni temelj 

aritmetike.  

 Z začetkom v predšolskem obdobju so znanstveniki uspeli dokazati povezavo med 

individualnimi razlikami v nesimbolnem znanju količin in kasnejšimi rezultati testov iz 

matematičnega znanja, osnovanih na starostnih normah. Testi so bili izvedeni od 6 mesecev 

do 6 let kasneje, to je po začetku predšolskega obdobja. Hkrati so ugotovili, da je natančnost 

ANS-a edinstven napovedovalec matematične uspešnosti ne glede na otrokove sposobnosti 
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pozornosti, spomina ali njegovo ekspresivno besedišče. Potrdili so vse očitnejšo vrednost 

zgodnjih spretnosti aproksimacije količine kot pomembnega znaka tveganja v okviru iskanja 

in odkrivanja otrok s tveganjem za pojav kasnejših učnih težav pri matematiki (Fyfe, Rittle-

Johnson in Faran, 2019; Libertus, Feigenson in Halberda, 2013).  

Raziskava A. Ceulemans idr. (2015) je pokazala, da lahko s proučevanjem sposobnosti 

razlikovanja majhnih količin napovemo kasnejšo matematično uspešnost oziroma neuspešnost 

že pri dveletnih otrocih. Tudi Stock, A. Desoete in Roeyers (2009) so v svojo raziskavo o 

zgodnjih znakih učnih težav pri matematiki v predšolskem obdobju vključili sposobnost 

razlikovanja številčnosti skupin elementov ter ugotovili, da so otroci, pri katerih so se kasneje 

pokazale zgodnje učne težave pri matematiki, imeli slabše rezultate kot otroci brez težav. Na 

drugi strani Moore, K. vanMarle in Geary (2016) niso mogli potrditi napovedne vrednosti 

sposobnosti aproksimacije količine v obliki nalog razlikovanja številčnosti skupin elementov, 

so pa dokazali pomen znanja kardinalnih števil v predšolskem obdobju. 

Dobro napovedno vrednost sposobnosti umeščanja števil na številsko premico pa sta ugotovili 

M. Praet in A. Desoete (2014). Boljše kot otroci razumejo številsko premico, višje imajo 

kasnejše aritmetične dosežke in obratno. Avtorici sta celo predlagali preventivno podporo in 

večjo pozornost na tem področju matematičnih spretnosti in znanj pri zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki.  

Štetje 

Sposobnost štetja je ena ključnih komponent občutka za števila in količine (Jordan idr., 2007; 

Friso-van den Bos idr., 2018). Obvladovanje štetja pomeni otrokovo globlje razumevanje 

števil ter osnovo za izvedbo računskih operacij. Za točnost in hitrost štetja so pomembne 

strategije štetja, ki jih je otrok razvil. Otroci, ki imajo na začetku osnovne šole razvite bolj 

izpopolnjene strategije štetja, so v primerjavi s svojimi vrstniki s slabšimi sposobnostmi in 

kvaliteto štetja uspešnejši pri matematičnih vsebinah (Kavkler, Tancig in Magajna, 2004).   

Med najznačilnejšimi strategijami štetja, ki jih otrok uporablja v predšolskem obdobju, so 

štetje predmetov, ki jih lahko premika oziroma z njimi izvaja določeno aktivnost; štetje stvari, 

ki se jih lahko dotakne, a jih ne more premakniti; štetje stvari, ki jih vidi, a se jih ne more 

dotakniti; štetje stvari, ki jih ne vidi, npr. po spominu prešteje vrata v stanovanju (Hodnik 

Čadež, 2002).      

Razvoj štetja pri otroku lahko zajamemo v nekaj načelih (Ferbar, 1990; Hodnik-Čadež, 2002): 

1. Štetje je povratno enolično prirejanje. Otrok ve, da pri štetju nobenega izmed 

elementov ne sme izpustiti in da ne sme nobenega šteti dvakrat.  

2. Naravna števila so urejena. Otrok mora števila naštevati vedno v enakem zaporedju. 

Zaporedje si sicer lahko zapomni po svoje. Kljub vsemu pa se skuša pri vsakem štetju 

držati tega svojega zaporedja. 

3. Enako močnim množicam s štetjem priredimo isto število, torej je štetje neodvisno od 

narave štetih predmetov. Otrok dvema množicama z enakim številom elementov 

priredi s štetjem isto število. Pri tem je pomembno, da otrok elemente množice prešteje 
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in da ne gre le za primerjanje (npr. pike na dominah otrok primerja po enakih 

razporeditvah). 

4. Neodvisnost od vrstnega reda. Otroci šele pri približno petih letih dojamejo, da je tisto 

število, ki ga s štetjem priredimo isti množici, vedno isto in je neodvisno od vrstnega 

reda elementov pri štetju oziroma od tega, kje začnemo šteti. 

Že v zgodnem otroštvu se otroci srečujejo z aktivnostmi, ki so povezane s štetjem oziroma 

števili. Poslušajo štetje odraslega, štejejo igrače, s petjem pesmic in rim se učijo imena števil 

ali preštevajo prste, števila spoznavajo telesno, to je z ritmičnim korakanjem ali ploskanjem. 

Vsakodnevno so udeleženi v raznih aktivnostih, ki zahtevajo poznavanje posameznih števk, 

npr. menjavanje televizijskih programov ipd. (Geary, 1994; Levstek, Bergant in Podlesek, 

2013). 

Proces usvajanja spretnosti štetja je za veliko otrok precej težaven. V povprečju traja od 2. do 

8. leta starosti. Otroci morajo najprej razviti razumevanje števila in se naučiti števila 

uporabljati v različnih situacijah. Pri štetju je ključnega pomena, da si otrok zapomni ime 

števila in ga dodeli predmetom, ki jih šteje. Pri tem mora razumeti prirejanje ena na ena, 

naučiti se mora, da vsakemu predmetu dodelimo samo eno vrednost, pa tudi urediti števila v 

pravilni vrstni red in razumeti specifično vrednost zadnjega imenovanega števila pri štetju, ki 

predstavlja celotno število preštetih predmetov. Za vse to se mora najprej naučiti pravih 

besed, s katerimi števila poimenuje. To se zgodi nekje med 2. in 3. letom, pri čemer si štetje 

najprej priredi in običajno ne uporablja pravilnega zaporedja števil (npr. 1, 2, 5, 8). V starosti 

od 3 do 4 leta pa večina otrok že pozna imena vseh števil v pravilnem zaporedju od 1 do 10. 

Naučena imena števil mora otrok zatem povezati s pojmom števila. Razumeti mora, da se 

vsaka beseda nanaša na drugo količino in potem povezati točno določeno besedo s točno 

določeno količino. Za to naj bi otrok potreboval približno leto dni izkušenj s štetjem. Mlajši 

otroci pri določanju, ali množici vsebujeta enako število predmetov, uporabljajo predvsem 

neštevilske strategije, kot je prirejanje predmetov ena na ena. Veliko štiriletnikov in 

petletnikov pa že prešteje elemente v vsaki skupini in primerja dobljeni števili (Geary, 1994).  

Veliko otrok s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki ima neodvisno od svojih bralnih 

sposobnosti in stopnje inteligence slabše konceptualno razumevanje nekaterih vidikov štetja. 

Težave z obvladovanjem štetja naj bi se pojavljale predvsem pri otrocih, pri katerih je v 

ozadju specifičnih učnih težav pri matematiki problem proceduralnih primanjkljajev (Geary, 

2004). 

Gersten idr. (2005) so preko študije raziskav na temo zgodnjega odkrivanja in obravnave 

otrok z učnimi težavami pri matematiki odkrili, da je izpopolnjenost strategij štetja pri otrocih 

eden ključnih kazalnikov morebitnih težav pri učenju matematike. Enega glavnih ciljev 

zgodnjih obravnav otrok s tveganjem vidijo ravno v postopnem izboljševanju natančnosti in 

učinkovitosti otrokovih strategij štetja.  

Da so slabše spretnosti štetja ob logičnih sposobnostih in sposobnostih razlikovanja 

številčnosti skupin elementov pomemben znak tveganja za pojav učnih težav pri matematiki v 

predšolskem obdobju, so potrdili Stock idr. (2009). Podobno so preko spremljanja rezultatov 

otrok na Testu zgodnje matematične pismenosti (Early Numeracy Test) iz predšolskega 
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obdobja v prvi razred osnovne šole ugotovili Navarro idr. (2012). Test vsebuje naloge iz 

vsebin zgodnjega (predverbalnega) občutka za števila in količine, naloge iz logičnih 

sposobnosti (seriacija, klasifikacija), predvsem pa velik delež nalog, ki preverjajo različne 

otrokove sposobnosti štetja. Pri otrocih, ki so glede na rezultate preizkusa v šolo vstopili brez 

zadostnega znanja o štetju, so se težave pri učenju matematičnih spretnosti in znanj 

nadaljevale tudi v prvem razredu osnovne šole.
1
  

Enostavne aritmetične operacije seštevanja in odštevanja 

Prav tako kot sposobnost štetja je tudi poznavanje enostavnih aritmetičnih operacij seštevanja 

in odštevanja del posameznikovega konceptualnega občutka za števila in količine. V začetku 

otrokom omogoča reševanje problemskih zgodb (»Miha je imel dva evra, Janja mu je dala 

še tri evre. Koliko evrov ima Miha sedaj?«) ter enostavnih številskih kombinacij (»Koliko je 

dve in tri skupaj?«) (Jordan in Levine, 2009). Pri predšolskih otrocih je v glavnem povezano s 

sposobnostjo štetja in njihovega znanja o številih (Geary, 1994; Jordan in Levine, 2009). Ker 

pa so lahko v ozadju težav pri reševanju nalog problemskih zgodb in številskih kombinacij 

(simbolna aritmetika) težave na drugih področjih razvoja, npr. pri jezikovnem razumevanju, 

so avtorice N. Jordan, J. Huttenlochner in S. Cohen Levine (1992) razvile naloge 

neverbalnega računanja, ki so izločile morebitno otrokovo nezadostno razumevanje besed in 

sintakse problema in/ali težave pri dostopu do miselnih reprezentacij količin brez uporabe 

konkretnega materiala. Ugotovile so, da se spretnost reševanja neverbalnih nalog računanja 

pri večini otrok razvije prej kot spretnosti reševanja problemskih zgodb ali preprostih 

številskih kombinacij. Znanje neverbalnega računanja je pomembno povezano s kasnejšimi 

dosežki pri verbalnih aritmetičnih problemih. Ta povezava nakazuje, da so spretnosti in 

znanja nesimbolne in simbolne aritmetike medsebojno sorodne.  

Geary (1994; 2004) je povzel ugotovitve strokovnjakov, da otroci pri nalogah enostavnega 

seštevanja običajno uporabljajo pet različnih strategij. Vseh teh pet strategij in konceptualno 

znanje, ki sodi k vsaki posamezni strategiji, se zvrsti v približno enakem zaporedju v razvoju 

otroka in v glavnem neodvisno od prisotnih kulturnih razlik. Strategije so naštete spodaj.  

1. Uporaba konkretnega materiala, s katerim lahko manipulira. Sposobnost dodajanja 

elementov v vsakodnevnih situacijah imajo nekateri otroci razvito že pri treh letih. Če mu  

pokažemo piškote in ga vprašamo: »Koliko sta dva in trije piškoti skupaj?« bo običajno 

najprej preštel dva piškota, potem bo preštel tri piškote in na koncu še vse piškote skupaj.  

2. Preštevanje prstov. Večina štiriletnih in petletnih otrok, ki še ne zmorejo priklicati 

odgovora direktno iz spomina, uporablja kombinacijo preštevanja prstov in verbalnega 

štetja. Pri nalogah seštevanja do 10 otrok enostavno dvigne število prstov, ki je enako 

številu, ki ga mora sešteti.   

3. Verbalno (oziroma miselno) štetje brez uporabe konkretnega materiala. Prehod od 

preštevanja prstov do miselnega štetja je postopen in odvisen od otrokove sposobnosti 

                                                

 

1 Podrobneje o Testu zgodnje matematične pismenosti v poglavju o pristopih in pripomočkih za zgodnje 

odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. 
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miselnega slednja preštetim številom. Običajno si v procesu razvoja miselnega štetja 

sledijo trije osnovni postopki: preštevanje vsega (v primeru računa 3 + 2 šteje 1, 2, 3, 4, 5 

in dobi rezultat 5 – podobno kot pri štetju konkretnega materiala), štetje od prvega števila 

naprej (v primeru 3 + 2 šteje 3, 4, 5, medtem ko pri računu 2 + 3 šteje 2, 3, 4, 5) in štetje 

od večjega števila naprej. 

4. Izpeljana dejstva. Ta strategija vključuje priklic nekaterih osnovnih avtomatiziranih 

dejstev seštevanja iz spomina pri uporabi in reševanju kompleksnejših nalog seštevanja. 

Npr. otroci pogosto hitreje avtomatizirajo kombinacije istih števil (2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 ipd.) 

in jih uporabijo pri izračunu drugih kombinacij, ki jih še niso avtomatizirali. Otrok pri 

računu 7 + 6 najprej prikliče dejstvo, da je 6 + 6 = 12, in dobljeni vsoti doda 1. Ta proces 

se imenuje dekompozicija.     

5. Neposreden priklic dejstev iz spomina. V tem primeru ima otrok enostavne aritmetične 

kombinacije seštevanja avtomatizirane in jih zgolj prikliče iz dolgoročnega spomina brez 

uporabe kakršnih koli postopkov štetja. Nekatere enostavne kombinacije kot je 1 + 2 = 3 

lahko po spominu prikličejo že predšolski otroci.  

Ko otrok doseže zadnjo stopnjo v razvoju spretnosti enostavnega seštevanja, je njegova 

največja prednost hitrost računanja, ki se s priklicem dejstev iz spomina znatno izboljša. 

Hkrati s hitrostjo reševanja nalog seštevanja pa se poveča tudi morebitno število napak (npr. 

pogosta napaka je v smislu 3 + 4 = 12), otrokova intuicija za števila pa se začne zmanjševati 

(Geary, 1994; Levstek, Bergant in Podlesek, 2013).   

Podobne osnovne strategije računanja, ki veljajo za seštevanje, lahko prenesemo tudi na 

razvoj spretnosti enostavnega odštevanja. V začetku postopek odštevanja spremlja 

manipulacija s konkretnim materialom, sledi razvoj strategij štetja in na koncu še uporaba 

dejstev, priklicanih iz dolgoročnega spomina (Geary, 1994).    

Veliko štiriletnikov in petletnikov zna rešiti formalno predstavljene probleme enostavnega 

odštevanja, kot je npr. »Če imaš 3 piškote in daš enega svojemu bratcu, koliko ti jih še 

ostane?« Za reševanje takih problemov sta Carpenter in Moser (1984, v Geary, 1994) opisala 

tri pogoste postopke, ki vključujejo uporabo konkretnega materiala. Prvi se imenuje ločevanje 

od. V tem postopku otrok vzame tri kocke, ki predstavljajo tri piškote, eno odvzame in potem 

prešteje ali enostavno pove, koliko jih je še ostalo. Drugi se imenuje dodajanje. Otrok začne s 

številom kock, ki predstavlja manjše število, v opisanem primeru je to ena kocka, nato dodaja 

kocke toliko časa, dokler ne dobi večjega števila. Odgovor na vprašanja predstavlja število 

kock, ki jih je otrok dodal začetnemu, to je manjšemu številu, da je dobil končno, večje 

število. Zadnji postopek vključuje prirejanje ena na ena. Otrok naredi dve vrsti kock, v eni 

vrsti je ena kocka, v drugi pa tri. Dve kocki iz druge vrste, ki jih otrok ne more prirediti 

kockam v prvi vrsti, predstavljata odgovor na dano vprašanje.  

Če vemo, da imajo otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki, dokazano slabše 

razumevanje nekaterih vidikov štetja, štetje pa je osnova za reševanje enostavnih aritmetičnih 

operacij, lahko predvidevamo, da se posledice slabših strategij in kvalitete štetja kažejo tudi 

pri nalogah reševanja problemskih zgodb in enostavnih številskih kombinacij seštevanja in 

odštevanja. V smeri te povezave so bile odkrite konstante razlike pri uporabi strategij za 
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reševanje enostavnih problemov seštevanja in odštevanja med otroki z in brez učnih težav pri 

matematiki. Veliko otrok s specifičnimi učnimi težavami ni kazalo premika iz strategij 

reševanja problemov, ki so osnovane na postopkih (npr. štetje), na strategije, ki izhajajo iz 

priklica spominskih dejstev. To nakazuje na težave pri shranjevanju aritmetičnih dejstev v 

dolgoročni spomin ali priklicu dejstev iz njega (Geary, 2004), kar posega na področje 

primanjkljajev kognitivnih procesov.  

V sklopu ocenjevanja občutka za števila in količine so reševanje enostavnih aritmetičnih 

nalog otrok v vrtcu ter povezavo z njihovimi matematičnimi dosežki ob koncu prvega razreda 

osnove šole preverjali N. Jordan in sodelavci (2007). Matematična kompetenca otrok v 

začetku njihovega predšolskega obdobja v vrtcu je razložila kar 66 % variance v 

matematičnih dosežkih na koncu tretjega razreda. Rezultati iz nalog zgodnje aritmetike so se 

pri tem izkazali še posebej pomembni. Podobno sta ugotovila M. Mazzocco in Thompson 

(2005), ki sta pokazala dobro napovedno vrednost slabih predšolskih spretnosti seštevanja za 

prisotnost tveganja za pojav učnih težav pri matematiki na koncu tretjega razreda osnovne 

šole. Te rezultate raziskav je potrdil tudi Geary (2011) v petletni longitudinalni študiji, v 

kateri je spremljal otroke od prvega do petega razreda osnovne šole. Njegovi izsledki so 

pokazali na pomembnost zgodnjih aritmetičnih spretnosti in znanj v povezavi z 

napovedovanjem kasnejših matematičnih dosežkov otrok, tudi ob upoštevanju vplivov stopnje 

inteligence, delovnega spomina in hitrosti procesiranja podatkov.  

Logične sposobnosti 

Posedovanje logičnih sposobnosti je po Piagetu (1952, v Butterworth, 2005) nujna 

predispozicija za razvoj zgodnjih aritmetičnih spretnosti in znanj, saj naj bi bila aritmetika del 

človekove logike. Logične sposobnosti je Piaget vključil v svojo teorijo o otrokovem razvoju 

koncepta števila. Gre za 4 logične sposobnosti, to so seriacija, klasifikacija, konzervacija in 

inkluzija razredov. Seriacija je definirana kot sposobnost urejanja več predmetov glede na 

razlike v eni ali v več značilnostih, pri čemer mora biti otrok sposoben ignorirati njihove 

medsebojne podobnosti. Ravno nasprotno je klasifikacija sposobnost razvrščanja predmetov 

glede na njihove podobnosti v eni ali v več značilnostih. Pri tem pa je potrebna abstrakcija 

razlik. Ko otrok usvoji sposobnosti seriacije in klasifikacije, razvije znanje o inkluziji 

razredov. Ta predstavlja najvišjo stopnjo klasifikacije. Pri inkluziji razredov je otrok sposoben 

razumeti, da so števila serije oziroma množice, ki vsebujejo druga drugo. Princip konzervacije 

otrok usvoji, ko razume, da se število predmetov v množici spremeni le takrat, kadar en 

predmet dodamo ali odvzamemo in ne če spreminjamo npr. pozicije predmetov (Piaget in 

Szeminska, 1941, v Stock idr., 2009).  

Čeprav je bila Piagetova teorija deležna veliko kritik z vidika razumevanja pojma števila 

(Manfreda Kolar, 2006), je raziskava Stock, A. Desoete in Royeres (2009) dokazala 

pomembno vlogo logičnih sposobnosti v otrokovem razvoju aritmetičnih spretnosti in znanj 

že v predšolskem obdobju. Otroci z nizkimi rezultati pri nalogah iz aritmetike v prvih razredih 

osnovne šole so imeli tudi slabe rezultate pri nalogah, ki so vključevale sposobnosti seriacije, 

klasifikacije in konzervacije v predšolskem obdobju, zato lahko predpostavimo, da so slabše 
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logične sposobnosti pri mlajših otrocih eden dobrih napovedovalcev tveganja za pojav 

kasnejših učnih težav pri matematiki. 

 

2.3.2 Znaki tveganja v kognitivnem procesiranju 

Za vsemi matematičnimi spretnostmi in znanji, ki jih otrok pridobiva vse od zgodnjega 

otroštva naprej, so skrite otrokove kognitivne sposobnosti, ki jih omogočajo ali pa jih preko 

primanjkljajev ovirajo v razvoju. Kompleksnost interakcij kognitivnih procesov, ki sodelujejo 

pri reševanju matematičnih problemov, še vedno slabo razumemo (Watson in Gable, 2012), 

zato je iskanje znakov tveganja v kognitivnem procesiranju otrok težka naloga. Obstaja zbir 

raziskav, ki so se lotile iskanja niza kognitivnih spremenljivk, ki bi lahko imele pomembno 

vlogo pri nekaterih vidikih matematičnega razvoja. Rezultati raziskav so pogosto nejasni ali 

celo nasprotujoči, a nam kljub temu dajejo določen nabor dokazov za obstoj kognitivnih 

značilnosti otrok z učnimi težavami pri matematiki.  

Geary (1994) je v ozadju specifičnih učnih težav pri matematiki predpostavil prisotnost 

proceduralnih primanjkljajev, primanjkljajev s področja spomina in primanjkljajev vidno-

prostorskih procesov. Ob tem je podrobneje razdelil kognitivno zaledje težav in opisal odnose 

med kognitivnimi sposobnostmi in kognitivnimi komponentami v njihovem ozadju. Dva 

ključna kognitivna primanjkljaja sta po njegovem proceduralni primanjkljaj in priklic 

dejstev. Kognitivni komponenti, ki pogojujeta prvega, sta znanje štetja in delovni spomin, v 

ozadju drugega pa je poleg delovnega spomina še hitrost procesiranja, natančneje hitrost 

štetja. Posebej je izpostavil tudi vidno-prostorsko področje, za katerega je predpostavil 

povezavo s kakšno izmed oblik proceduralnih primanjkljajev. 

Watson in Gable (2012) sta izvedla pregled znanj in literature o kognitivnih primanjkljajih, 

povezanih s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. Ob tem sta navedla celo paleto bolj 

ali manj dokazanih primanjkljajev, kot so vidni in prostorski primanjkljaji, primanjkljaji 

delovnega spomina, izvršilnih funkcij, kratkoročnega spomina, fonološkega 

procesiranja, pozornosti in metakognicije. Do podobnih rezultatov so prišle tudi P. Peng 

idr. (2018), ki so izvedle metaanalizo obstoječih raziskav o kognitivnih značilnostih otrok z 

učnimi težavami pri matematiki. Pregledale so 75 študij kognitivnih profilov in izločile 7 

najznačilnejših področij, na katerih so se pokazali primanjkljaji v bolj ali manj resni obliki. Ta 

kognitivna področja so: 

• fonološko procesiranje, 

• hitrost procesiranja, 

• delovni spomin, 

• pozornost, 

• kratkoročni spomin, 

• izvršilne funkcije in  

• vidno-prostorske sposobnosti.  
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Ob pomoči zgornjih izsledkov in po lastni analizi raziskav sem izdelala grafično shemo (slika 

01), v kateri sem navedla medsebojno prepletena področja kognitivnega funkcioniranja, 

povezana z matematičnimi dosežki in učnimi težavami pri matematiki.  

 

Slika 01: Med seboj prepletena področja kognitivnega funkcioniranja, pomembno povezana z matematičnim 

področjem 

  

 

Delovni spomin  

Večina strokovnjakov v kognitivnem ozadju specifičnih učnih težav pri matematiki poudarja 

primanjkljaje na področju spomina, predvsem kratkotrajnega in delovnega spomina. Da je 

delovni spomin ena ključnih kognitivnih osnov matematičnih spretnosti in znanj, so dokazali 

z različnimi raziskavami (Aragon, Navarro, Aguilar, Cerda in Garcia-Sedeno, 2016; Fuchs 

idr., 2005; Passolunghi in Lanfranchi, 2012). Malo pa je strinjanja o tem, katere komponente 

delovnega spomina so tiste, ki pomenijo kritični kognitivni proces, povezan z učnimi 

težavami pri matematiki (Vellinho Corso, 2018; Watson in Gable, 2012). 
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Delovni spomin predstavlja našo sposobnost, da v mislih zadržimo idejo ali del informacije, 

medtem ko ob tem sočasno izvajamo še druge miselne procese (Geary idr., 2012). Obstajajo 

različni modeli delovnega spomina. Splošno najbolj uporabljen model na področju raziskav o 

učnih težavah je model, ki ga je razvil Baddeley (Passolunghi, 2014). Po njegovi teoriji je 

delovni spomin sestavljen iz več sistemov. Nadzorni sistem, ki jih medsebojno koordinira in 

hkrati upravlja s spominskimi informacijami, je t. i. centralni izvršilni sistem. Dva 

pomembna podsistema, ki sta mu podrejena, sta fonološka zanka in vidno-prostorska 

skicirka.  

Geary (2003) meni, da obstaja več mogočih vplivov sposobnosti delovnega spomina na 

proceduralne primanjkljaje pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki. 

Tendenca otrok s težavami, da si pri štetju pomagajo s prsti, vsekakor nakazuje, da otroci 

prste uporabljajo kot pripomoček ob slabšem delovnem pomnjenju. Z uporabo prstov lažje 

spremljajo proces štetja, vendar kljub temu še vedno naredijo več napak kot drugi, saj lahko 

zaradi slabšega delovnega pomnjenja izgubijo nadzor nad tem, koliko prstov so že prešteli in 

koliko jih še morajo. V podobnem smislu lahko slabši delovni spomin vpliva tudi na 

reševanje kompleksnejših aritmetičnih problemov, saj moti nadzor in spremljanje sekvence 

posameznih korakov.  

R. Bull idr. (2008) so proučevale longitudinalne napovedovalce matematičnih dosežkov pri 

sedemletnih otrocih. Otroke so najprej testirale v predšolskem obdobju. Njihovi preizkusi so 

vključevali naloge iz kratkotrajnega in delovnega spomina. Kasnejši matematični dosežki v 

prvem razredu osnovne šole so bili na področju spomina najočitneje povezani z vidno-

prostorskim kratkotrajnim spominom in manj z verbalnim kratkotrajnim in delovnim 

spominom, medtem ko je matematične dosežke ob koncu tretjega razreda osnovne šole 

najočitneje napovedal vidno-prostorski delovni spomin. Povezavo med primanjkljaji vidno-

prostorskega spomina in otroki s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so ugotovile 

tudi K. Moll, S. Göbel, D. Gooch, K. Landerl in M. Snowling (2016), ki so težave na 

področju delovnega pomnjenja proučevale pri skupinah otrok s težavami pri matematiki in pri 

branju. Medtem ko so ugotovile, da je ob kontroli vplivov pozornosti problematična 

vidno-prostorska komponenta spomina značilna za otroke s težavami pri matematiki, ne pa 

tudi za otroke s težavami pri branju, so se primanjkljaji verbalnega spomina izkazali enako 

pomembni za obe skupini otrok.  

Ob pomembni vlogi vidno-prostorske skicirke se je preko proučevanja delovnega spomina na 

področju občutka za števila in količine ter matematičnih spretnosti in znanj v večini primerov 

izkazalo, da ima največji vpliv na nizke matematične dosežke centralni izvršilni sistem 

(Geary idr. 2012; Vellinho Corso, 2018). Zanimivo raziskavo so opravili I. Friso-van den Bos, 

E. H. Kroesbergen in van Luit (2014), ki so proučevali vplive različnih komponent delovnega 

spomina na občutek za števila in količine oziroma specifično na simbolno in nesimbolno 

procesiranje otrok v povprečni starosti 5 let in 7 mesecev. Za pomembnega napovedovalca 

simbolnega procesiranja otrok sta se izkazala tako vidno-prostorska skicirka kot centralni 

izvršilni sistem, medtem ko so močno povezavo z nesimbolnim procesiranjem dokazali s 

centralnim izvršilnim sistemom.  
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Izvršilne funkcije in pozornost 

Izvršilne funkcije so nadzorni mehanizmi s splošnim namenom, ki modulirajo operacije 

različnih kognitivnih podprocesov in tako uravnavajo dinamiko človekove kognicije. Po 

teorijah o izvršilnih funkcijah naj bi prišli do odgovorov na vprašanja, kako posameznik 

nadzoruje in usklajuje specifične kognitivne procese med izvajanjem zapletenih kognitivnih 

nalog (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki in Howerter, 2000).  

Proučevanje matematičnih in drugih izobraževalnih dosežkov v povezavi z izvršilnimi 

funkcijami se največkrat nanaša na tri izvršilne funkcije, ki so jih zaradi različnih razlogov 

izpostavili Miyake idr. (2000). Med drugim so to funkcije nižjega reda in so zato manj 

kompleksne za proučevanje kot npr. načrtovanje ter jih je mogoče dokaj natančno definirati. 

Poleg tega obstaja precej velik nabor enostavnih in dobro proučevanih kognitivnih nalog, ki 

jih lahko povežemo z njimi. Te tri funkcije so: 

1. Preusmerjanje med nalogami ali miselnimi seti. O tej funkciji lahko govorimo tudi kot o 

preusmerjanju pozornosti ali menjavanju nalog. Gre za sposobnost »skakanja« naprej in 

nazaj med več nalogami, operacijami ali miselnimi seti.  

2. Posodabljanje in spremljanje reprezentacij iz delovnega spomina. Ta funkcija je tesno 

prepletena s teorijo delovnega spomina. Zahteva spremljanje in kodiranje dobljenih 

informacij glede na njihovo pomembnost pri izvajanju trenutne naloge. Pa tudi 

posodabljanje vsebine delovnega spomina na način, da se stare informacije, ki niso več 

pomembne, zamenja z novimi, trenutno aktualnimi informacijami. Z njo dinamično 

upravljamo z vsebino delovnega pomnilnika.  

3. Inhibicija neželenih odzivov. Gre za posameznikovo sposobnost, da namenoma inhibira 

dominantne, avtomatične in neželene odzive, ko je to potrebno. Primer uporabe te 

notranje kontrole je npr. pri nalogi imenovanja pobarvanih besed, ko moramo inhibirati ali 

zadržati tendenco po bolj avtomatičnem ali dominantnem odgovoru. Gre za psihologiji 

dobro poznani t. i. Stroopov učinek.  

Preusmerjanje, posodabljanje, inhibicija in delovni spomin so bili vključeni v raziskavo o 

vplivu izvršilnih funkcij na dosežke v šoli pri deset- in enajstletnih otrocih. Po eni strani so 

proučevali povezavo med delovnim spominom in izvršilnimi funkcijami, kjer so ugotovili, da 

je bila sposobnost posodabljanja tesno povezano z dosežki na preizkusih verbalnega in 

vidno-prostorskega spomina, ki sta dokazano pomembni kognitivni komponenti tudi na 

področju matematike. Z dosežki pri matematiki, pa tudi znanosti in maternem jeziku (angleški 

jezik), so povezali še inhibicijo. Posamezniki z boljšo kontrolo inhibicije so manj dovzetni za 

moteče vmešavanje prehodnega znanja pri učenju in uporabi naprednejših reprezentacij in 

strategij, saj lažje zatrejo njegovo nepotrebno aktivacijo (St. Clair-Thompson in Gathercole, 

2006).   

Izvršilne funkcije imajo pomembno vlogo pri učenju že v predšolskem obdobju, ko se 

polagajo temelji kasnejšega matematičnega razvoja. Načrtovanje, posodabljanje in inhibicija 

so se izkazali za pomemben del variance v zgodnjih matematičnih spretnostih in znanjih 

predšolskih otrok (od 5 do 6 let), pri čemer je najbolj izstopala sposobnost posodabljanja 

(Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout, Van Loosbroek in Van de Rijt, 2009). 
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Večina raziskav sicer ni našla posebne povezave med izvršilnimi funkcijami in področjem 

matematike neodvisno od sposobnosti branja. Bull idr. (2008) so ugotovili, da so 

preusmerjanje pozornosti, inhibicija, ciljno načrtovanje in spremljanje bolj povezani s splošno 

sposobnostjo kot s specifičnim področjem učenja. Podobno ugotavljata tudi A. D'Amico in M. 

Passolunghi (2009), ki sta sicer zapisali, da je očitno primanjkljaj kognitivne inhibicije 

informacij, ki motijo kapaciteto delovnega pomnjenja, eden ključnih dejavnikov pri težavah 

otrok na aritmetičnem področju, saj večino aritmetičnih nalog zahteva, da otroci sočasno 

zadržujejo pomembne informacije v delovnem spominu, hkrati pa zavračajo informacije, ki 

niso več pomembne za reševanje trenutne aritmetične naloge. Ob tem pa sta poudarili, da je 

morda ravno primanjkljaj na inhibicijskem področju tisti, ki lahko razloži visoko stopnjo 

sočasnega pojavljanja specifičnih učnih težav pri matematiki s specifičnimi učnimi težavami 

pri branju in z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo.  

Pozornost ali vsaj nekateri njeni vidiki so povezani s konceptom izvršilnih funkcij (Miyake 

idr., 2000). Pri pozornosti gre za usmerjanje oziroma osredotočanje in koncentracijo 

duševnega napora, ki ima navadno za posledico zavestno zavedanje določenih vidikov 

zunanjih dražljajev ali miselnih izkušenj. Ločimo lahko usmerjeno ali selektivno pozornost ter 

deljeno pozornost. Prva pomeni sposobnost in način, kako z usmerjanjem pozornosti 

izberemo samo določene dražljaje in ne drugih, medtem ko se z drugo znotraj omejene 

zmogljivosti pozornosti lahko posvečamo več kot eni nalogi hkrati (Hill, 2001). 

P. Peng idr. (2018) so ugotovile, da ostaja nejasno, ali je pozornost kot taka specifično 

povezana z učnimi težavami pri matematiki ali ne. Zagotovo se obe področji v veliko 

primerih prekrivata, otroci s šibko pozornostjo pa imajo pogosto take ali drugačne težave pri 

usvajanju spretnosti in znanj, med drugim tudi na področju matematike. Raziskave s področja 

skupine otrok s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo so razkrile, da je negativni učinek, ki 

ga kažejo pri matematiki, večinoma posledica težav pri avtomatskem priklicu matematičnih 

dejstev. Po tej logiki je morebitna povezava med učnimi težavami pri matematiki in težavami 

s pozornostjo močnejša v zgodnjih letih, ko pri otrocih poteka intenziven proces učenja in 

pridobivanja avtomatičnih aritmetičnih dejstev. 

Vpliv pozornosti na matematične dosežke so dokazali L. Fuchs idr. (2005). Pozornost so pri 

otrocih v prvih razredih osnovne šole ocenjevali njihovi učitelji. Rezultati so pokazali, da je 

pozornost eden odločilnih mehanizmov pri razvoju matematičnih spretnosti in znanj v prvem 

razredu osnovne šole. 

Da je pozornost pomembna splošna kognitivna sposobnost tako v ozadju skupine otrok s 

specifičnimi učnimi težavami kot skupine otrok s splošnimi nizkimi dosežki pri matematiki v 

nižjih razredih osnovne šole, je pokazala tudi raziskava Geary idr. (2012). K. Moll idr. (2016) 

pa so ugotovile, da je pojavljanje težav s pozornostjo pogostejše pri otrocih s sopojavljajočimi 

težavami pri matematiki in pri branju kot samo pri bralnih ali samo pri matematičnih težavah. 

Na drugi strani nekateri drugi raziskovalci niso našli pomembnejših povezav med pozornostjo 

in nižjimi matematičnimi dosežki (Iglesias-Sarmiento in Deano, 2011).  
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Procesiranje informacij 

Pri primanjkljajih, povezanih s sposobnostjo procesiranja informacij, se v strokovni literaturi 

največkrat omenja pomen slabše hitrosti procesiranja informacij. Ta se skupaj z delovnim 

spominom uvršča med najzanesljivejše znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

(Peng idr., 2018). Hitrost procesiranja določa, kako hitro otroci npr. recitirajo števila, štejejo 

predmete in rešujejo probleme. Gre za učinkovitost in hitrost, s katero izvajajo enostavne 

kognitivne naloge, na katere bi lahko vsakdo odgovoril pravilno, če ne bi bilo časovnih 

omejitev. Čeprav sta delovni spomin in hitrost procesiranja dva ločena sistema, sta med seboj 

nedvomno povezana. Hitrost procesiranja namreč vpliva na učinkovitost delovnega in 

kratkoročnega spomina – hitreje kot procesiramo informacije, več jih lahko obdelamo, preden 

razpadejo (Passolunghi, Lanfranchi, Altoe in Solazzo, 2015; Peng idr., 2018). 

Hitrost procesiranja informacij lahko ocenjujemo preko splošnih nalog hitrosti procesiranja ali 

preko merjenja hitrosti priklica informacij iz dolgoročnega spomina in sposobnosti priklica 

fonoloških kod iz dolgoročnega spomina, npr. pri nalogah hitrega poimenovanja (Passalunghi 

in Lanfranchi, 2012). Pri tem obstaja dilema, ali preko sposobnosti priklica informacij iz 

dolgoročnega spomina izmerimo dejansko splošno hitrost procesiranja ali se v ozadju skriva 

problem dostopa do informacij v dolgoročnem spominu (D'Amico in Passolunghi, 2009).  

V literaturi lahko najdemo tudi delitev na verbalno in neverbalno hitrost procesiranja, ki 

izhaja iz razlik v hitrosti, s katero posameznik procesira na eni strani verbalne informacije, 

npr. pri nalogah hitrega poimenovanja, in na drugi strani neverbalne informacije, npr. pri 

nalogah primerjanja nepoznanih simbolov, vzorcev, slik ipd. (Moll idr., 2016).   

Geary (1993) predpostavlja, da ima hitrost procesiranja pri matematičnih spretnostih in 

znanjih vpliv na matematične dosežke predvsem preko hitrosti štetja. Hitrost procesiranja naj 

bi omogočala zadostno tekočnost štetja za uspešno reševanje matematičnih problemov. 

Počasno štetje naj bi posamezniku onemogočalo uspešno izgradnjo reprezentacij aritmetičnih 

dejstev v dolgoročnem spominu. Namreč, če je proces štetja prepočasen, se lahko zgodi, da 

reprezentacije števil in podatkov iz problema v delovnem spominu razpadejo, še preden je 

štetje zaključeno. V tem primeru se v dolgoročnem spominu ne bo razvila reprezentacija 

oziroma povezava med vprašanjem in odgovorom, ki bi pomenila uspešno izgrajeno 

aritmetično dejstvo.  

Skozi več proučevanj je bila ugotovljena pomembna povezava med hitrostjo procesiranja 

neverbalnih informacij ter matematičnimi spretnostmi in dosežki pri otrocih, tako v začetku 

osnovne šole kot v predšolskem obdobju. Hitrost procesiranja se je izkazala kot dober 

napovedovalec aritmetične kompetence tudi, če so bili pri analizi upoštevani vplivi drugih 

kognitivnih dejavnikov, kot je npr. delovni spomin (Fuchs idr., 2006; Passolunghi in 

Lanfranchi, 2012; Passolunghi idr., 2015; Peng idr., 2016). Preko preizkusov hitrega 

poimenovanja pa sta v dveletni longitudinalni študiji A. D'Amico in M. Passolunghi (2009) 

pri otrocih z aritmetičnimi učnimi težavami merili hitrosti dostopa do numeričnih in 

nenumeričnih informacij v dolgoročnem spominu. V obeh primerih, tako preko preizkusa 

hitrega poimenovanja števk kot preko preizkusa hitrega poimenovanja črk, se je pokazalo, da 
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imajo otroci s težavami na področju aritmetike primanjkljaje v hitrosti aktivacije informacij iz 

dolgoročnega spomina. 

Kljub zgornjim ugotovitvam študij pa obstajajo nekatere raziskave, ki hitrosti procesiranja 

informacij niso uspele povezati specifično z matematičnimi dosežki. K. Moll idr. (2016) so v 

primerjavi skupin otrok z učnimi težavami pri matematiki in pri branju zmanjšano hitrost 

procesiranja informacij odkrile le pri skupini otrok z nižjimi dosežki pri branju, pri čemer so 

upoštevale povprečje rezultatov procesiranja verbalnih in neverbalnih informacij skupaj. Pri 

tem je treba vzeti v ozir, da so imeli otroci z nižjimi matematičnimi dosežki zelo dobre 

rezultate pri verbalnih nalogah hitrosti procesiranja, slabše pa na neverbalnem delu. Tudi 

študija analize povezave med matematičnimi dosežki in kognitivnim funkcioniranjem otrok v 

četrtem, petem in šestem razredu ni odkrila jasnih dokazov o tem, da je procesiranje otrok s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki počasnejše od njihovih vrstnikov (Iglesias-

Sarmiento in Deano, 2011).  

V že omenjeni raziskavi K. Moll idr. (2016) so med kognitivnimi sposobnostmi v ozadju 

izobraževalnih težav proučevali tudi temporalno procesiranje otrok. Sposobnosti 

temporalnega procesiranja se nanašajo na časovno percepcijo in med drugim vključujejo 

verbalno časovno ocenjevanje, časovno reprodukcijo in zmožnosti časovnega razlikovanja. 

Nekateri menijo, da so čas in števila ter njihovo razumevanje del istega sistema, medtem ko 

drugi predpostavljajo, da so časovne in številske količine procesirane neodvisno druga od 

druge. K. Moll idr. so v študijo vključile preizkus časovne percepcije, ki ni vključeval 

uporabe števil. Ugotovile so, da kljub temu obstaja pomembna povezava med sposobnostjo 

temporalnega procesiranja in matematičnimi dosežki, česar pa pri branju niso opazile, čeprav 

več klasičnih teorij temporalno procesiranje šteje za enega ključnih primanjkljajev pri 

disleksiji.  

Naj omenim še ugotovljen vpliv primanjkljaja simultanega procesiranja na slabše 

matematične dosežke. Sposobnost simultanega procesiranja pomeni sposobnost integriranja 

informacij v perceptivno ali konceptualno celoto in izhaja iz teorije PASS o inteligenci, ki 

vključuje še t. i. zaporedno procesiranje informacij. Sicer se je pokazalo, da ima tudi 

primanjkljaj slednjega določen vpliv na matematične dosežke, čeprav ga sicer bolj 

povezujemo s sposobnostmi fonološkega procesiranja, a najočitnejša povezava z 

matematičnim področjem je bila ugotovljena predvsem pri sposobnosti simultanega kodiranja 

(Iglesias-Sarmiento in Deano, 2011). 

Druge kognitivne sposobnosti, povezane z matematičnimi dosežki 

Zaradi visoke stopnje sočasnega pojavljanja učnih težav pri matematiki z bralnimi učnimi 

težavami so številni strokovnjaki v ozadju prvih iskali primanjkljaje fonoloških sposobnosti. 

Odkritja so si med seboj nasprotujoča, kar gre morda pripisati različnim vrstam 

primanjkljajev v ozadju različnih podskupin učnih težav pri matematiki in načinu, s katerim 

so bile fonološke sposobnosti merjene (Peng idr., 2018). Vpliv fonoloških sposobnosti izstopa 

predvsem pri enostavnih aritmetičnih nalogah, ki se navezujejo na zgodnje številske 

sposobnosti, ki se jih učimo že zgodaj v življenju, medtem ko pri reševanju kompleksnejših 

nalog, kot je reševanje matematičnih problemov, njihov vpliv zbledi (Passolunghi idr., 2015). 
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Za reševanje enostavnih aritmetičnih problemov mora posameznik najprej fonološko 

dekodirati zapisano enačbo (npr. 4 + 5 = mora razumeti kot »vsota štiri plus pet«), priklicati 

potrebna aritmetična dejstva iz dolgotrajnega spomina in hkrati zadrževati fonološke 

informacije v kratkotrajnem spominu. Slabe fonološke sposobnosti lahko povzročijo šibke 

reprezentacije številskih kod v kratkotrajnem in dolgotrajnem spominu, kar posledično vpliva 

na matematične dosežke (Peng idr., 2018).  

Dokaze o neposredni povezavi med fonološkimi sposobnostmi in zgodnjimi matematičnimi 

spretnostmi in znanji so pri predšolskih otrocih našle M. Passolunghi idr. (2015). V raziskavi 

so uporabile naloge ponavljanja besed in psevdobesed ter prvih in zadnjih glasov v besedah. 

Izdelale so model kognitivnih vplivov, ki poleg fonoloških sposobnosti vključuje še hitrost 

procesiranja in delovni spomin ter nakazuje na medsebojno povezavo med fonološkimi 

sposobnostmi in sposobnostjo hitrega procesiranja informacij. Pomen jezika za matematične 

spretnosti in znanja so proučevali in dokazali tudi pri nekaterih drugih raziskavah (Aragon 

idr., 2016; Kroesbergen idr., 2009).  

Na drugi strani najdemo študije, ki kažejo na to, da imajo otroci z učnimi težavami pri 

matematiki kljub vsemu dobre fonološke sposobnosti in da fonološko procesiranje morda ni 

vpliven dejavnik v povezavi z zgodnjo matematično kompetenco (Fuchs idr., 2005; 

Passolunghi in Lanfranchi, 2012).  

Ali primanjkljaj vidno-prostorskih sposobnosti dejansko prispeva k pojavu učnih težav pri 

matematiki, še vedno ostaja nerazjasnjen vidik kognitivnega funkcioniranja v ozadju 

matematičnih spretnosti in znanj (Geary, 1993; Peng idr., 2018). Vidno-prostorske 

sposobnosti so konstrukt, ki vključuje več različnih veščin, med drugim vidno-prostorsko 

percepcijo, prostorsko vizualizacijo in miselno rotacijo. Z zgodnjimi matematičnimi 

spretnostmi in znanji, kot so razumevanje mestne vrednosti, prenos in pisanje števk ter 

izvajanje računskih operacij, naj bi bila povezana predvsem prva. Pomeni sposobnost 

določanja vidno-prostorskih odnosov kljub motečim informacijam, pri čemer upoštevamo 

orientacijo svojih lastnih teles (Peng idr., 2018):  

Geary (1993) sicer predpostavlja, da naj bi ena izmed podskupin specifičnih učnih težav pri 

matematiki izhajala ravno iz primanjkljajev na vidno-prostorskem področju, vendar pa M. 

Mazzocco in Thompson (2005) preko merjenja vidno-prostorskega rezoniranja nista našla 

neposrednih dokazov o tem, da so vidno-prostorske veščine ena ključnih kognitivnih 

komponent specifičnih učnih težav pri matematiki, čeprav imajo dokazano določen vpliv na 

matematične dosežke (Mazzocco in Myers, 2003).  

Watson in Gable (2012) sta preko proučevanja obstoječe literature izpostavila ugotovitve 

nekaterih raziskovalcev, da so eno izmed področij primanjkljajev otrok s specifičnimi učnimi 

težavami pri matematiki tudi metakognitivne sposobnosti, vendar je zaradi raznovrstnih 

pristopov in merjenja različnih matematičnih spretnosti in znanj te raziskave težko 

interpretirati. Da metakognitivne sposobnosti vplivajo na sposobnost reševanja matematičnih 

problemov je ugotovila M. Passolunghi (1996 in 1999, v Passolunghi, 2010). Višja raven 

metakognitivnih sposobnosti posamezniku omogoča lažjo analizo strukture naloge in s tem 
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fleksibilnejšo izbiro najustreznejše strategije, pa tudi učinkovitejšo uporabo lastnih 

kognitivnih sposobnosti.  

Če povzamem, področje kognitivnega funkcioniranja v povezavi z matematičnim spretnostmi 

in znanji predstavlja izjemno kompleksen preplet medsebojno povezanih in vplivajočih 

kognitivnih procesov in komponent. Čeprav so znanstveniki uspeli izločiti nekatere močne 

vplive kognitivnih sposobnosti na matematične dosežke otrok, kot sta npr. delovni spomin in 

hitrost procesiranja informacij, so se raziskave osredotočale predvsem na posamezne 

sposobnosti, še vedno pa ostaja nejasno, kako te sposobnosti vplivajo druga na drugo in katera 

je tista komponenta posamezne sposobnosti, ki ima v matematičnem razvoju najpomembnejšo 

vlogo.  

Dilema, ki ostaja, je tudi, kako glede na kognitivno funkcioniranje razlikovati skupino otrok s 

tveganjem za pojav specifičnih učnih težav pri matematiki od drugih skupin rizičnih otrok. 

Geary idr. (2012) ugotavljajo, da razlike med skupinami težko iščemo med splošnimi 

kognitivnimi sposobnostmi, razen centralnega izvršilnega sistema delovnega spomina in 

pozornosti. Menijo, da je v teh primerih potrebno iskati primanjkljaje specifičnih 

matematičnih kompetenc, kot je npr. primanjkljaj v mehanizmih, ki otrokom omogočajo 

povezovanje števil s količinami.  

 

2.3.3 Znaki tveganja v socialno-emocionalnem funkcioniranju otroka 

Matematična anksioznost je dodaten dejavnik, ki ima negativen vpliv na izkazovanje 

matematičnega znanja. Pogosto je opredeljena kot »občutek zaskrbljenosti, strahu ali celo kot 

fobija, ki ovira uspešnost pri matematiki« (Passolunghi, 2014, str. 27). Nanaša se na 

posameznikov negativni čustveni odziv pri reševanju številskih in matematičnih nalog. 

Strokovnjaki so matematično anksioznost povezali s slabšimi dosežki pri matematičnih 

nalogah, razvojno diskalkulijo in slabšo samoučinkovitostjo pri učenju matematike (Aarnos in 

Perkkilä, 2012). Do pojava matematične anksioznosti naj bi prišlo po dolgotrajnem oziroma 

pogostem spoprijemanju z matematično neuspešnostjo ali nezmožnostjo razumevanja 

matematičnih konceptov (Passolunghi, 2014), zato se tudi raziskave večinoma osredotočajo 

na starejše učence v višjih razredih osnovne šole. To pa ne pomeni, da se matematična 

anksioznost ne začne razvijati že v zgodnejših letih. Aarnos in Perkkilä (2012) sta iskala 

zgodnje znake matematične anksioznosti v populaciji otrok v starosti od 6 do 8 let, in sicer v 

smislu določanja negativnega odnosa in čustev otrok do matematičnih nalog. Ugotovila sta, 

da lahko kljub nizki starosti otrok jasno določimo zgodnje znake matematične anksioznosti, ki 

lahko v prihodnje predstavljajo resno tveganje za pojav ali poslabšanje določenih oblik učnih 

težav pri matematiki.  

 

2.3.4 Dejavniki tveganja v otrokovem okolju 

Dobro uveljavljen dejavnik tveganja za pojav učnih težav pri matematiki, ki izhaja iz 

otrokovega okolja, je revščina oziroma nizek socioekonomski status (v nadaljevanju SES) 
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družine. Vpliv naj bi izviral predvsem iz omejenih sredstev, ki so na voljo tem družinam. Pri 

tem lahko govorimo o širokem spektru teh omejenih resursov, vse od slabše prehrane do 

intelektualno manj spodbudnega okolja in manj izobraženih staršev (Mazzocco, 2007).  

Ugotovili so, da otroci iz gospodinjstev z nižjimi dohodki vstopajo v šolo s splošno slabše 

razvitim občutkom za števila in količine v primerjavi s svojimi vrstniki iz družin s srednje 

visokimi dohodki. Zaostajajo tako pri znanju štetja, razumevanju številskih razmerij (npr. 

prepoznavanju, katero izmed dveh števil v paru je večje ali manjše) in reševanju enostavnih 

računskih operacij seštevanja in odštevanja. Ti otroci imajo na voljo manj domačih izkušenj 

tako s števili kot z zgodnjo pismenostjo. Razlika v primerjavi z vrstniki pa se s formalnim 

poučevanjem v prvih letih šolanja znatno ne zmanjšuje. Specifične težave se pojavljajo 

predvsem na področju reševanja enostavnih aritmetičnih problemskih zgodb. Otroci iz 

družin z nizkimi dohodki so kar štirikrat bolj rizični za slabe rezultate na področju 

reševanja problemskih zgodb v starosti od 5 do 6 let (Jordan idr., 2007). Tudi predhodne 

študije so pokazale večji vpliv SES na naloge, ki so povezane z jezikom (Peng idr., 2016). V 

primerjavi z verbalnim računanjem je na socioekonomske razlike manj občutljiv neverbalni 

format aritmetičnih nalog, kjer imajo otroci na voljo ustrezne reprezentacije problemov v 

obliki konkretnih materialov brez uporabe besed za števila (Jordan idr., 1992).  

Morgan, Farkas, M. Hillemeier in Maczuga (2014) so v vsesplošni raziskavi o rizičnih otrocih 

za vztrajne matematične učne težave v Združenih državah Amerike odkrili višje tveganje pri 

otrocih iz gospodinjstev z nižjim SES že v starosti od 4 do 5 let. Pomen SES pa lahko 

omilimo, če otrokom iz teh družin zagotovimo vključenost v predšolski sistem vzgoje in 

izobraževanja, kjer imajo zagotovljen dostop do dodatnih neformalnih matematičnih izkušenj, 

ki jih doma ne morejo dobiti. Študije so pokazale, da lahko programi pomoči v predšolskem 

obdobju otroke iz prikrajšanega okolja učinkovito pripravijo na šolsko matematiko, s tem pa 

zmanjšajo razliko v znanju, ki izhaja iz njihovega SES (Jordan in Levine, 2009).  

Pomen spodbudnega domačega okolja za razvoj občutka za števila in količine je v svoji 

študiji potrdila slovenska raziskovalka A. Jašarević (2016). Z vprašanji za starše o pogostosti 

vključenosti otroka v domače izkušnje s štetjem in drugimi matematičnimi dejavnostmi je 

odkrila statistično pomemben in srednje močan vpliv domačih izkušenj na otrokove rezultate 

preizkusa občutka za števila in količine. 

Nezadostno oziroma prekinjeno izobraževanje, ki lahko otroka vodi do matematičnih 

učnih težav v določenem časovnem obdobju, pa dodatno izpostavlja M. Mazzocco (2007). 

Sicer gre za dejavnik, ki je bolj kot v predšolskem obdobju aktualen v času otrokovega 

formalnega šolanja. Nezadostno oziroma prekinjeno izobraževanje lahko izhaja iz dejstva, da 

je otrok prestal proces zamenjave šol, da je bil daljši čas odsoten od pouka ali da je enostavno 

dobil novega učitelja, ki uporablja drugačne izraze in strategije pri poučevanju matematičnih 

spretnosti in znanj, kot jih je bil otrok navajen. Tudi to so podatki, ki se jih moramo zavedati 

in biti nanje pozorni, ko iščemo otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, v 

tem primeru predvsem po začetku otrokovega formalnega šolanja.   
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2.3.5 Biološki dejavniki in vloga spola 

Še en vidik, ki ga je potrebno upoštevati v kompleksnem procesu iskanja tveganja za pojav 

učnih težav pri matematiki, je dednost. Predvsem na področju razvojne diskalkulije se je pri 

raziskavah dvojčkov in družinskih članov pokazalo, da je v ozadju matematičnih težav poleg 

okoljskih dejavnikov pogosto genetska komponenta (Geary, 2004). Pri proučevanju 

družinskih vzorcev specifičnih učnih težav pri matematiki, natančneje težav s števili in 

aritmetiko, so ugotovili, da je pri družinskih članih (starši in sorojenci) otrok s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki kar 10-krat verjetneje kot v splošni populaciji, da bodo tudi 

oni dobili pozitivno diagnozo na tem področju (Shalev idr., 2001).  

Kuhn (2015) zapiše, da lahko na vse nevrološke razvojne motnje, med katere spada tudi 

razvojna diskalkulija, na biološki ravni zelo vplivajo genetski dejavniki tveganja in specifične 

možganske nepravilnosti. Visoko tveganje za pojav pridobljene diskalkulije pa predstavljajo 

možganske poškodbe, pri čemer njihov vpliv na specifične vidike matematičnih spretnosti in 

znanj še ni povsem natančno razjasnjen (Geary, 1994).  

Dejavniki, za katere se predpostavlja ali poroča, da povišujejo tveganje za učne težave pri 

matematiki, so lahko tudi gestacijske (npr. kajenje ali pitje alkohola med nosečnostjo) in 

rojstne (npr. prezgodnje rojstvo, nizka porodna teža) značilnosti. Morgan idr. (2014) so v 

vsesplošni raziskavi o rizičnih otrocih za vztrajne matematične učne težave v Združenih 

državah Amerike preko analize podatkov iz rojstnih dokumentov otrok kot pomemben 

kazalnik kasnejših učnih težav na področju matematike identificirali predvsem nizko 

porodno težo.  

Veliko pozornosti v raziskovalnih krogih je bilo namenjene vlogi razlik med spoloma pri 

matematičnih dosežkih. Čeprav nekateri poročajo o ugotovljenih razlikah med spoloma v 

obvladovanju pojma števila, ki vselej favorizirajo dečke, pa so te razlike zelo majhne in imajo 

v praktičnem smislu malo dejanskih posledic za šolanje otrok. Majhno, a zanesljivo prednost 

na strani dečkov so npr. odkrili N. Jordan idr. (2007). Prednost dečkov pri obvladovanju 

nekaterih zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj so opazili že v predšolskem obdobju (od 

5 do 6 let), pa tudi kasneje v prvem razredu osnovne šole. Pri tem so izločili mogoč vpliv 

socioekonomskega statusa otrok. Na drugi strani Lachane in M. Mazzocco (2006, v 

Mazzocco, 2007) nista našla prav nobenega področja, na katerem bi razlike med spoloma 

vztrajale iz predšolskega obdobja do tretjega razreda osnovne šole. Čeprav poudarjata, da so ti 

rezultati odvisni od tega, na katere vidike matematičnih spretnosti in znanj se raziskovalci 

osredotočijo, pa tudi katere skupine in starostna obdobja otrok pri tem proučujejo, menita, da 

ni primerno, da se otrokove težave na področju matematike ali pričakovanja v zvezi z 

njegovimi prihodnjimi dosežki gradi samo na predpostavki o otrokovem spolu.  
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3 ODKRIVANJE IN OBRAVNAVA OTROK S TVEGANJEM ZA POJAV 

UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Pri proučevanju otrok s tveganjem za pojav učenih težav pri matematiki se moramo zavedati 

pomena zgodnjih učnih izkušenj in značilnosti človekovega razvoja tako v procesu 

pridobivanja zgodnjih matematičnih konceptov kot širše. V predšolskem obdobju vsi otroci 

razvijejo vrsto spretnosti, znanj in razumevanj. Ta proces se odvije v tempu in pri hitrosti, ki 

se ne ponovi nikoli več v življenju. V obdobju starosti od 0 do 7 let ima otrok izjemno 

sposobnost učenja, ki je enkratna v celotnem človeškem razvoju. V tem obdobju imajo otroci 

vrsto značilnosti, ki jim omogočajo naravno in uspešno učenje. Majhni otroci npr. imajo 

izjemno pozitiven odnos in voljo do učenja. Pogosto kljub težavam in začetnim porazom 

vztrajajo v doseganju svojih ciljev (Fisher, 2002). Število ustvarjenih novih povezav med 

nevroni in novimi nevronskimi potmi je v človekovih možganih neprimerno večje v obdobju 

do sedmega leta kot po njem. V predšolskem obdobju se razvije več kot 70 % sinaps, do 

petega leta pa kar 50 %. Oblikujejo se novi centri in cela mreža povezav, neaktivni nevroni in 

poti pa počasi izginjajo in ugašajo. Ali bo otrok kasneje v življenju uresničil svoje biološke 

potenciale, je v glavnem odvisno ravno od stimulacije nevronov v predšolskem obdobju 

(Rajović, 2015). 

 

3.1 Kontekst vrtca  

Predšolska vzgoja in izobraževanje pokrivata večji del kritičnega obdobja človekovega 

razvoja, v katerem se porajajo zgodnje matematične spretnosti in znanja in se v otroku gradijo 

ključni in temeljni matematični koncepti, brez katerih je kasnejše učenje matematičnih vsebin 

brez resnične osnove. Izkušnje kažejo, da lahko visokokakovostna predšolska vzgoja in 

izobraževanje v kombinaciji s starševsko vzgojo zagotovita dobre temelje, ki otroku 

omogočajo uspeh v življenju, pridobitev in zadržanje zaposlitve, uživanje v stabilnih odnosih 

in preprečijo vključevanje v kriminal (Sylva, 1994, v Faulkner in Coates, 2013). Predšolska 

vzgoja in varstvo pomenita dopolnitev osrednje vloge, ki jo ima v otrokovem življenju 

družina, ter imata dolgotrajen vpliv na njegovo življenje, ki se ga ne da nadomestiti s 

poznejšimi ukrepi (Sporočilo Evropske Komisije …, 2011). Pri tem je pomembna tudi starost 

otroka, s katero se vključi v sistem predšolske vzgoje in izobraževanja, saj so pri otrocih, ki se 

vključijo pred tretjim letom starosti, ugotovili boljši jezikovni razvoj, predbralne veščine, 

zgodnje številske koncepte in neverbalno rezoniranje kot pri otrocih, ki so začeli vrtec 

obiskovati po tretjem letu starosti (Taggart, Sylva, Melhuish, Sammons in Siraj, 2015).  

Predšolska vzgoja in izobraževanje imata vpliv na izide posameznikov skozi celotno osnovno 

šolo, še posebej pa sta pomembna za otroke s posebnimi potrebami in otroke iz prikrajšanih 

okolij (Taggart idr., 2015). Študija Morgan idr. (2014) je pokazala, da imajo otroci v 

Združenih državah Amerike, ki obiskujejo programe predšolske vzgoje, že v začetku nižje 

tveganje za vztrajne učne težave pri matematiki. 
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V Sloveniji je v sistem predšolske vzgoje in izobraževanja vključena velika večina otrok. Po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na začetku šolskega leta 2018/19 vrtec 

obiskovalo 81,7 % vseh otrok v starosti od 1 do 5 let. Delež v vrtec vključenih otrok v starosti 

od 4 do 5 let pa je bil še večji in je znašal 93,5 %.
2
 

Slovenski otroci, vključeni v sistem predšolske vzgoje in izobraževanja, so izpostavljeni 

enotnemu kurikulu, katerega del je tudi matematika. Globalni cilji tega področja zajemajo 

seznanjanje z matematiko iz vsakdanjega življenja, razvijanje matematičnih spretnosti, 

razvijanje matematičnega mišljenja in izražanja ter doživljanje prijetne izkušnje ob srečevanju 

z matematičnimi vsebinami (Kurikulum za vrtce, 1999). Vključevanje matematičnih 

dejavnosti v dnevno vrtčevsko rutino se predvideva že v prvem starostnem obdobju (od 1 do 3 

leta). Za učinkovito in uspešno izgradnjo matematičnega znanja pri najmlajših otrocih se 

moramo zavedati predvsem pomembnosti učenja osnovnih matematičnih konceptov v pravem 

času otrokovega razvoja ob sorazmernem otrokovem trudu. Mednarodne raziskave pa 

izpostavljajo celo koristnost spoznavanja nekaterih kompleksnejših matematičnih vsebin v 

zgodnejšem starostnem obdobju (Japelj Pavešić, 2014).  

Kurikulum za vrtce (1999) v okviru zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj, ki so 

pomembne za iskanje znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki ter s tem za sam 

proces zgodnjega odkrivanja in obravnave, predlaga izvajanje različnih dejavnosti, ki so 

povezane predvsem z razvojem sposobnosti štetja, prirejanja ena na ena, pa tudi razvrščanja in 

urejanja predmetov. Prav tako spodbuja miselne operacije, ki so pomembne za zgodnje 

spretnosti seštevanja in odštevanja ter vključuje spoznavanje in rabo različnih simbolov, ki 

pomenijo izhodišče za otrokov vstop v svet simbolnega procesiranja količin. Ob tem poudarja 

pomembno vlogo odraslih pri matematičnih dejavnostih. Otroka, njegov razvoj, igro in 

zanimanja je potrebno natančno opazovati, da mu lahko v najprimernejšem trenutku 

ponudimo dejavnosti ustrezne zahtevnosti in mu pomagamo razširiti matematično znanje. Ves 

čas je potrebno iskati povezavo med matematiko in otrokovim vsakdanjim življenjem v vrtcu 

in doma.  

Slovenski vzgojitelji in vzgojiteljice (v nadaljevanju vzgojitelji) sicer redkeje načrtujejo in 

izvajajo matematične dejavnosti kot dejavnosti drugih kurikularnih področij (Govek, 2017). V 

vrtcih tudi nimamo standardov znanj, ki bi jih otroci morali doseči. Kljub temu lahko iz 

podatkov raziskav TIMSS ugotovimo, da velika večina slovenskih otrok usvoji osnovne 

elemente matematike že pred vstopom v šolo. Vzgojitelji znajo na kurikularni osnovi in na 

osnovi preostalih matematičnih dejavnosti dobro oceniti otrokovo matematično znanje (Japelj 

Pavešić, 2014). Da lahko že v predšolski populaciji otrok v slovenskih vrtcih uspešno 

izmerimo in odkrijemo razlike v zgodnjih matematičnih spretnostih in znanju je dokazala tudi 

A. Jašarević (2016). Ugotovila je, da imajo slovenski otroci pred vstopom v šolo dokaj dobro 

razvit občutek za števila in količine ter oblikovala kontinuum rezultatov otrok na preizkusu, ki 

zajema tri kategorije: manj razvit, povprečno razvit in zelo dobro razvit občutek za števila  in 

                                                

 

2 Podatek, pridobljen 13. 1. 2020 s https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9/83. 

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9/83
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količine. To predstavlja dobro osnovo za učinkovito in uspešno zgodnje odkrivanje in 

obravnavo otrok v vrtcih. 

Čeprav je odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki dokazano lahko 

učinkovito že v predšolskem obdobju, je potrebno omeniti tudi nekatere pomisleke, ki 

dvomijo o ustreznosti uporabe postopkov odkrivanja v vrtčevski populaciji otrok in svetujejo 

njihovo implikacijo šele po vstopu v šolo. Fletcher idr. (2002, v Davis, Lindo in Compton, 

2007) navedejo tri glavne razloge, zakaj bi bilo bolje zamakniti izvajanje postopkov 

zgodnjega odkrivanja iz predšolskega obdobja v prvo leto šolanja. Ti razlogi so: 

• Zbirka pripomočkov za odkrivanje otrok s tveganjem, ki je primerna za otroke v prvem 

razredu, je obširnejša in vključuje merjenje sposobnosti, ki so povezane tudi z 

obvladovanjem pisanega jezika. 

• Začetne razlike pri otrocih, ki izhajajo iz različnosti družinskih okolij in praks v povezavi 

s pismenostjo, lahko izzvenijo, ko vsi otroci pridobijo formalne izobraževalne izkušnje. 

• Natančnost merjenja se z leti povečuje, saj se notranje neravnovesje oziroma nestabilnost 

v otroku zmanjšujeta.  

Vendar pa enostaven zamik za eno leto verjetno kljub vsemu ne bi pomenil velike spremembe 

v samem procesu zgodnjega odkrivanja, zato tudi avtorji Davis, Lindo in Compton (2007) 

ugotavljajo, da je vseeno najbolj smiselno začeti že v predšolskem obdobju in čim prej 

identificirati tiste otroke, pri katerih je tveganje za pojav specifičnih učnih težav v kasnejšem 

obdobju največje, ter jim ponuditi pomoč in podporo – torej zagotoviti obravnavo. Ob tem pa 

bi bilo potrebno nadzirati tudi napredek preostalih otrok z manj izrazitim tveganjem.  
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3.2 Pristopi in pripomočki za zgodnje odkrivanje 

Zgolj poznavanje zgodnjih znakov in dejavnikov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

ni dovolj za ustrezne ukrepe na področju zgodnjega odkrivanja in obravnave otrok s 

tveganjem. Da bi v določeni populaciji predšolskih otrok dejansko lahko čim natančneje 

odkrili in določili otroke z znaki tveganja, moramo poiskati način, kako jih pri otrocih 

učinkovito poiskati in izmeriti. Pri tem lahko uporabimo različne metode, pristope in merske 

pripomočke, s katerimi opravljamo t. i. univerzalni skrining oziroma presejanje 

populacije. Uporabljeni postopki morajo biti hitri, učinkoviti in zanesljivi. Najpomembneje 

pa je, da odkrijejo vse otroke, ki so rizični za učne težave (Magajna, 2011).  

L. Cohen in L. Spenciner (2007, v Magajna, 2011) sta nanizali nekaj učinkovitih pristopov k 

zbiranju podatkov v okviru zgodnjega odkrivanja: 

• ocenjevanje, ki temelji na kurikulu; 

• standardizirani testi z normami;  

• kriterijski testi; 

• opazovanje; 

• funkcionalna ocena vedenja; 

• čekliste.  

V okviru posameznega pristopa sta pri izbiri ustreznega merskega pripomočka za ugotavljanje 

tveganja za pojav učnih težav pri matematiki pomembni njegova napovedna veljavnost in 

klasifikacijska točnost. Medtem ko se prva ukvarja s tem, koliko se otrokov rezultat merjenih 

spretnosti in znanj preko korelacijskih koeficientov povezuje s kasnejšimi matematičnimi 

dosežki, pa se klasifikacijska točnost nanaša na stopnjo, s katero merski pripomoček 

zagotavlja pravilno klasifikacijo otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč in podporo pri 

matematiki. Obstajata namreč dve vrsti napak, do katerih lahko pride ob uporabi določenega 

merskega pripomočka. Prva je, da zgreši otroke, ki kasneje v resnici razvijejo učne težave pri 

matematiki, to pomeni, da prikaže napačno negativne. Govorimo lahko o t. i. občutljivosti 

merskega pripomočka. Druga vrsta klasifikacijske napake ustvarja napačno pozitivne, torej 

ugotovi tveganje za pojav učnih težav pri matematiki pri otrocih, pri katerih se kasneje učne 

težave ne pojavijo. V tem primeru govorimo o t. i. specifičnosti merskega pripomočka 

(Gersten idr., 2012). Velik delež napačno pozitivnih in napačno negativnih pomeni splošno 

nižjo klasifikacijsko točnost, zato moramo vsak merski pripomoček, ki ga uporabljamo za 

namene presejanja in napovedovanja tveganja učnih težav, natančno analizirati ob zavedanju 

mogočih vplivov na njegovo točnost (Teisl, Mazzocco in Myers, 2001).  

Na področju matematike veliko obstoječih merskih instrumentov zajema ocenjevanje 

posameznih vidikov občutka za števila in količine. Ti preizkusi so večinoma kratki (od 1 do 5 

minut) in so uporabni za hitro identifikacijo otrok z matematičnimi dosežki na enem ali nekaj 

področjih razvoja občutka za števila in količine, ki so bodisi v skladu s pričakovanji bodisi v 

območju tveganja. Vendar pa ti merski pripomočki ne zagotavljajo polnega diagnostičnega 

profila otrok na področju matematičnih spretnosti in znanj, zato je njihova napovedna 

veljavnost običajno ustrezna, vendar pa ne prav visoka. Na drugi strani imamo pripomočke, ki 

merijo več različnih, med seboj povezanih matematičnih kompetenc, ki jih mlajši otroci 
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potrebujejo, da so lahko uspešni pri matematiki. Takšni instrumenti so npr. Test znanja o 

številih (Number Knowledge Test – NKT) in Občutek za števila in količine na kratko 

(Number Sense Brief)
3
 (Gersten idr., 2012).  

Za potrebe univerzalnega skrininga lahko izvajamo tudi merjenje komponent kognitivnega 

procesiranja kot sta npr. delovni spomin ali hitrost procesiranja informacij. Medtem ko za 

ugotavljanje hitrosti procesiranja informacij raziskovalci pogosto uporabljajo naloge hitrega 

poimenovanja, delovni spomin največkrat merimo z nalogami ponavljanja niza števil v 

obratnem vrstnem redu. Otrok mora natančno ponoviti slišani niz števil (npr. 8, 5, 16, 7) od 

zadaj naprej (to je 7, 16, 5, 8). Vendar je merjenje delovnega spomina in preostalih 

kognitivnih sposobnosti bolj kot pripomoček za univerzalni skrining učinkovito zgolj kot 

dodatna spremenljivka, ki pripomore k natančnosti sklopa drugih, zanesljivejših 

napovedovalcev tveganja na področju matematike (Gersten idr., 2012). 

V splošnem pa lahko rečemo, da zgodnje odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav 

pri matematiki temelji na dveh metodah. Pri prvi gre za uporabo različnih formalnih baterij 

testov za presejanje populacije, druga pa je vzgojiteljeva/učiteljeva ocena otrokovih 

trenutnih ter prihodnjih učnih dosežkov. Ena in druga metoda imata svoje prednosti in 

slabosti. Medtem ko je izvedba presejanja s formalnimi baterijami testov draga, je ocena 

učitelja kritizirana predvsem zaradi visoke stopnje napačno negativnih (Teisl idr., 2001).  

 

3.2.1 Merski pripomočki v obliki formalnih baterij testov 

Nekaj celovitejših merskih pripomočkov v obliki formalnih, normativno orientiranih testov za 

ugotavljanje zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj predstavljam spodaj (tabela 01). 

Večina teh merskih pripomočkov vključuje različne podteste in sklope nalog, ki jih lahko po 

potrebi uporabljamo tudi posamezno. Vsi pripomočki sicer niso prvotno namenjeni 

univerzalnemu skriningu, vendar se jih da uporabiti (v celoti ali delno) tudi za to.  

 

Tabela 01: Primeri merskih pripomočkov za uporabo v namene zgodnjega odkrivanja otrok s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki 

Merski pripomoček Opis 

Test zgodnje matematične 
pismenosti  

(Early Numeracy Test: ENT) 

Izhaja iz t. i. Utrechtskih lestvic zgodnjih matematičnih kompetenc (The 
Utrecht Early Mathematical Competence Scales) in ga kot standardiziran test z 
normami uporabljajo v več evropskih državah, vključno s Finsko, Nemčijo in 
Španijo. Izvirni preizkus (Nizozemski test zgodnje matematične pismenosti 
oziroma Dutch Early Numeracy Test) vsebuje 40 nalog, ki vključujejo 8 vidikov 
zgodnjega občutka za števila in količine. Ti vidiki so (Navarro idr., 2012; Van de 
Rijt, Van Luit in Pennings, 1999): 

                                                

 

3 Iz njega je bil kasneje oblikovan v nadaljevanju predstavljeni pripomoček Presejalni test občutka za števila in 

količine (Number Sense Screener).  
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1. Koncept primerjav. Primer naloge: »Tukaj so Indijanci. Pokaži Indijanca, ki 
ima manj peres kot Indijanec, ki ga vidiš tukaj?« 

2. Klasifikacija. Primer naloge: »Oglej si te kvadrate. Ali lahko pokažeš 
kvadrat iz petih delov, ki je brez trikotnikov?« 

3. Prirejanje ena na ena. Primer naloge: Otrok ima 15 kock. Preizkuševalec 
otroku pokaže sliko dveh igralnih kock z vzorcema petih in šestih pik in mu 
reče: »Na mizo položi toliko kock, kot je prikazanih pik na teh igralnih 
kockah?« 

4. Seriacija. Primer naloge: Otroku damo papir in svinčnik in mu rečemo: 
»Tukaj vidiš ljudi, ki jedo kose kruha. Velik človek poje veliko kosov kruha, 
majhen človek poje malo kosov kruha. Ali lahko s črtami povežeš 
posamezne ljudi s kosi kruha, ki jih bodo pojedli?« 

5. Uporaba besed za števila. Primer naloge: »Štej naprej od 9 do 15: 6, 7, 
8 …«  

6. Strukturirano štetje. Primer naloge: Otroku damo 20 kock. Kocke 
naključno razporedimo po mizi. Otrok mora kocke prešteti, pri čemer 
lahko kocke premika ali nanje kaže s prstom.  

7. Funkcionalna raba štetja. Primer naloge: Na mizo damo 15 kock v treh 
vrstah po pet. Vprašamo: »Koliko kock je na mizi?« Pri tem kazanje s 
prstom ni dovoljeno.  

8. Splošno razumevanje števil. Primer naloge: »Imaš devet frnikol. Izgubiš tri 
frnikole. Koliko frnikol ti še ostane?«  

Presejalni test občutka za 
števila in količine (Number 

Sense Screener: NSS) 

N. C. Jordan, Glutting in N. Dyson (2012) so razvili baterijo preizkusov za 
merjenje občutka za števila in količine, ki vključuje 6 ključnih zgodnjih 
matematičnih kompetenc, dokazano povezanih z občutkom za števila in 
količine. Te kompetence so:  
• štetje,  
• prepoznavanje števil,  
• primerjanje števil,  
• neverbalno računanje,  
• problemske zgodbe in  
• številske kombinacije (enostavne kombinacije seštevanja in odštevanja).  
Test izvajamo individualno. Za posameznega otroka potrebujemo od 15 do 20 
minut. Primeren je za otroke v starosti od 5 do 6 let. Omogoča zgodnje 
odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, napoveduje 
kasnejše matematične dosežke, omogoča ustrezno načrtovanje učinkovitih 
obravnav in spremljanje napredka otrok. 

Test zgodnjih matematičnih  
spretnosti in znanj  

(Test of Early  
Mathematics Ability-3) 

Tretja izdaja Testa zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj (Ginsburg in 
Baroody, 2003, v Hoffman in Grialou, 2005) je bila razvita za ocenjevanje 
matematičnih spretnosti in znanj otrok v starosti od 3 leta do 8 let in 11 
mesecev. Preizkus se izvaja individualno in traja približno 40 minut. Je koristen 
merski pripomoček za zgodnje odkrivanje otrok, ki so bodisi v zaostanku za 
svojimi vrstniki ali pa jih prehitevajo, za identifikacijo specifičnih matematičnih 
močnih in šibkih področij, za uporabo pri načrtovanju primernih obravnav za 
posamezne otroke in za spremljanje njihovega napredka. Pripomoček meri 
formalne in neformalne spretnosti in znanja na področju občutka za števila in 
količine. Vključuje sposobnosti primerjave velikosti števil, področje verbalnega 
znanja o številih, znanja matematičnih dejstev, sposobnosti računanja in 
razumevanje matematičnih konceptov. 

Test znanja o številih 
(Number Knowledge  

Test: NKT) 

Test znanja o številih (Okamoto in Case, 1996, v Gersten idr., 2012) je eden 
prvih merskih pripomočkov za ocenjevanje proceduralnega in konceptualnega 
znanja, povezanega s celimi števili. Vključuje nekatere ključne veščine, kot je 
sposobnost razlikovanja številčnosti skupin elementov, primerjave velikosti 
števil na simbolni ravni, štetja in uporabe osnovnih aritmetičnih operacij v 
različnih oblikah, tudi preko besedilnih nalog, ki jih otroku preberemo. Izvaja 
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se individualno, ustno. Za posameznega otroka potrebujemo približno od 10 
do 15 minut. Vključuje 4 stopnje z naraščajočo težavnostjo in je primeren za 
otroke v starosti od 4 do 10 let.  

Test za diagnostično oceno 
matematičnih kompetenc 
(Test for the Diagnosis of 

Mathematical Competencies: 
TEDI-MATH) 

Test za diagnostično oceno matematičnih kompetenc so sicer za potrebe 
diagnostičnega ocenjevanja matematičnih učnih težav izdelali J. Grégoire, C. 
Van Nieuwenhoven in M.-P. Noël (2001), vendar ga je mogoče uporabljati tudi 
za prepoznavanje otrok s tveganjem. Kot otroci s tveganjem za pojav učnih 
težav pri matematiki naj bi bili določeni vsi tisti otroci, katerih rezultat pade 
pod 25. percentil (Stock idr., 2009). V Franciji in Belgiji je bil standardiziran za 
otroke v starosti od 4 do 9 let. Vključuje šest podtestov, ki zajemajo pet vidikov 
razumevanja števil. Ti podtesti so: 
1. Znanje o pravilnem zaporedju besed za števila. Primeri naloge: otrok šteje 

tako daleč, kolikor more; štetje nazaj; štetje od do ipd. 
2. Štetje skupin elementov. Primeri nalog: otrok šteje urejen vzorec 

elementov; otrok šteje skupino z raznolikimi elementi; otrok šteje 
naključno razporejen vzorec elementov ipd. 

3. Znanje o številskem sistemu. Naloge zajemajo poznavanje arabskega 
številskega sistema, verbalnega številskega sistema, osnovni sistem od 0 
do 10 idr. 

4. Logične operacije. Naloge zajemajo seriacijo, klasifikacijo, konzervacijo 
števil, inkluzijo razredov in razdruževanje števil.  

5. Aritmetične operacije. Vključuje naloge, ki so predstavljene s slikovnim 
gradivom, v aritmetičnem formatu (seštevanje, odštevanje in množenje) 
ali verbalno. 

6. Ocena velikosti. Primeri nalog: primerjava številčnosti skupin elementov 
(množice pik) in primerjava razdalj med števili. 

Preizkus razvitosti občutka za 
števila in količine 

Preizkus je oblikovala A. Jašarević (2016), in sicer na osnovi pripomočka 
Presejalni test občutka za števila in količine, za potrebe ugotavljanja razvitosti 
občutka za števila in količine pred vstopom v šolo. Preizkus zajema 34 nalog v 
5 sklopih. Ti sklopi so:  
1. prepoznavanje števil, številk, štetje, predhodnik/naslednik; 
2. preštevanje, konzervacija, ocenjevanje moči množice, primerjanje moči 

dveh množic; 
3. prepoznavanje števila elementov brez štetja, prirejanje, urejanje po 

vrstnem redu, število 0, razdruževanje; 
4. ustno računanje v kontekstu; 
5. matematične besedilne naloge.  
Preizkus vključuje števila v obsegu od 0 do 9. Izvaja se individualno in ni 
časovno omejen.  
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3.2.2 Ocena vzgojitelja/učitelja 

Pomembno vlogo v procesu zgodnjega odkrivanja otrok s tveganjem za učne težave pri 

matematiki imajo njihovi vzgojitelji in učitelji. Sistematično opazovanje in iskanje vzorcev 

vedenja, ki ga lahko izvajajo vzgojitelji v vrtčevskih skupinah in učitelji v prvih razredih 

osnovne šole, namreč pomaga pri učinkovitem določanju potencialnih učnih težav (Steele, 

2004). Slovenske raziskovalke Terčon, Kocjančič, Krautberger in Gruden (2011) pišejo, da 

imajo vzgojitelji ključno vlogo pri prepoznavanju visokega tveganja za pojav specifičnih 

učnih težav. Ugotavljajo, da lahko vzgojitelj otroka opazuje pri igri, med socialno interakcijo 

z vrstniki, v številnih učnih situacijah, pri čemer je v neposrednem stiku s starši otroka, 

svetovalno službo vrtca in izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

Z oceno vzgojitelja/učitelja se povezujejo različne oblike neformalnega ocenjevanja. Gre za 

časovno učinkovito ocenjevanje, ker lahko velik del tega poteka skozi dejavnosti 

vsakodnevne poučevalne rutine. Nekatere oblike so npr. opazovanje, portfoilo, kriterijsko 

ocenjevanje in ocenjevanje na osnovi učnega načrta (Pulec Lah, 2011). Slednje omogoča 

kratke preizkuse (od 1 do 5 minut), kasneje v procesu podpore in pomoči pa neposredno 

merjenje napredka, pogoste meritve (enkrat do petkrat tedensko) in enostavno ter sistematično 

prikazovanje informacij o otrokovem napredku (Shinn, 1989, v Pulec Lah, 2011). Na 

področju zgodnjega univerzalnega skrininga pri matematiki ocenjevanje na osnovi učnega 

načrta velikokrat zajema skupinske teste tipa papir in svinčnik, ki vsebujejo naloge prereza 

vsebin aktualnega učnega načrta. Vendar je taka oblika primernejša za starejše otroke 

(Gersten idr., 2012).  

V Sloveniji so za namene presejanja populacije pred vstopom v šolo na Pedagoški fakulteti 

oblikovali Vprašalnik za profiliranje otrok pred vstopom v šolo (Ozbič, idr., 2012). Omenjeni 

vprašalnik je namenjen vzgojiteljem in učiteljem kot alternativno, neformalno sredstvo za 

ocenjevanje šibkih in močnih področij predbralnih, predmatematičnih, grafomotoričnih, 

vidnomotoričnih, grafičnih veščin, prostorske in časovne orientacije, metakognicije, 

uravnavanja vedenja, jezika in govora, mišljenja, verbalnega spomina, verbalnega priklica, 

zgodnje uporabe simbolov itd. Rezultat vprašalnika je otrokov funkcionalni profil. Preko 

njega torej lahko na posreden način ocenimo in opišemo otroka pred vstopom v šolo, s tem pa 

nam omogoča tudi odkrivanje dejavnikov tveganja, ki bi lahko vodili v učne težave. Ob vsem 

tem pa so posebej izpostavljena otrokova močna področja, ki nam lahko predstavljajo osnovo 

za načrtovanje obravnave. 

Študije so pokazale dobro napovedno vrednost ocene vzgojitelja/učitelja pri 

napovedovanju tveganja za pojav kasnejših učnih težav pri posameznih otrocih. Teisl idr. 

(2001) so ugotovili visoko stopnjo točnosti ter dobro občutljivost ter specifičnost ocene 

vzgojiteljev. Vzgojitelje so prosili, da ocenijo petletne otroke na več različnih področjih 

sposobnosti in učenja. Cilj raziskovalcev je bil, da bi ugotovili, kako točno so ocene 

vzgojiteljev določile tiste otroke, ki so ob koncu prvega razreda na testih iz matematike in 

branja dosegli najnižje rezultate (10. percentil). Ugotovili so dobro napovedno vrednost, zato 

predlagajo, da bi se ocena vzgojitelja/učitelja uporabila kot način za detekcijo skupine tistih 
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otrok, pri katerih bi kasneje uporabili kognitivne merske pripomočke za nadaljnje presejanje 

populacije.  

Da imajo vzgojitelji in učitelji neštete priložnosti za opazovanje otrokovega učenja, menijo 

Taylor, M. Anselmo, A. Foreman, Schatschneider in J. Angelopoulos (2000), ki so raziskovali 

njihovo občutljivost do učnih težav in izobraževalnih dosežkov otrok. Da bi odkrili zgodnje 

učne težave, so prosili vzgojitelje, da ocenijo napredek otrok pri šestih izobraževalnih ciljih 

kot zadovoljiv ali nezadovoljiv. Ti cilji so bili poznavanje črk, poznavanje glasov, zavedanje 

pomena črk in besed v govorjenjem jeziku, imenovanje števil od 1 do 10, štetje do 10 s 

prirejanjem ena na ena in povezovanje števil s skupinami predmetov v obsegu od 0 do 10. 

Čez leto so rezultati testov potrdili slabše izobraževalne dosežke v skupini otrok, ki so jim 

vzgojitelji podelili oceno nezadovoljivo vsaj na enem izmed teh šestih področij.  

 

3.3 Koncept zgodnje obravnave 

V povezavi z zgodnjim odkrivanjem in obravnavo otrok s tveganjem v vrtcu je pomemben 

tudi koncept zgodnje obravnave (v nadaljevanju ZO) otrok s posebnimi potrebami, ki se v 

določenih vidikih, izpostavljenih v nadaljevanju, pomembno navezuje na področje otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, njena sistemska ureditev v Sloveniji pa lahko 

predstavlja zakonsko podlago za zagotavljanje nekaterih vrst pomoči in podpore otrokom s 

tveganjem.   

V evropskem prostoru se ZO razvija in oblikuje zadnjih 20 let. Globačnik (2009) ugotavlja, 

da v različnih dokumentih najdemo različne pristope, ideje, metode in postopke, ki se v 

zadnjem času ob otroku s posebnimi potrebami izraziteje usmerjajo tudi na njegovo družino. 

V opredelitvi Blackmana (2002) je glavni cilj ZO preprečevanje ali zmanjševanje telesnih, 

kognitivnih in čustvenih omejitev ter omejitev v virih majhnih otrok, pri katerih obstajajo 

biološki ali okoljski dejavniki tveganja. Pri tem izpostavlja tudi pomen vključevanja družine. 

Shonkoff in Meiselse (2000, v Globačnik, 2012) zapišeta, da gre pri zgodnji obravnavi za 

multidisciplinarne storitve, ki so nudene otrokom od rojstva do petih let starosti. Cilji zgodnje 

obravnave zajemajo spodbujanje zdravja otroka, razvijanje njegovih sposobnosti, 

zmanjševanje zaostankov v razvoju, blaženje prisotnih ali nastajajočih invalidnosti, 

preprečevanje poslabšanja obstoječega primanjkljaja z vidika funkcionalnosti in podpora 

vlogi družine.  

Politika praks ZO se sicer med evropskimi državami precej razlikuje, vsem pa je skupno, da 

delujejo v korist otroka in namenjajo sredstva ZO otrokom, ki so ogroženi iz različnih 

razlogov. Upravičenost do storitev ZO se po državah določa na regionalni/zvezni ali lokalni 

ravni na podlagi specifične vrste oviranosti ali stanj. V nekaterih praksah obstajajo jasna 

merila za določitev in razvrstitev pomoči potrebnih otrok, v drugih ne (Šoln Vrbinc, Jakič 

Brezočnik in Švalj, 2016).  

Božidar Opara iz proučevanja sistemov ZO v tujini ugotavlja, da bi bilo smiselno ZO, ki je 

bolj univerzalna, terminološko ločiti od »zgodnje intervencije«. Meni, da bi bilo potrebno 
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poudariti ključni vidik ZO, ki manjka, in sicer takojšnje interveniranje že ob najmanjši 

domnevi, da pri otroku obstaja kakršno koli tveganje v razvoju. To naj bi bil eden 

najpomembnejših kriterijev za ZO oziroma zgodnjo intervencijo. Skozi ta koncept Opara 

predstavlja in poudarja sistem zgodnje intervencije v Združenih državah Amerike. Glede na 

njihov zakon o izobraževanju oseb s posebnimi potrebami je zgodnja intervencija nujna za: 

izboljšanje razvoja dojenčkov in malčkov z motnjami, zmanjšanje izobraževalnih stroškov z 

zmanjševanjem potreb po specialni edukaciji, zmanjševanje verjetnosti institucionalizacije in 

povečevanje možnosti neodvisnega življenja ter izboljšanje sposobnosti družin za 

zadovoljevanje potreb njihovih otrok. Pri tem programi za zgodnje odkrivanje in 

zadovoljevanje potreb zajemajo pet področij. To so področja fizičnega razvoja, kognitivnega 

razvoja, komunikacije, socialnega in čustvenega razvoja ter razvoja adaptacije (Šoln Vrbinc 

idr., 2016). 

Kar je skupno vsem opredelitvam in pristopom ZO, pa je obdobje trajanja, in sicer od rojstva 

do vstopa v šolo (do 5., 6. leta starosti). Govorimo o predšolskem obdobju, ki za večino otrok 

predstavlja tudi čas vključenosti v programe predšolske vzgoje in izobraževanja, to je v vrtec. 

Vrtec je eden izmed zgodovinskih stebrov ZO (Jurišić, 2017). S tem ima pomembno vlogo 

izvajalca programov ZO in se aktivno vključuje v proces podpore in pomoči otrokom, ki so 

upravičeni do storitev ZO.   

 

3.3.1 Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

Do leta 2017 v Sloveniji nismo imeli zakonske podlage za celovito sistemsko urejeno ZO 

otrok s posebnimi potrebami. Na sistemski ravni smo imeli obstoječe nekatere dejavnosti, 

povezane z ZO otrok, kot so dodatna strokovna pomoč v rednih vrtčevskih oddelkih, razvojni 

oddelki v vrtcih, načrtovanje in izvajanje individualiziranega programa za otroke, možnost 

spremljevalca za nekatere skupine otrok s posebnimi potrebami, razvojne ambulante in centri 

za duševno zdravje. Poleg tega pa so dejavnosti ZO v obliki različnih projektov izvajale tudi 

nekatere nevladne organizacije (Šoln Vrbinc idr., 2016).  

Do sprememb in celovitejših rešitev pri nas šele prihaja. Pred kratkim smo sprejeli Zakon o 

celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami oziroma ZOPOPP 

(2017), ki je začel veljati z začetkom leta 2019. Zakon ponuja potencialno učinkovite rešitve, 

ki so skladne s sodobnim pristopom k ZO, vendar pa je vprašanje časa in virov, ali se bodo 

njegova določila učinkovito in dosledno vpeljala tudi v vsakodnevno prakso.  

ZOPOPP (2017) določa temeljna načela in cilje celostne ZO, med katerimi so za področje 

otrok s tveganjem pomembna predvsem naslednja:  

• zagotavljanje največje koristi za otroka, pomoč za hitrejši in uspešnejši razvoj ter 

zmanjševanje možnosti trajnih posebnih potreb;  

• individualiziran pristop;  

• omogočanje strokovne ocene otrokovih zmožnosti in posebnih potreb;  

• sodelovanje strokovnjakov in staršev;   
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• zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z dejavniki tveganja.  

Pri tem so predšolski otroci s posebnimi potrebami otroci, ki imajo razvojne zaostanke, 

primanjkljaje, ovire oziroma motnje na področjih spoznavanja, zaznavanja, sporazumevanja, 

na telesnem in socialno-čustvenem področju, ter otroci, ki so dolgotrajno bolni. Kar je 

pomembno za otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki je, da pravico do ZO 

daje tudi otrokom s t. i. rizičnimi dejavniki, pri čemer so rizični dejavniki tisti dejavniki, ki 

nastanejo v nosečnosti, med porodom ali takoj po njem. Lahko pa se pojavijo tudi kasneje 

zaradi bolezni ali nizkega socialno-ekonomskega statusa družine otroka.  

Zakon predpostavlja vzpostavitev mreže t. i. centrov za zgodnjo obravnavo, ki so njeni glavni 

izvajalci. Posamezne storitve ZO pa med drugim v okviru javne mreže izvajajo tudi javni 

vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi. Storitve so raznovrstne in zajemajo 

interdisciplinarni nabor pomoči in terapij, pri čemer so vključene tudi storitve zgodnjega 

presejanja, odkrivanja, ocenjevanja in spremljanja (ZOPOPP, 2017, 6. in 7. člen).  

Zakonsko opredeljena pomoč v vrtcih 

Predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami v vrtcih poteka bodisi po programu za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojenem 

programu za predšolske otroke. Otroka se vključi v enega izmed programov na podlagi 

individualnega načrta družini (ZOPOPP, 2017, 14. člen).
4
 Individualni načrt pomoči družini 

za otroka po presoji zdravnika izdela multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo. 

Načrt vsebuje: 

• oceno trenutnega razvoja otroka; 

• družinske možnosti, prioritete in skrbi v zvezi z otrokovim razvojem; 

• situacijsko analizo družine, določitev glavnih ciljev za otroka in družino ter kriterije, 

postopke in časovne okvire; 

• določitev potrebne pomoči in njeno pogostnost, intenzivnost ter metodo; 

• določitev okolji, v katerih se bo pomoč izvajala; 

• datume začetka obravnave in predvideno trajanje;  

• pa tudi druge, morebiti potrebne vsebine, npr. predlog znižanega normativa v vrtcu, 

zagotovitev fizične pomoči, predlog za odlog šolanja, načrtovanje prehoda otroka v 

vrtca ali zavod idr.  

Zdravnik se lahko odloči, da se individualni načrt pomoči družini ne izdela. V tem primeru se 

potrebna pomoč družini in obravnave določijo v dogovoru s starši, kar se zapiše v zapisniku 

multidisciplinarnega tima (ZOPOPP, 2017, 12. člen).  

                                                

 

4 Do leta 2019 so bili sicer predšolski otroci z izrazitim tveganjem za pojav specifičnih učnih težav lahko preko 

ZUOPP-1 (2011) usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot ena izmed 

navedenih kategorij otrok s posebnimi potrebami, največkrat kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami. 
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Določena pomoč in podpora se lahko izvajata v vrtcu v oddelku, izven oddelka ali na domu, 

pri tem mora pomoč potekati v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom 

multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. V vrtcu se za vsakega otroka oblikuje 

strokovna skupina za zgodnjo obravnavo, ki naj redno sodeluje s koordinatorjem v centru. Če 

tako presodi strokovna skupina za zgodnjo obravnavo, se lahko izvajanje pomoči v vrtcu 

začne že pred izdelavo načrta ali zapisnika (ZOPOPP, 2017, 16. člen). 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

vključenim otrokom omogoča prilagojeno organizacijo in način izvajanja programa ter 

dodatno strokovno pomoč. Pri tem moramo prilagoditi tudi prostor in pripomočke, in sicer 

glede na navodila za prilagojeno izvajanje programov (ZOPOPP, 2017, 15. člen). 

Zakon lahko s svojimi določili predstavlja bistveno podlago za izvajanje in financiranje 

zgodnjega odkrivanja in obravnave predšolskih otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki, pri katerih izraziti razvojni zaostanki niso vedno očitni.  
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4 VEČSTOPENJSKI MODELI PODPORE IN POMOČI  

 

4.1 Model »odziv na obravnavo« 

Med razvojem splošne in specialne pedagogike se je stroka vedno bolj obračala k preventivno 

naravnanim modelom pri delu z otroki z učnimi težavami. Pokazalo se je namreč, da učenci 

veliko pridobijo, če se na šoli uporablja preventivna praksa. V skladu s preventivnim 

konceptom se je v sistemu izobraževanja tako uveljavil večstopenjski model »odziv na 

obravnavo«, ki predstavlja osnovo tudi slovenskemu petstopenjskemu hierarhičnemu modelu 

pomoči in podpore učencem z učnimi težavami v OŠ. Model »odziv na obravnavo« bi lahko 

pomenil konceptualni okvir celovitega sistema podpore in pomoči za otroke s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki v slovenskih vrtcih.    

 

4.1.1 Osnovne značilnosti modela »odziv na obravnavo« 

»Odziv na obravnavo« (ang. response to intervention – RTI) je večstopenjski sistem podpore 

in pomoči, v okviru katerega izobraževalne ustanove svojim učencem zagotavljajo večplastne 

obravnave, ki se začnejo v rednem izobraževanju in povečujejo svojo intenzivnost. Učenci 

prehajajo z ene stopnje na drugo glede na prikazane dosežke in učni napredek. Obstaja veliko 

različnih pristopov k vpeljevanju modela v prakso, zato je nanj najbolj smiselno gledati kot na 

niz raznovrstnih procesov. Ti izhajajo iz dveh konceptualnih okvirov. Model »odziv na 

obravnavo« se po eni strani konceptualno umešča na področje rabe standardiziranih 

protokolov pri raziskavah preprečevanja težav pri branju, na drugi strani pa je soroden 

modelom reševanja problemov, ki jih pogosto uporabljajo v šolah na področju vedenjskih 

težav. V specialni pedagogiki se je v obliki protokola uveljavil kot način za diagnosticiranje  

specifičnih učnih težav in pri tem nadomestil model razhajanja med sposobnostmi in dosežki 

(Fletcher in Vaughn, 2009). 

Osrednja značilnost modela »odziv na obravnavo« je obravnava, usmerjena na učence, ki 

učno napredujejo počasneje od vrstnikov in v primerjavi z njimi dosegajo nižje rezultate. Z 

njim identificiramo tiste učence, ki se na nudeno zgodnjo učno pomoč ne odzivajo v skladu s 

pričakovanji, in jim ponudimo ciljno usmerjeno in specifično obravnavo glede na njihove 

potrebe. Ključni elementi so: univerzalni skrining in spremljanje učenčevega napredka, 

strokovne, dokazano učinkovite obravnave ter uporaba podatkov o učnem napredku 

učenca za načrtovanje vrste, pogostosti in intenzivnosti obravnave (Fletcher in Vaughn, 

2009; Kavale in Spaulding, 2008). 

Model »odziv na obravnavo« in njemu sorodni modeli so sicer ohlapno osnovani na 

ameriškem preventivnem modelu za javno zdravje. Taki modeli pogosto imenujejo stopnje 

tveganja kot primarno, sekundarno in terciarno. Te različne stopnje se razlikujejo v treh 

pogledih: v cilju preventive, deležu populacije, ki jo zajemajo, in intenzivnosti intervencijskih 

naporov (Mellard, McKnight in Jordan, 2010). Tudi Johnson (2002, v Bašič, 2009) povzame 

nekatere uveljavljene klasifikacije preventive in jo razdeli na primarno (cilj je preprečevanje 
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bolezni), sekundarno (cilj je zgodnje odkrivanje stanja in intervencije za spreminjanje, 

prekinjanje oziroma zmanjševanje napredovanja tega stanja) in terciarno (cilj je 

minimiziranje učinka stanja). Ko se stopnja preventive viša, se delež populacije zmanjšuje, 

intenzivnost obravnav pa je vedno večja.   

Iz tega izhaja tudi večina različic modela »odziv na obravnavo«, ki vključujejo pristop s tremi 

stopnjami. Ob tem se posamezne stopnje med seboj najznačilneje razlikujejo glede na 

intenzivnost obravnav. To lahko povečujemo z uporabo in prilagajanjem desetih različnih 

spremenljivk. Med temi so tri, ki so povezane s časovnim potekom obravnav, in sicer število 

minut poučevanja, ki ga učitelj nameni posameznemu učencu, pogostost obravnav (število ur 

pomoči na teden) in trajanje obravnav (koliko tednov trajajo). Ob tem lahko prilagajmo še 

število učencev v skupini, podajanje povratnih informacij, hitrost usvajanja učnih ciljev, 

priložnosti za vajo in izkaz naučenega, število prehajanj med učno vsebino ali med razredi, 

izbor učnih ciljev ter izvajalca obravnav. Če je skupina manjša, je lahko obravnava 

intenzivnejša, saj učitelj deli svojo pozornost med manj učencev. S tem je tesno povezana tudi 

možnost podajanja povratnih informacij, saj manjša skupina učencev pomeni, da je učitelj 

zmožen natančneje in hitreje oceniti učni proces vsakega posameznika in mu dati takojšnje 

povratne informacije. Večjo intenzivnost obravnav lahko dosežemo tudi s stopnjevanjem 

zahtevanega tempa usvajanja določene vsebine, z večanjem števila priložnosti za vajo in 

prikaz naučenega pred zaključnim ocenjevanjem, z izborom ožjih, bolj specifičnih učnih 

ciljev ter z izborom bolj veščih in strokovnih izvajalcev obravnav (Mellard idr., 2010).   

 

Slika 02: Tristopenjski model za povečevanje intenzivnosti obravnav (National Association of State Directors of 

Special Education, 2006, v Fletcher in Vaughn, 2009)  
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Na prvi stopnji modela »odziv na obravnavo« naj bi bilo ob univerzalnem skriningu in 

spremljanju napredka vseh učencem v rednem izobraževanju zagotovljeno visokokakovostno 

poučevanje, ki od učiteljev zahteva neprestan strokovni razvoj. Učinkovito izvajanje prve 

stopnje zmanjšuje število učencev s tveganjem, ki potrebujejo obravnave na drugi stopnji 

modela. Na področju zgodnjega opismenjevanja celo do 25 % (Fletcher in Vaughn, 2009).  

Ključne sestavine prve stopnje so (Essential Components of RTI, 2010): 

• kurikulum, ki temelji na raziskavah; 

• poučevalna praksa, ki je kulturno in jezikovno ustrezna, kar pomeni, da morajo učitelji pri 

podajanju učnih vsebin upoštevati kulturne, jezikovne in socioekonomske dejavnike, ki 

lahko vplivajo na učni uspeh posameznih učencev; 

• univerzalni skrining, s katerim ugotavljamo trenutno stopnjo učenčevega znanja; 

• diferenciacija učnih aktivnosti (npr. mešane učne skupine, uporaba učnih centrov, 

vrstniška učna pomoč) glede na individualne potrebe učencev; 

• prilagoditve, ki zagotavljajo dostopnost učnih vsebin za vse učence; 

• reševanje problemov za identifikacijo obravnav, ki so potrebne, da se obravnavajo 

vedenjske težave, ki preprečujejo učencem, da bi lahko izkazali svoje spretnosti in znanje.   

Za univerzalni skrining je pomembno, da izberemo presejalni pripomoček, ki je časovno 

učinkovit, saj ga izvajamo znotraj celega razreda, hkrati pa mora imeti tudi ustrezno stopnjo 

občutljivosti in specifičnosti. Najpogostejša metoda za izvajanje univerzalnega skrininga in 

spremljanje napredka učencev je uporaba ocenjevanja na osnovi učnega načrta, ki omogoča 

hitro oceno vseh učencev v razredu. Učenec običajno reši serijo računov (ali prebere, zapiše 

serijo besed), ki so primerne zahtevnosti glede na vsebino učnega načrta. Število pravilno 

rešenih računov (ali prebranih, zapisanih besed) se spremlja tekom šolskega leta in primerja z 

zastavljenimi cilji (Fletcher in Vaughn, 2009). 

Na drugi stopnji se učencem, katerih dosežki in napredek pri učenju še vedno zaostajajo za 

vrstniki, nudi dodatno učno pomoč. Učinkovite obravnave so tiste, ki so nazorne in 

sistematične ter potekajo od 3 do 5 dni na teden vsakič vsaj po 20 minut. V skupini je 

običajno manj kot 6 učencev. Vsebinsko se obravnave navezujejo na specifične spretnosti, ki 

jih učenci potrebujejo, npr. utrjevanje sposobnosti štetja, matematično reševanje problemov 

ipd. Pristop k izboru ustrezne obravnave je lahko v obliki reševanja problema, kjer se 

obravnava določi glede na individualne potrebe učenca, lahko pa uporabimo bolj 

standardizirane postopke, ki vključujejo paket obravnav, ki je dokazano učinkovit pri 

izboljševanju ciljne spretnosti, npr. potrjene, standardizirane treninge za prvi razred osnovne 

šole, ki se osredotočajo na poznavanje glasov, branje besed in tekočnost branja povedi (Fuchs 

in Vaughn, 2012). Slednje so na področju zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj dokazano 

učinkovitejše kot pristop v obliki reševanja problema (Fuchs idr., 2005).  

Velika večina učencev, ki so vključeni v drugo stopnjo, se običajno dobro odzove na 

obravnavo. Tisti, ki vseeno ne dosegajo pričakovanega napredka ali napredujejo zelo počasi, 

pa preidejo na tretjo stopnjo modela »odziv na obravnavo«. Ta vključuje intenzivne, 

individualne obravnave specialnopedagoške stroke in pomeni začetek procesa diagnostičnega 
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ocenjevanja otrokovih posebnih potreb ter s tem potrebe po vključevanju otroka v specialno 

izobraževanje (Kavale in Spaulding, 2008). Ni pa potrebno, da vse učence podvržemo 

obravnavam na drugi stopnji, da bi si zagotovili umestitev na tretjo stopnjo. Tiste, ki že v 

procesu univerzalnega skrininga in spremljanja učnega napredka kažejo močan zaostanek in s 

tem takojšnjo potrebo po intenzivnejši in individualni pomoči, lahko takoj umestimo na tretjo 

stopnjo modela in jim s tem zagotovimo ustrezno zgodnjo pomoč in podporo (Fuchs in 

Vaughn, 2012). 

Model »odziv na obravnavo« je v zadnjih petnajstih letih v Združenih državah Amerike postal 

močna sila znotraj izobraževalne reforme. V zveznem zakonu Individuals With Disabilities 

Education Improvement Act iz leta 2004 je bil priznan kot metoda za identifikacijo 

specifičnih učnih težav. S tem je postal množično sprejet in integriran v šolske politike vseh 

petdesetih držav (Fuchs in Vaughn, 2012). Prav tako je prerasel okvire »posebnih potreb« in 

postal zanimiv kot način za izboljšanje poučevanja in učenja za vse učence. Uporablja se že v 

populaciji otrok, starih od 5 do 6 let, intenzivno pa se razmišlja tudi o potencialih uporabe pri 

otrocih, mlajših od 5 let (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013). 

 

4.1.2 Pametni »odziv na obravnavo« 

Skozi leta uporabe in integracije različic modela »odziv na obravnavo« v šolski sistem se je v 

Združenih državah Amerike nabralo veliko praktičnih izkušenj, ki so pokazale tudi na 

nekatere njegove pomanjkljivosti. Na eni strani je »odziv na obravnavo« edinstven način, ki 

zagotavlja pomoč in podporo široki paleti učencev z raznovrstnimi učnimi potrebami, 

vključno z nadarjenimi, s tistimi, ki učno ali vedenjsko zaostajajo za vrstniki, ter z učenci s 

specifičnimi učnimi težavami. Po drugi strani pa stroka ugotavlja njegovo visoko zahtevnost 

do izvajalcev in potrebo po celovitem ter koordiniranem sistemu podpore in pomoči za 

njegovo učinkovito vpeljavo v prakso (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013; Fuchs, Fuchs in 

Compton, 2012).  

Eno odprtih vprašanj predstavlja enkratna uporaba kratkih, presejalnih testov. Ti namreč ne 

zadostujejo za pravilno identifikacijo učencev brez in s tveganjem, saj se je izkazalo, da 

podajo visoko število napačno pozitivnih. Podobno se lahko sprašujemo, kaj pravzaprav 

predstavlja optimalno zbirko podatkov in katera so pravila o sprejemanju odločitev znotraj 

konteksta nenehnega spremljanja napredka, ki jih potrebujemo za učinkovito odločanje o 

ustreznosti odzivov učencev na obravnavo, pravočasno prepoznavanje učencev z visokim 

tveganjem (še pred koncem šolskega leta) in izbiro najprimernejšega trenutka za morebitno 

prilagajanje obravnav. Tudi na drugi stopnji modela »odziv na obravnavo« ostaja veliko 

perečih vprašanj o tem, (1) kakšno obravnavo ponuditi učencem, koliko naj traja in kako 

pogosta naj bo, (2) kdo naj bodo izvajalci obravnav in (3) kdaj, kako pogosto in na kakšni 

osnovi naj učenec prehaja na in z druge stopnje, bodisi nazaj na prvo ali naprej na tretjo 

stopnjo modela (Fuchs in Vaughn, 2012). 
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Zaradi omenjenih dilem in odprtih vprašanj, ki ostajajo v povezavi z modelom »odziv na 

obravnavo«, avtorji Fuchs, L. Fuchs in Compton (2012) predlagajo nadgradnjo in opišejo t. i. 

pametni »odziv na obravnavo«, ki vsebuje tri ključne elemente: 

• večstopenjski skrining učencev za identifikacijo tveganja, 

• večstopenjsko ocenjevanje za določitev ustrezne stopnje obravnave in 

• vlogo specialne pedagogike v podpori preventive.  

Izvajanje dvostopenjskega skrininga, ki vključuje skupinski preizkus in nadaljnje dinamično 

ocenjevanje, dokazano omogoča šolam, da prihranijo denar, saj zmanjšuje število napačno 

pozitivnih oziroma učencev, ki so deležni nepotrebnih obravnav in s tem ovirajo napore 

izvajalcev, da bi zagotovili ustrezno pomoč tistim, ki jo resnično potrebujejo. V luči 

pametnega modela »odziv na obravnavo« se tako priporoča izvajanje večstopenjskega 

skrininga, da se s tem zmanjša možnost zagotavljanja dragih obravnav drugostopenjske 

preventive učencem, ki jih ne potrebujejo. Prav tako lahko prepoznamo tiste učence, ki na 

prvi stopnji preventive kažejo tako izrazite zaostanke, da lahko pri njih predvidevamo 

pomanjkanje odziva na drugostopenjsko obravnavo, še preden so je dejansko deležni. Te 

učence se po hitrem postopku napoti na tretjo stopnjo modela.  

Še posebej pa avtorji pametnega modela »odziv na obravnavo« izpostavljajo vlogo specialnih 

pedagogov. Specialni in splošni pedagogi morajo sprejeti enakovredne, a različne 

odgovornosti znotraj modela, saj ta zahteva izvedbo veliko raznovrstnih aktivnosti, ki so 

medsebojno neodvisne in od izvajalcev zahtevajo različne veščine. Naivno je pričakovati in 

zahtevati, da bi vse raznolike naloge znotraj vseh treh stopenj preventive izvajali zgolj splošni 

učitelji. Pametni »odziv na obravnavo« vključuje več različnih specialistov (vključno s 

splošnimi učitelji), ki simultano uporabljajo različne veščine pri delu z različnimi učenci na 

različnih stopnjah preventive. Na tretji stopnji pa ponuja intenzivno specialnopedagoško 

obravnavo, ki vključuje individualni pristop k poučevanju, dostopnost rednega kurikuluma in 

fleksibilno prehajanje med različnimi stopnjami.  

Model »odziv na obravnavo« namreč na splošno omogoča preplet dveh sistemov – rednega 

izobraževanja in specialne pedagogike. Če načeloma prvo služi zgolj splošni populaciji 

učencev, druga pa le učencem s prepoznanimi primanjkljaji in motnjami, ostajajo potrebe 

skupine učencev s tveganjem neustrezno obravnavane. Okvir modela »odziv na obravnavo« 

podaja prostor za kontinuirano sodelovanje in sili strokovnjake iz obeh področij, da združijo 

moči v dobro vseh učencev (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013).   
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4.1.3 »Odziv na obravnavo« in diagnostika specifičnih učnih težav 

Z diagnostičnim ocenjevanjem specifičnih učnih težav povezujemo več različnih modelov, od 

tradicionalnih (kot sta model neskladnosti med sposobnostmi in dosežki ter model nizkih 

dosežkov) do novejših, med katere spada tudi »odziv na obravnavo« (Magajna, 2011). Pri 

uporabi modela »odziv na obravnavo« se diagnostično ocenjevanje specifičnih učnih težav 

zanaša na prepoznavanje nezadostnega odziva na obravnavo in na druge kriterije, ki 

zmanjšujejo vlogo ugotavljanja intelektualnih sposobnosti (IQ) in iskanja neskladnosti v 

kognitivnih sposobnostih posameznika. Namesto tega se išče neskladja, ki izhajajo iz 

pričakovanih dosežkov glede na dano starost otrok oziroma glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Znotraj modela »odziv na obravnavo« so otroci že zgodaj podvrženi presejalnim testom in 

spremljanju njihovega napredka, medtem ko se tradicionalni modeli zanašajo na napotitev 

otroka, običajno v kasnejših razredih in po tem, ko se težave že pojavijo (Fletcher in Vaughn, 

2009). V primerjavi z modelom neskladnosti med sposobnostmi in dosežki »odziv na 

obravnavo« omogoča zgodnjo obravnavo otrok z učnimi težavami, vključuje sprejemanje 

odločitev v kontekstu, izboljšuje točnost pri prepoznavanju otrok s specifičnimi učnimi 

težavami in ponuja učinkovitejše obravnave (Ihora in Olvera, 2015).  

Kljub navedenim prednostim ostaja zaskrbljenost v povezavi z uporabo modela »odziv na 

obravnavo« za diagnostične procese, saj izpušča nekatere osnovne značilnosti konstrukta 

specifičnih učnih težav – primanjkljaje v psiholoških procesih, povprečne ali nadpovprečne 

intelektualne sposobnosti in razlike v kognitivnem profilu posameznika (Magajna, 2011). Če 

za diagnostiko specifičnih učnih težav uporabljamo zgolj model »odziv na obravnavo«, lahko 

ugotovimo težave na področjih (1) razlikovanja med specifičnimi učnimi težavami in lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju, (2) razlikovanja med specifičnimi učnimi težavami in 

splošnimi težavami pri učenju, (3) prepoznavanja individualnih razlik, (4) določanja 

ustreznega odziva na obravnavo in (5) prepoznavanja najboljših sredstev za implementacijo 

obravnav (Wodrich, Spencer in Daley, 2006, v Kavale in Spaulding, 2008). Prav tako sta 

njegova zanesljivost in veljavnost v glavnem odvisna od obstoja ustrezne infrastrukture, ki 

zajema univerzalni skrining, rangirane stopnje na raziskavah osnovanih obravnav,  

spremljanje napredka in konsistentno razumevanje tega, kaj predstavlja neustrezen odziv. Vse 

omenjeno zahteva ustrezno finančno podporo, še posebej ciljno usmerjene obravnave manjših 

skupin učencev s tveganjem, ki pa je pogosto ni mogoče zagotoviti (Ihora in Olvera, 2015).  

Zaradi vsega omenjenega je priporočljivo, da se model »odziv na obravnavo« uporablja 

predvsem v zgodnji fazi prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja specifičnih učnih težav. 

Če je vzpostavljena ustrezna infrastruktura, se lahko informacije, ki jih pridobimo skozi 

proces znotraj modela »odziv na obravnavo«, kombinirajo s celovitim psihološkim in 

pedagoškim ocenjevanjem učencev, pri katerih ugotovimo pomanjkljiv odziv na obravnavo 

(Ihora in Olvera, 2015). 
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4.2 Primeri uporabe večstopenjskih modelov podpore in pomoči v predšolskem 

obdobju 

Čeprav je področje uporabe večstopenjskih modelov podpore in pomoči v predšolski vzgoji in 

izobraževanju šele v svojih začetkih, je razlogov za temeljit razmislek o predšolski uporabi 

pristopa »odziv na obravnavo« veliko. Kot prvo so principi poučevanja, ki predstavljajo enega 

izmed njegovih temeljev, podobni tistim, ki so široko priznani na področju predšolske vzgoje 

in izobraževanja, kot sta poudarek na visokokakovostnem kurikulumu in poučevanju ter 

pomen zgodnjega odkrivanja in obravnave z uporabo praks, osnovanih na raziskavah. Prikaz 

prepleta principov modela »odziv na obravnavo« in priporočenih praks v zgodnjem otroštvu 

je predstavljen spodaj (tabela 02). Prav tako ostaja dejstvo, da številni vzgojitelji, ki se 

ravnajo po sodobnih smernicah in se zavedajo pomena zgodnjih učnih izkušenj, sami od sebe 

uvajajo poučevalne prakse, ki so skladne z modelom »odziv na obravnavo«. Ob tem obstaja 

vse večji zbir dokazov in raziskav o njegovi učinkovitosti v osnovnošolskem kontekstu ter 

tudi na področju predšolske vzgoje in izobraževanja (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013; 

Gersten idr., 2012). 

 

Tabela 02: Principi modela »odziv na obravnavo« in njihova povezava s priporočeno prakso v zgodnjem 

otroštvu (Jackson, Pretti-Frontczak, Harjusola-Webb, Grisham-Brown in Romani, 2009) 

Principi modela »odziv na 
obravnavo« 

Priporočene prakse v zgodnjem otroštvu 

Uporaba stopenj za zagotavljanje 
največje možne podpore vsakemu 
posameznemu učencu. 

• Znotraj oddelkov in starostnih skupin se zagotavlja vzgojno-
izobraževalni proces in podpora različne pogostosti in intenzivnosti. 

• Vzgojitelji za vsakega otroka posebej vedo, kakšno pogostost in 
intenzivnost obravnave potrebuje.  

• Uporabljajo se različne strategije poučevanja oz. izvajanja dejavnosti. 

Poučevanje je visokokakovostno.  

• Visokokakovosten vzgojno-izobraževalni proces vključuje 
usposobljene vzgojitelje, uporabo različnih pristopov k zgodnjemu 
učenju in poučevanju, kontinuirane postopke evalvacije otrokovih 
spretnosti in znanj ter sodelovanje med strokovnimi delavci. 

Osnova je kurikulum, ki temelji na 
raziskavah.   

• Kurikulum naj bo osnovan na dokazih.  
• Kurikulum naj bo preverjeno učinkovit. 

Sistem zbiranja podatkov zajema 
formativno in sumativno 
ocenjevanje. 
Uporabljene obravnave so 
dokazano učinkovite.  

• Natančno spremljanje otrokovega napredka za določanje 
učinkovitosti poučevalnih strategij. 

• Uporaba več virov za razumevanje otrokovih trenutnih učnih 
dosežkov. 

• Uporabljene prakse so potrjene in uporabne v različnih okoljih. 
• Podpora učenju je individualno prilagojena vsakemu otroku.  

Izbor in revizija ustreznih treningov 
in obravnav potekata po vnaprej 
določenih postopkih.  

• Izbor ustreznih poučevalnih pristopov in obravnav znotraj vzgojno-
izobraževalnega procesa je osnovan na podatkih o posameznem 
otroku in učnem kontekstu.  

• Družine in strokovni delavci sodelujejo v procesih načrtovanja, 
izvajanja in evalviranja.  

Uporaba mer za spremljanje 
izvedbe načrtovanega.  

• Vzgojno-izobraževalni proces poteka tako, kot je bilo predvideno v 
načrtu.  

• Preveri se izvedbo načrtovanega, da se zagotovi natančnost in 
učinkovitost procesa.  
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Na »odziv na obravnavo« v predšolskem kontekstu lahko gledamo kot na sredstvo za 

zagotavljanje visokokakovostnega poučevanja in odgovorno izvajanje nege preko 

diferenciacije podpore vsem otrokom v skupini. Eden izmed načinov konceptualizacije 

modela »odziv na obravnavo« v zgodnjem otroštvu predstavlja tri stopnje izidov in 

poučevalnih/negovalnih strategij. Prva stopnja vključuje univerzalne, druga ciljno usmerjene, 

tretja pa visoko individualizirane izide in poučevalne/negovalne strategije. V procesu se 

stopnjuje individualizacijo (iz manj v bolj specializirano) ter intenzivnost in pogostost 

poučevanja. Gre za vpeljavo hierarhije podpore in pomoči, ki je diferencirana preko procesa 

sprejemanja odločitev, osnovanega na zbranih informacijah o vsakem posameznem otroku. 

Ključne sestavine modela so večstopenjski sistem poučevalnih in negovalnih praks, 

visokokakovosten kurikulum za vse otroke, kontinuiran proces ocenjevanja in spremljanja 

napredka za vse otroke in sodelovalni proces reševanja problemov (Frameworks for Response 

to Intervention in Early Childhood: Description and Implications, 2013). 

V veliko pogledih je področje predšolske vzgoje in izobraževanja odlično prizorišče za 

uporabo različnih večstopenjskih modelov pomoči, ki sodijo v okvir pristopa »odziv na 

obravnavo«, saj v primerjavi z osnovnošolskim okoljem čez dan omogoča več prostora za 

individualizirane treninge manjših skupin ali obravnave posameznih otrok, hkrati pa zahteve 

po sledenju in doseganju ciljev učnega načrta znotraj celotnega razreda oziroma skupine niso 

tako stroge kot v osnovi šoli (Gersten, 2013). Vseeno ostaja veliko odprtih vprašanj v 

povezavi z vpeljavo teh modelov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja. Tehten 

razmislek potrebujejo dileme o tem, kakšne prakse naj sestavljajo model, kdo so izvajalci, 

katere otroke in družine vključiti in kako ga vpeljati v obstoječe sisteme vzgoje in 

izobraževanja (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013). C. Ball in B. Tramel (2011) ugotavljata 

potrebo po razvoju raziskav v povezavi z veljavnostjo in zanesljivostjo pripomočkov za 

spremljanje napredka pri predšolskih otrocih za izboljšanje baze podatkov o učinkovitem 

sprejemanju odločitev, ki bi omogočile vpeljavo modelov »odziv na obravnavo« znotraj 

predšolske vzgoje in izobraževanja.  

 

4.2.1 Prepoznanje in odziv: model za spodbujanje izobraževalnih spretnosti in znanj v 

predšolskih programih 

Sodobni trendi v predšolski vzgoji in izobraževanju, kot je vse večji poudarek na 

pripravljenosti za šolo in zgodnji obravnavi, je avtorice V. Buysse, E. S. Preisner-Feinberg, E. 

Soukakou, D. R. LaForett, A. Fettig in J. M. Schaaf (2013) spodbudil, da so v okviru pristopa 

»odziv na obravnavo« posebej za uporabo v predšolski populaciji otrok razvile model 

Prepoznanje in odziv, ki se osredotoča na učenje izobraževalnih spretnosti in znanj. Model 

ima dvojni fokus: izboljšanje kakovosti poučevalnih praks za vse otroke in zagotavljanje 

dodatne podpore in pomoči za nekatere otroke s ciljem, da bi bili lahko vsi uspešni v šoli. V 

osnovi vključuje zbiranje informacij o otrokovih spretnostih in znanju za pomoč vzgojiteljem 

pri načrtovanju in organizaciji poučevanja, pri zagotavljanju na raziskavah osnovanih 

obravnav in podpore ter pri spremljanju otrokovega napredka pri učenju. Konceptualna 

zasnova modela se naslanja na značilne tri stopnje preventive (slika 03), pri čemer so 
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poučevalne strategije organizirane od najbolj do najmanj intenzivnih. Nekatere sestavine se v 

glavnem navezujejo na pomembne komponente modelov »odziv na obravnavo«.  

 

Slika 03: Konceptualna zasnova modela Prepoznanje in odziv s tremi različno intenzivnimi stopnjami obravnav 

in vseskozi prisotnim procesom sodelovalnega reševanja problemov (Buysee idr., 2013) 

 

To so (1) sistematično ocenjevanje otrokovih dosežkov in izobraževalnih spretnosti ter znanj, 

(2) znanstveno izdelan kurikulum in obravnave ter (3) postavljeni kriteriji za sprejemanje 

odločitev o uporabi različnih poučevalnih praks. Bolj specifično pa so komponente razdeljene 

na (1) prepoznanje, ki vključuje zbiranje informacij formativnega ocenjevanja s skriningom 

vseh otrok in spremljanjem njihovega napredka ter (2) odziv, ki pomeni zagotavljanje 

učinkovitega osnovnega kurikuluma, namerno poučevanje in večstopenjske obravnave, 

povezane z rezultati formativnega ocenjevanja. Kot del obeh specifičnih sestavin, priznanja in 

odziva, se uporablja proces, imenovan sodelovalno reševanje problemov. Ta podpira 

sprejemanje odločitev, osnovano na informacijah, pomaga pri načrtovanju obravnav na 

različnih stopnjah modela in pri ocenjevanju, kako dobro se otroci odzivajo na te obravnave. 

SODELOVALNO              
REŠEVANJE              

PROBLEMOV 

SODELOVALNO                                          
REŠEVANJE               

PROBLEMOV 
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REŠEVANJE                                     
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formativno ocenjevanje 
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MANJŠIH SKUPIN &                                      
INTEGRIRANE UČNE 

AKTIVNOSTI 

formativno ocenjevanje 

1 
(vsi otroci) 
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NAMERNO POUČEVANJE 

formativno ocenjevanje 
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Prepoznanje: formativno ocenjevanje 

Izvaja se formativno ocenjevanje ključnih izobraževalnih področij, preko katerih lahko dobro 

napovemo kasnejši učni uspeh. Ocenjevanje opravijo vzgojitelji, in sicer trikrat letno. 

Jesensko ocenjevanje se uporablja za določitev otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč in 

podporo, medtem ko se zimsko in pomladno ocenjevanje uporabljata predvsem za spremljanje 

napredka ter za pomoč vzgojiteljem pri oceni odziva otrok na ciljno usmerjene obravnave in 

morebitno potrebo po prilagajanju načrtovanih obravnav. Otroci, ki so vključeni v ciljno 

usmerjene obravnave manjših skupin, so izbrani na podlagi vnaprej določenih kriterijev 

presejalnih pripomočkov. Ključna razlika pri uporabi postopka formativnega ocenjevanja in 

npr. diagnostičnega ocenjevanja je v tem, da je prvo oblikovano tako, da strokovnim 

delavcem v prvi vrsti pomaga pri načrtovanju poučevanja in ne pridobivanju diagnostične 

ocene ali odločanju o napotitvi v specialnopedagoške programe.  

Odziv: na raziskavah izdelan kurikulum, namerno poučevanje in ciljno usmerjene obravnave 

Ta komponenta se navezuje tako na osnovno poučevalno prakso, ki je namenjena vsem 

otrokom v skupini, kot tudi na večstopenjske obravnave, ki so jih deležni le nekateri. Prva 

stopnja zajema učinkoviti kurikulum skupaj z namernim poučevanjem ključnih 

izobraževalnih spretnosti in znanj. Na drugi stopnji se učenje za nekatere otroke razširi na 

direktno poučevanje v majhnih skupinah, to je 15 minut na dan v obdobju od 8 do10 tednov. 

Pri tem se uporablja na raziskavah razvite poučevalne prakse in treninge spretnosti ter znanj, 

hkrati pa pomoč prihaja tudi preko integriranih učnih aktivnosti, ki čez dan v redni skupini 

omogočijo več priložnosti za razvijanje želenih spretnosti in znanj preko spodbudnega učnega 

okolja, dodatnih aktivnosti in modifikacij kurikuluma. Tretja stopnja je sestavljena iz 

intenzivnih, na raziskavah razvitih poučevalnih strategij (npr. modeliranja, medvrstniške 

pomoči ipd.) za majhno število otrok. Pri tem se obravnave na vseh treh stopnjah seštevajo. 

Vsi otroci so deležni obravnave na prvi stopnji, nekateri otroci obravnave na prvi in drugi 

stopnji, malo otrok prejema pomoč na vseh treh stopnjah modela.  

Rezultati raziskav, ki so bile opravljene v povezavi z učinkovitostjo modela Prepoznanje in 

odziv, ponujajo dokaze o tem, da uporaba takega sistema prinaša boljše izide na področju 

jezika in opismenjevanja. Formativno ocenjevanje in standardizirani merski pripomočki so 

namreč pokazali pozitivne učinke in napredek otrok, ki so bili izpostavljeni drugi in tretji 

stopnji modela, v primerjavi z njihovimi vrstniki.  
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Visokokakovostni program predšolske vzgoje in izobraževanja 

Modifikacija in prilagoditve kurikuluma 

Integrirane učne priložnosti 

V otroka usmerjene  

poučevalne strategije 

4.2.2 Zlaganje kock: model dela za odkrivanje in uresničevanje potreb vseh predšolskih 

otrok 

Zlaganje kock je še eden obstoječih, večstopenjskih modelov na področju predšolske vzgoje 

in izobraževanja. Avtorici S. R. Sandall in I. S. Schwartz (2013) sta model sprva razvili kot 

pomoč strokovnim delavcem v predšolski vzgoji in izobraževanju za izvajanje inkluzivnih 

praks, torej za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v skupino in vsakodnevne 

aktivnosti skupine. Menita, da model zagotavlja vrsto pedagoških praks, ki so razvite tako, da 

strokovnim delavcem pomagajo učinkoviteje vključevati, poučevati in razumet i posebne 

potrebe otrok z motnjami ali primanjkljaji in preostale posebne potrebe, ki se porajajo v učnih 

okoljih majhnih otrok. Pri tem poudarjata ključni vidik izvajanja uspešnih inkluzivnih praks, 

to je učinkovito sodelovanje strokovnjakov iz različnih disciplin za izgradnjo učnega okolja in 

vpeljavo poučevalnih strategij, ki pri učenju pomagajo vsem otrokom.  

Konceptualni okvir modela Zlaganje kock je sestavljen iz vrste pedagoških praks za strokovne 

delavce v skupini in druge strokovnjake, vključene v delo z otroki, ki jih lahko uporabijo v 

različnih učnih okoljih. Organiziran je kot stolp iz kock, pri čemer vsaka izmed kock 

predstavlja določeno stopnjo podpore in pomoči (slika 04). Obstajajo 4 ključne komponente 

modela, ki so integrirane v tri stopnje preventive. Temeljna kocka pomeni visokokakovostni 

program predšolske vzgoje in izobraževanja, ki je pomemben za vse otroke. Preostale kocke – 

modifikacije kurikuluma, integrirane učne priložnosti in eksplicitne, na otroka usmerjene 

poučevalne strategije – so namenjene nekaterim otrokom v skupini, in sicer za pomoč pri 

sodelovanju v različnih učnih izkušnjah ter doseganju individualiziranih učnih ciljev. Preko 

vzpenjanja po stolpu iz kock te postajajo vse manjše, kar nakazuje na povečevanje 

intenzivnosti in specifičnosti praks. 

 

Slika 04: Konceptualna zasnova modela Zlaganje kock, ki prikazuje štiri ključne sestavine modela (Sandall in 

Schwartz, 2013) 
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V skladu z modeli »odziv na obravnavo« osnova modela Zlaganje kock temelji na 

zagotavljanju visokokakovostnega izobraževalnega programa za vse otroke. Prva stopnja 

tako pomeni dostop do kvalitetnega programa z vsemi potrebnimi modifikacijami za podporo 

sodelovanju in učenju. Na drugi stopnji so v ospredju integrirane učne priložnosti. Tako 

podporo potrebujejo nekateri otroci v skupini kot pomoč pri doseganju individualiziranih 

ciljev in pomeni posebej načrtovano poučevanje. Integrirano poučevanje se izvaja znotraj 

rednih skupin med načrtovanimi dejavnostmi, rutinami in prehajanji. Kot najintenzivnejša 

podpora na tretji stopnji modela so predvidene eksplicitne, v otroka usmerjene poučevalne 

strategije. Zagotavljajo intenzivnejšo in bolj individualizirano podporo otrokom, ki 

potrebujejo jasnejša navodila in poučevanje za napredovanje k zastavljenim učnim ciljem. 

Zaželeno je, da se aktivnosti tretje stopnje večinoma zagotavljajo znotraj skupine, vendar je 

predvsem v začetnih fazah poučevanja včasih potrebno izbrati tudi mirnejša, tišja okolja.   
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4.2.3 Model zgodnje obravnave predšolskih otrok z visokim tveganjem za pojav učnih 

težav 

V slovenskem prostoru je avtorica J. Terčon (2012b) povlekla nekaj vzporednic z obstoječim 

piramidnim petstopenjskim modelom podpore in pomoči v osnovni šoli in razvila 

štiristopenjski model pomoči za otroke s predispozicijami oziroma z visokim tveganjem za 

pojav učnih težav v vrtcu (slika 05).  

Model na prvi stopnji predpostavlja pomoč vzgojitelja v oddelku. Otroku z visokim 

tveganjem za pojav učnih težav strokovna delavca v skupini, to sta vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja, nudita prilagoditve pri različnih aktivnostih, pomoč pri razvijanju ciljnih 

spretnosti in spodbudo pri utrjevanju samozavesti. Prav tako ga opogumljata k vključevanju v 

vse dejavnosti skupine. Model ob tem predvideva skrbno spremljanje in ugotavljanje 

napredka otroka. Na podlagi tega se odloča o tem, ali otroka vključiti na drugo stopnjo 

preventive, na kateri se procesu pomoči in podpore pridruži svetovalna služba vrtca. Ta 

nadaljuje s postopkom ocenjevanja otroka, to je z odkrivanjem njegovih močnih in šibkih 

področij, obenem pa nudi pomoč tudi strokovnim delavcem v skupini in staršem otroka. Velik 

poudarek na drugi stopnji je ravno na svetovanju vzgojiteljem in njihovem usposabljanju, da 

so zmožni otroku zagotoviti ustrezne prilagoditve ter pomoč in podporo v oddelku brez 

prisotnosti svetovalne delavke. Ta s svojimi specialnimi znanji občasno nudi otroku tudi 

konkretno pomoč, ki lahko poteka v in/ali izven oddelka.  

 

Slika 05: Konceptualna zasnova modela zgodnje obravnave predšolskih otrok z visokim tveganjem za pojav 

učnih težav (Terčon, 2012b) 
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Tretja stopnja modela predvideva polno, multidisciplinarno diagnostično oceno in presojo o 

tem, ali bi bilo otroka smiselno vključiti v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za njeno izvedbo se v proces vključi ustrezne 

zunanje ustanove. Če tako presodi multidisciplinarni tim zunanjih strokovnjakov, je otrok v 

vrtcu v okviru omenjenega programa vključen v intenzivno obravnavo, ki jo izvaja specialni 

pedagog. Ta usmeritev pomeni tudi zadnjo, četrto stopnjo modela.  

Avtorica ob tem poudarja, da je na posameznih stopnjah modela potrebno skrbno presoditi, 

koliko je otroku dejansko potrebno organizirati ustrezno pomoč in podporo, da ga ne bi 

naredili preveč neodvisnega in nemočnega. Pomoč naj bo večinoma izvajana znotraj oddelka 

in predstavljena kot pomoč za vse, da ne bi bil posamezen otrok preveč izpostavljen. Na vseh 

stopnjah modela je potrebno ustrezno vključevati starše in družino, vzpostaviti pozitivno 

komunikacijo in tudi njim ponuditi potrebno pomoč in podporo. Prehajanje med posameznimi 

stopnjami pa mora potekati po vnaprej določenih kriterijih, ki vključujejo tudi okoljske 

dejavnike, kot so npr. strategije poučevanja, ki jih je bil otrok deležen, ali količina učinkovite 

prejete pomoči.  

Model je izdelan tako, da zagotavlja ustrezno izpeljan proces zgodnjega odkrivanja in 

obravnave otrok s tveganjem za pojav učnih težav in popolnoma upošteva njihove trenutne 

individualne potrebe, pri čemer cilj ostaja najugodnejši razvoj in napredek otroka s posebnimi 

potrebami ter njegova dolgoročna socialna in ekonomska neodvisnost.  
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5 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

Celoten kontinuum učnih težav pri matematiki zahteva dobro poznavanje osnov področja, 

značilnosti otrok z matematičnimi težavami, različnih tipov matematičnih učnih težav, kjer 

izstopajo specifične učne težave pri matematiki, in drugih pomembnih vidikov, kot so 

zakonski okviri, ki nam omogočajo ustrezno pomoč in podporo. Čim bolj zgodnje odkrivanje 

in obravnava otrok z matematičnimi učnimi težavami pomenita usmeritev na področje 

tveganja in predšolski kontekst, ki vključuje sistem predšolske vzgoje in izobraževanja.  

Iskanje tveganja za učne težave pri matematiki posega na izjemno kompleksno področje 

matematičnih zmožnosti, iz katerih izhajajo nič manj kompleksni zgodnji znaki oziroma 

napovedovalci matematične učne neuspešnosti. Raziskave prinašajo zapleteno sliko znakov 

tveganja, ki prihajajo s področja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj, ter znakov 

tveganja, ki se nanašajo na kognitivne procese, ki so v ozadju matematičnih zmožnosti. Ob 

tem ne gre pozabiti tudi na socialno-emocionalni vidik ter dejavnike tveganja, ki izhajajo iz 

otrokovega okolja. Pri slednjih izstopa nizek socioekonomski status družine, ki že sam po sebi 

pomeni tveganje za pojav učnih težav pri matematiki. Če sta se na kognitivnem področju sicer 

kot zanesljiva napovedovalca kasnejših matematičnih dosežkov izkazala delovni spomin in 

hitrost procesiranja informacij, velja, da je za dejanske namene presejanja predšolske 

populacije potrebno poseči po merskih pripomočkih s področja zgodnjih matematičnih 

spretnosti in znanj, s katerimi ocenjujemo razvitost otrokovega občutka za števila in količine. 

Sem spadajo najzgodnejše matematične spretnosti in znanja (subitizacija in aproksimacija 

količine), pa sposobnosti štetja, zgodnjih aritmetičnih operacij in druge.  

Zgodnje odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki sicer temelji na 

dveh metodah. Ena izmed njih je uporaba različnih formalnih baterij testov za presejanje 

populacije, druga se zanaša na točnost vzgojiteljeve oziroma učiteljeve ocene otrokovih 

trenutnih in prihodnjih matematičnih dosežkov. Najbolj praktično in dejansko edino ustrezno 

okolje pri nas za izvajanje obeh metod zgodnjega odkrivanja je vrtec. Obiskuje ga večina 

slovenskih predšolskih otrok, hkrati pa je tudi pomemben del koncepta zgodnje obravnave. V 

Sloveniji smo pred kratkim dobili zakonsko osnovo za sistemsko zgodnjo obravnavo, ki 

vključuje tudi vidike, s katerimi lahko pomagamo otrokom z izrazitim tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki, morda pa tudi vsem preostalim s kontinuuma težav v 

matematičnem razvoju. Vendar sistemska zgodnja obravnava sama po sebi ne pokriva dovolj 

velikega dela populacije otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, zato sem kot 

mogočo rešitev v procesih zgodnjega odkrivanja in učinkovite, sistematične zgodnje 

obravnave proučila model »odziv na obravnavo«, ki je svetovno priznan okvir dela z otroki z 

učnimi težavami in posebnimi potrebami. Njegov razvoj se v zadnjih letih dogaja tudi na 

področju predšolskih otrok. V zaključku teoretičnega dela sem tako predstavila nekaj 

primerov modelov podpore in pomoči, ki izhajajo iz koncepta »odziv na obravnavo« in 

zajemajo predšolsko populacijo otrok. Izpostavljajo ključne vidike in specifike predšolskega 

konteksta in kažejo na možnost vzpostavitve večstopenjskega modela podpore in pomoči tudi 

znotraj slovenskega sistema predšolske vzgoje in izobraževanja.  
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1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Čeprav so v Sloveniji predšolski otroci, pri katerih obstaja izrazito tveganje za pojav učnih 

težav pri matematiki, lahko usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, zaradi narave kategorij otrok s posebnimi potrebami v vrtcu in 

pomanjkanja raziskav ter evidenc s tega področja ni mogoče reči, koliko jih je. Zagotovo pa 

so otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki (ne glede na izrazitost tveganja) le 

redko deležni potrebne pozornosti ter ustrezne pomoči in podpore. Postavlja se vprašanje, 

kako v vrtcih učinkovito in uspešno prepoznavati otroke z izrazitim tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki še pred vstopom v šolo in kako jim ponuditi čim hitrejšo in čim bolj 

kakovostno zgodnjo pomoč, hkrati pa pomagati tudi tistim otrokom, pri katerih opažamo manj 

izrazito tveganje, še vedno pa bi v primerjavi z vrstniki potrebovali dodatno podporo in 

pomoč znotraj vrtčevskega kurikuluma za uspešen začetek in končanje šolske poti.  

V svetovnem merilu obstaja širok spekter raziskav, povezanih s področjem tveganja za pojav 

učnih težav pri matematiki. N. Jordan idr. (1992) so že pred več kot 25 leti raziskovale razlike 

v zgodnjih matematičnih spretnostih in znanju pri mlajših otrocih iz družin z različnim SES. 

Raziskave s področja znakov tveganja, ki so sledile v nadaljnjih letih, sem v glavnem 

predstavila v prejšnjih poglavjih. Vključujejo področje zgodnjih matematičnih spretnosti in 

znanj ter kognitivne vidike, ki so ključni kazalniki zgodnjega matematičnega razvoja (Friso-

van den Bos idr., 2018; Gersten idr., 2005; Jordan idr., 2007; Praet in Desoete, 2014; Stock 

idr., 2009 in druge).  

V slovenskem prostoru najdemo nekaj raziskav, ki vključujejo različne vidike področja 

tveganja. O zgodnjem prepoznavanju morebitnih učnih težav so pisale avtorice M. Ozbič idr. 

(2012). J. Terčon (2012a) pa je proučila vzgojiteljevo prepoznavanje znakov tveganja za 

pojav različnih vrst specifičnih učnih težav. Na matematičnem področju se nekaj obstoječih 

raziskav nanaša predvsem na razvoj občutka za števila in količine. Najaktualnejša je 

magistrska naloga avtorice A. Jašarević (2016), ki ugotavlja razvitost občutka za števila in 

količine pri otrocih pred vstopom v šolo.  

Preko proučevanja svetovne literature ter trenutnega stanja na področju zgodnjega odkrivanja 

in obravnave otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v slovenskih vrtcih, sem 

želela bolje osvetliti izbrano, doslej redko raziskovano strokovno področje in tako prispevati k 

iskanju optimalnih rešitev za otroke, ki že v predšolskem obdobju kažejo tveganje za pojav 

kasnejših matematičnih težav. Na podlagi ugotovitev iz raziskave in znanja iz teoretičnega 

dela sem v nadaljevanju razvila večstopenjski model podpore in pomoči s področja učenja 

zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj. 
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2 CILJI RAZISKAVE 

 

Osnovni cilj raziskave je bil temeljito proučiti področje predšolskih otrok s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki in poiskati morebitne poti za izboljšanje procesov zgodnjega 

odkrivanja in zgodnje obravnave, tako preko študija teoretičnih osnov kot tudi preko 

raziskovanja nekaterih vidikov prakse v slovenskih vrtcih. Posebna pozornost je bila 

usmerjena na iskanje tistih dejavnikov in pogojev pri delu vzgojiteljev, ki imajo največji vpliv 

na uspešnost in učinkovitost postopkov odkrivanja in nudenja zgodnje pomoči otrokom s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. 

Cilji raziskave:  

 preko študija literature proučiti pomembne vidike zgodnjega odkrivanja in obravnave 

otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki; 

 ugotoviti, katere znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki vzgojitelji 

najpogosteje opazijo in kateri dejavniki vplivajo na število opaženih znakov tveganja; 

 preveriti, ali vzgojitelji, ki opažajo znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki, 

ukrepajo ali ne in kako, ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na njihov način ukrepanja; 

 ugotoviti, kaj vzgojitelji v vrtcih potrebujejo za uspešno odkrivanje in učinkovito nudenje 

podpore in pomoči otrokom s tveganjem za pojav učnih težav na področju matematike; 

 izdelati predlog večstopenjskega modela podpore in pomoči za otroke s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki v slovenskem sistemu predšolske vzgoje in 

izobraževanja. 
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

V procesu raziskovanja sem si zastavila 7 raziskovalnih vprašanj. V okviru drugega in petega 

vprašanja pa sem postavila še 7 raziskovalnih hipotez. Vprašanja in hipoteze so zapisani 

spodaj.  

RV1: Katere znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki vzgojitelji v vrtcih 

najpogosteje opažajo? 

RV2: Ali se vzgojitelji v vrtcih po številu opaženih znakov tveganja za pojav učnih težav pri 

matematiki med seboj razlikujejo glede na delovno dobo, izkušnje z otroki s posebnimi 

potrebami s področja matematike, stališče o vzgojiteljevi vlogi pri odkrivanju otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki in priljubljenost/nepriljubljenost področja 

matematike? 

 

H1: Vzgojitelji, ki imajo 20 ali več let delovne dobe, opazijo v povprečju več znakov 

tveganja za pojav učnih težav pri matematiki od vzgojiteljev z delovno dobo do 20 let.  

 

H2: Vzgojitelji, ki imajo izkušnjo z dvema ali več otroki z izrazitim tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki (to je z otroki z odločbo o usmeritvi oziroma OPP), v 

povprečju opazijo več znakov tveganja od vzgojiteljev brez teh izkušenj.   

 

H3: Vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga pri odkrivanju otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki najpomembnejša, v povprečju opazijo več znakov tveganja za 

pojav učnih težav pri matematiki kot vzgojitelji, ki menijo, da je vloga drugih 

pomembnejša od njihove.   

 

H4: Vzgojitelji, pri katerih je matematika med bolj priljubljenimi kurikularnimi področji, 

se po številu opaženih znakov tveganja ne razlikujejo od vzgojiteljev, pri katerih je 

matematika med manj priljubljenimi kurikularnimi področji. 

 

RV3: Kakšna je ocena vzgojiteljev glede pojavnosti otrok s tveganjem za pojav učnih težav 

pri matematiki? 

RV4: Ali vzgojitelji v vrtcih ukrepajo, ko opazijo znake tveganja za pojav učnih težav pri 

matematiki, in kakšni ukrepi so med vzgojitelji najpogostejši? 

RV5: Ali se vzgojitelji v vrtcih različno pogosto odločajo za ukrepe, ki vključujejo 

svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne strokovne pomoči, glede na delovno dobo, izkušnje 

z otroki s posebnimi potrebami s področja matematike in stališče o vzgojiteljevi vlogi pri 

odkrivanju otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki? 
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H5: Vzgojitelji z 20 in več leti delovne dobe se pogosteje odločajo za ukrepe, ki 

vključujejo svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne strokovne pomoči, od vzgojiteljev z 

delovno dobo do 20 let.  

 

H6: Vzgojitelji, ki imajo izkušnjo z dvema ali več otroki z izrazitim tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki (to je z otroki z odločbo o usmeritvi oziroma OPP), se 

pogosteje odločijo za ukrepe, ki vključujejo svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne 

strokovne pomoči, od vzgojiteljev brez teh izkušenj.  

 

H7: Vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga pri odkrivanju otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki najpomembnejša, se pogosteje odločijo za ukrepe, ki 

vključujejo svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne strokovne pomoči, kot vzgojitelji, ki 

menijo, da je vloga drugih pomembnejša od njihove.   

 

RV6: Kaj vzgojitelji v vrtcih potrebujejo za uspešno odkrivanje in učinkovito nudenje 

podpore in pomoči otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki? 

RV7: Kje vzgojitelji v trenutnih pogojih dela v vrtcu vidijo možnosti za dodatno delo z otroki 

s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki in kakšni so njihovi konkretni predlogi in 

želje? 
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4 METODOLOGIJA 

 

Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Pristop k 

raziskovanju je bil kvantitativen. Raziskava temelji na statistični in vsebinski analizi 92 

anketnih vprašalnikov. Na njeni podlagi sem pridobila informacije o tem, kakšno je trenutno 

stanje na raziskovanem področju, in proučila mogoče vplive in razloge za to.  

 

4.1 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni, priložnosten. Zajema 92 vzgojiteljev s poklicnimi izkušnjami z 

oddelkov otrok drugega starostnega obdobja (starost otrok od 3 do 6 let oziroma do vstopa v 

šolo).  

 

Tabela 03: Število in delež sodelujočih vzgojiteljev glede na starostne skupine otrok 

Vzgojitelji različnih starostnih skupin  

 N Strukturni odstotek (%) 

Vzgojitelj otrok 

drugega 

starostnega 

obdobja 

Skupina od 5 do 6 let 18 

50 

19,6 

54,3 

Skupina od 4 do 5 let 13 14,1 

Skupina od 3 do 4 
leta 

15 16,3 

Heterogena skupina 
(od 3 do 6 let) 

4 4,3 

Vzgojitelj otrok 

prvega 

starostnega 

obdobja  

Skupina od 2 do 3 
leta 

19 

30 

20,7 

32,6 Skupina od 1 do 2 leti 10 10,9 

Heterogena skupina 
(od 1 do 3 leta) 

1 1,1 

Vzgojitelj 
kombiniranih 
oddelkov 

Starost otrok tudi 5 
let ali več 

8 

12 

8,7 

13,1 
Vsi otroci, mlajši od 5 

let 
4 4,3 

SKUPAJ 92 92 100,0 100,0 

 

Od 92 vzgojiteljev jih je več kot polovica (54,3 %) v času izpolnjevanja anketnega 

vprašalnika vodila skupino drugega starostnega obdobja, medtem ko je 30 vzgojiteljev 

(32,6 %), ki so sodelovali v raziskavi, delalo v skupinah z otroki prvega starostnega obdobja. 

13,1 % anketiranih je v času izvedbe raziskave vodilo kombinirane oddelke, ki vključujejo 

otroke iz prvega in drugega starostnega obdobja. Od tega jih je imelo skoraj 70 % v skupini 

tudi otroke v starosti od 5 do 6 let ali več. Skupino predšolskih otrok (od 5 do 6 let oziroma 
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do vstopa v šolo) je vodilo 18 anketiranih ali skoraj 20 % vseh vzgojiteljev, ki so sodelovali v 

raziskavi (tabela 03).  

Graf 01: Delež sodelujočih vzgojiteljev glede na končano izobrazbo 

 

 

Večina sodelujočih vzgojiteljev v raziskavi, to je 56 (61 %), je imela v času izvedbe raziskave 

doseženo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja predšolske vzgoje. Sledijo jim 

vzgojitelji s srednješolsko ali petletno izobrazbo s področja predšolske vzgoje. Teh je bilo 17 

(19 %). Prekvalifikacijo za predšolsko vzgojo ob doseženi visokošolski ali univerzitetni 

izobrazbi z drugega strokovnega področja je opravilo 15 vzgojiteljev, kar predstavlja 

16-odstotni delež vseh anketiranih (graf 01). 

 

Tabela 04: Število in delež sodelujočih vzgojiteljev glede na leta delovnih izkušenj na mestu vzgojitelja 

Delovna doba na mestu vzgojitelja 

 N 
Strukturni odstotek 

(%) 

Kumulativna 
frekvenca (F) 

Kumulativni 
odstotek (F %) 

Do 4 leta 20 21,7 20 21,7 

Od 4 do 10 let 26 28,3 46 50,0 

Od 10 do 20 let 13 14,1 59 64,1 

Nad 20 let 33 35,9 92 100,0 

SKUPAJ 92 100,0  

 

Glede na zbrane podatke (tabela 04) je bilo v raziskavo vključenih veliko v svojem poklicu 

zelo izkušenih vzgojiteljev. Največ, to je 33 vzgojiteljev, je imelo v času izpolnjevanja 

anketnega vprašalnika več kot 20 let delovnih izkušenj, kar predstavlja 35,9-odstotni delež 

vseh sodelujočih. Sledijo vzgojitelji z delovno dobo od 4 do 10 let. Teh je bilo 28,3 %. 

Medtem ko je bilo vzgojiteljev s 4 leti ali manj delovnih izkušenj 21,7 %. Najmanj je bilo 

vzgojiteljev z od 10- do 20-letnimi delovnimi izkušnjami, in sicer 14,1 % vseh anketiranih. 

19% 

61% 

16% 

4% 
Srednješolska ali petletna
izobrazba s področja predšolske
vzgoje
Višješolska ali visokošolska
izobrazba  s področja predšolske
vzgoje
Visokošolska ali univerzitetna
izobrazba s prekvalifikacijo za
predšolsko vzgojo
Drugo
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Če kategorije združimo, lahko ugotovimo, da je imela točno polovica vzgojiteljev, to je 46 

(50 %) manj kot 10 let delovnih izkušenj, drugih 46 anketiranih pa jih je imelo 10 let ali več. 

 

4.2 Merski pripomoček 

Podatke sem zbrala z anketnim vprašalnikom za vzgojitelje (priloga 01). Vprašalnik vključuje 

vprašanja zaprtega, kombiniranega in odprtega tipa. Merski pripomoček sem oblikovala sama 

na osnovi proučevane literature, navedene v sklopu tega magistrskega dela, podatkov iz 

obstoječih raziskav (Terčon, 2012a), podatkov iz pilotske študije, v kateri je sodelovalo 20 

vzgojiteljic, ter na podlagi lastnih izkušenj, pridobljenih med delom v vrtcu. Vprašalnik sem 

preko svetovalnih služb vrtcev razdelila med priložnostni vzorec vzgojiteljev. Vprašalnik 

vsebuje kratko razlago proučevanega področja in nekaterih manj znanih terminov. Prvi del 

sprašuje po začetnih podatkih: delovni dobi, dokončani izobrazbi, starosti otrok v skupini ter 

vključuje bolj specifičen podatek o priljubljenost/nepriljubljenosti področja matematike pri 

vzgojiteljih. Drugi in tretji del vprašalnika sta vsebinska sklopa. Drugi del zajema vprašanja, 

povezana z odkrivanjem otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, tretji del 

obsega področje zgodnje podpore in pomoči.  

Vsebinsko veljavnost vprašalnika sem preverila preko ocene treh ekspertov, zanesljivost 

vprašalnika pa s ponavljalno metodo.   

 

4.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Najprej sem v aprilu 2018 izvedla krajšo pilotsko študijo, v katero sem vključila 20 

vzgojiteljic. Vsem sodelujočim sem razdelila vprašalnike v tiskani obliki. Analizirala sem 

njihove odgovore in upoštevala podane pripombe o morebitni nejasnosti zastavljenih 

vprašanj. Na podlagi podatkov iz te študije sem merski pripomoček dokončno oblikovala. V 

maju 2018 sem izvedla glavni del raziskave. Vprašalnike sem v tiskani obliki preko 

svetovalnih služb razdelila med vzgojitelje z izkušnjami v skupinah otrok drugega starostnega 

obdobja osmih slovenskih vrtcev, od tega enega ljubljanskega, štirih obljubljanskih in treh 

dolenjskih vrtcev (oziroma pet vrtcev iz osrednjeslovenske regije in tri iz jugovzhodne 

Slovenije). Vse skupaj je bilo razdeljenih 120 vprašalnikov. Rešenih sem dobila 96 

vprašalnikov, kar predstavlja 80-odstotno odzivnost vzgojiteljev. Od dobljenih vprašalnikov 

so bili štirje vprašalniki neveljavni in jih nisem vključila v analizo.  

 

4.4 Statistična obdelava podatkov 

Podatke sem statistično obdelala s programom IBM SPSS Statistics. Na prvo, tretje, četrto, 

šesto in sedmo raziskovalno vprašanje sem odgovorila na ravni opisne statistike s frekvenčno 

analizo. Določila sem absolutne frekvence in strukturne odstotke, pri nekaterih vprašanjih pa 

tudi kumulativni odstotek. Pri vprašanjih, ki vključujejo proste odgovore, sem uporabila 
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kvalitativno metodo analize. Dobljene odgovore sem razvrstila v logično določene kategorije. 

Pri drugem in petem raziskovalnem vprašanju, ki vključujeta 7 hipotez, sem izvedla nadaljnjo 

statistično analizo. Pri prvih treh hipotezah (H1, H2 in H3) sem za iskanje vpliva različnih 

spremenljivk na število opaženih znakov tveganja zaradi neizpolnjenega pogoja o normalni 

porazdelitvi podatkov uporabila neparametričen test za dva neodvisna vzorca, in sicer 

Mann-Whitneyjev test. Pri četrti hipotezi sem razlike iskala s t-testom, saj je bil v tem 

primeru pogoj o normalni porazdelitvi podatkov izpolnjen. S χ
2
-testom sem preverila 

povezave med različnimi skupinami vzgojiteljev in načinom ukrepanja ob opažanju znakov 

tveganja (hipoteze H5, H6 in H7). Pri statističnem sklepanju sem upoštevala stopnjo tveganja 

0,050. Rezultate bom v nadaljevanju predstavila opisno, tabelarno in grafično.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki Maja Šuštaršič 

71 

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate vsakega posameznega raziskovalnega vprašanja s 

pripadajočimi hipotezami in njihovo interpretacijo v danem teoretičnem okviru.   

 

5.1 RV1: Pogostost opažanja različnih znakov tveganja  

Katere znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki različni vzgojitelji v vrtcih 

najpogosteje opažajo? 

 

Najpogosteje opažene znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki s strani različnih 

vzgojiteljev sem ugotavljala z drugim vprašanjem v drugem sklopu anketnega vprašalnika 

(priloga 01), pri katerem so morali anketirani izmed naštetih znakov tveganja obkrožiti tiste, 

ki so jih že kdaj opazili pri otroku/otrocih v svoji skupini. Pri tem so morali upoštevati samo 

otroke, ki v tem času še niso bili usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Obkrožili so lahko od 0 do 8 znakov tveganja. Vsak izmed njih je bil 

opisan oziroma podrobneje predstavljen s krajšo obrazložitvijo, kako se znak tveganja kaže v 

vsakdanjem funkcioniranju otroka pri dejavnostih v vrtcu. Ti znaki so bili: težave pri učenju 

štetja; težave pri urejanju predmetov po velikosti; problemi s prepoznavanjem števk; 

nerazumevanje pomena štetja; težave pri razvrščanju predmetov po velikosti, barvi in obliki; 

šibko pomnjenje, povezano s števili in številkami; problemi z zaznavanjem časa; težave pri 

pomnjenju časovnih zaporedij. 

 

Tabela 05: Število ter strukturni in kumulativni odstotek vzgojiteljev glede na število do sedaj opaženih različnih 

znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

Število opaženih različnih znakov tveganja 

 N 
Strukturni 

odstotek (%) 

Kumulativni 

odstotek (%) 

0 znakov 7 7,6 7,6 

1 znak 6 6,5 14,1 

2 znaka 15 16,3 30,4 

3 znaki 21 22,8 53,3 

4 znaki 15 16,3 69,6 

5 znakov 15 16,3 85,9 

6 znakov 6 6,5 92,4 

7 znakov 3 3,3 95,7 

8 znakov 4 4,3 100,0 

SKUPAJ 92 100,0  
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Iz tabele 05 je razvidno, da so sodelujoči vzgojitelji največkrat obkrožili od 2 do 5 različnih 

znakov tveganja, od tega jih je največ, to je 21 anketiranih (22,8 %), do sedaj v času svojega 

dela v vrtcu opazilo 3 izmed naštetih 8 znakov tveganja. Sedem vzgojiteljev (7,6 %) še nikoli 

ni opazilo nobenega izmed naštetih znakov tveganja pri katerem izmed otrok v skupini, 4 

vzgojitelji (4,3 %) pa so opazili že vse naštete, torej 8 različnih znakov tveganja. Približno 

polovica vseh vzgojiteljev (53,3 %) je pri otrocih do sedaj opazila 3 ali manj izmed opisanih 

znakov tveganja.  

  

Tabela 06: Pogostost opažanja posameznih znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

Znaki tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

 N 
Strukturni 

odstotek (%) 

a. Težave pri učenju štetja 46 14,3 

b. Težave pri urejanju predmetov po velikosti 35 10,9 

c. Problemi s prepoznavanjem števk 41 12,7 

d. Nerazumevanje pomena štetja 37 11,5 

e. Težave pri razvrščanju predmetov po velikosti, barvi in obliki 35 10,9 

f. Šibko pomnjenje, povezano s števili in številkami 19 5,9 

g. Problemi z zaznavanjem časa 45 13,9 

h. Težave pri pomnjenju časovnih zaporedij 64 19,9 

SKUPAJ 322 100,0 

 

 

Graf 02: Strukturni odstotek vzgojiteljev, ki so že kdaj opazili dani znak tveganja pri otroku/otrocih v skupini 
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Kot je prikazano v tabeli 06, je vseh 92 sodelujočih vzgojiteljev vsega skupaj različne znake 

tveganja obkrožilo 322-krat. Od tega je največ vzgojiteljev obkrožilo znak »težave pri 

pomnjenju časovnih zaporedij«. Ta znak tveganja za pojav učnih težav pri matematiki je 

opazilo kar 64 anketiranih, kar predstavlja skoraj 70 % vseh sodelujočih v raziskavi (glej graf 

02). Znak »težave pri pomnjenju časovnih zaporedij« ima tako največji, 20-odstotni delež 

med vsemi naštetimi znaki tveganja. Drugi najpogosteje opaženi znak med anketiranimi je bil 

»težave pri učenju štetja« (14,3 % delež med vsemi znaki tveganja), ki ga je obkrožilo 46 

oziroma točno 50 % anketiranih. Na tretjem mestu je pristal znak tveganja »problemi z 

zaznavanjem časa«, ki je dobil 13,9-odstotni delež med vsemi danimi znaki. Do sedaj ga je 

opazilo 45 vzgojiteljev ali približno 49 % udeleženih v raziskavi. Najmanj vzgojiteljev je do 

sedaj opazilo »šibko pomnjenje, povezano s števili in številkami«. Od 92 sodelujočih ga je 

obkrožilo zgolj 19 vzgojiteljev ali približno 21 % anketiranih. Med vsemi znaki ima omenjeni 

znak tveganja zgolj 5,9-odstotni delež. Vzgojitelji so redkeje opazili še »težave pri 

razvrščanju predmetov po velikosti, barvi in obliki« in »težave pri urejanju predmetov po 

velikosti«. Oba znaka je obkrožilo 35 izmed 92 anketiranih (38 % vseh sodelujočih 

vzgojiteljev) in imata 10,9-odstotni delež med vsemi 8 ponujenimi znaki tveganja.  

 

RV1: Ugotovitve in razprava 

Raziskava je pokazala, da različni vzgojitelji v vrtcih med danimi znaki tveganja za pojav 

učnih težav pri matematiki najpogosteje opažajo težave pri pomnjenju časovnih zaporedij 

(npr. dnevi v tednu, meseci v letu ali letni časi). Med pogosteje opaženimi so še težave pri 

učenju štetja in problemi z zaznavanjem časa.   

Težave pri pomnjenju časovnih zaporedij se ne nanašajo neposredno na zgodnje matematične 

spretnosti in znanja, ampak na otrokove spominske sposobnosti in razvoj časovnih pojmov. 

Težave na področju spomina in s časovno orientacijo so za otroke z učnimi težavami pri 

matematiki značilne (Kavkler, 2007). K. Moll idr. (2016) so ugotovile pomembno povezavo 

med sposobnostjo temporalnega procesiranja in matematičnimi dosežki, kar potrjuje tudi tretji 

najpogosteje opaženi znak tveganja, to so problemi z zaznavanjem časa. 

Pri konceptu časa gre za področje učenja, ki je tesno prepleteno z različnimi kurikularnimi 

področji v vrtcu, prav tako pa sta zaznavanje časa in poznavanje časovnih zaporedij 

sposobnosti, ki sta vključeni v številne situacije v našem vsakdanu. Kurikulum za vrtce 

(1999) omenja zaznavanje časa in časovna zaporedja v smislu različnih ciljev in dejavnosti pri 

več področjih (narava, gibanje, jezik). Matematika tega področja posebej ne izpostavlja.  

Problemi z zaznavanjem časa in razumevanjem časovnih zaporedij ter težave na področju 

spomina so povezane z raznovrstno populacijo otrok s posebnimi potrebami. Koncept časa 

težje obvladujejo npr. tudi otroci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (Košak 

Babuder, 2011). V tem pogledu bi lahko pri navajanju znakov tveganja podala še podrobnejšo 

in specifično obrazložitev, ki bi anketirane natančneje usmerila k skupini otrok s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki. Vzgojitelje bi lahko vprašala po bolj specifično 

matematičnih znakih tveganja, povezanih z zgodnjim občutkom za števila in količine, kot so 
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npr. individualne razlike v nesimbolnem znanju količin (Fyfe, Rittle-Johnson in Faran, 2019). 

Pomagale bi nekatere kombinacije znakov tveganja ali iskanje znakov tveganja v 

funkcioniranju otrok, ki bi nakazovali na kognitivne primanjkljaje v ozadju specifičnih učnih 

težav pri matematiki, kot sta delovni spomin (Bull idr., 2008) ali okrnjena hitrost procesiranja 

informacij (Fuchs idr., 2006; Passolunghi in Lanfranchi, 2012). Kognitivne sposobnosti so 

namreč spremenljivka, ki lahko pripomore k natančnosti drugih, očitnejših napovedovalcev 

tveganja na področju matematike (Gersten idr., 2012). Postavlja se vprašanje, ali vzgojitelji 

dovolj dobro poznajo funkcioniranje otrok in ali ustvarijo dovolj učnih priložnosti, da bi lahko 

prepoznali tudi subtilnejše in podrobnejše razlike v njihovem razvoju na področju zgodnjih 

matematičnih spretnosti in znanj.  

Drugi najpogosteje opaženi znak tveganja zajema težave pri učenju štetja. Slabo razvite 

strategije štetja so pomemben kazalnik morebitnih težav pri učenju matematike (Gersten idr., 

2005). Otroci so že od zgodnjega otroštva naprej vsakodnevno udeleženi v številnih 

dejavnostih, ki se povezujejo s štetjem in števili (Geary, 1994; Levstek idr., 2013). To velja 

tudi za vrtčevsko okolje, ki ponuja številne spontane priložnosti za učenje in vzgojiteljevo 

opazovanje otrokovih sposobnosti štetja. 

Specifičen znak tveganja za matematične učne težave (šibko pomnjenje, povezano s števili in 

številkami) ter znake tveganja s področja logičnih sposobnosti (težave pri razvrščanju in 

urejanju po velikosti) so vzgojitelji redkeje opazili. Sklepam lahko, da se pogosteje opaženi 

znaki tveganja splošnejše narave, ki so v ozadju več različnih skupin otrok s posebnimi 

potrebami, pogosteje kažejo v populaciji, vzgojitelji pa imajo tudi več priložnosti za njihovo 

opazovanje, saj se povezujejo z različnimi kurikularnimi vsebinami. Medtem ko za specifično 

matematične znake tveganja vzgojitelji ustvarijo manj priložnosti za opazovanje, saj v 

primerjavi z drugimi kurikularnimi področji redkeje posegajo po načrtovanih matematičnih 

dejavnostih (Govek, 2017), pri čemer izstopa učenje štetja, ki je tesno prepleteno z 

vrtčevskimi vsakodnevnimi dejavnostmi in rutino.  

Vzgojitelje bi bilo potrebno usposobiti za prepoznavanje raznolikih znakov tveganja 

matematičnih učnih težav s področja občutka za števila in količine. To je v nadaljevanju 

pokazala tudi raziskava, saj so vzgojitelji med odgovori o tem, kaj bi potrebovali za lažje in 

uspešnejše odkrivanje otrok s tveganjem, na drugo mesto uvrstili odgovor, ki je ponujal več 

usposabljanj in izobraževanj s področja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj.  
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5.2 RV2: Razlikovanja med vzgojitelji po številu opaženih znakov tveganja 

Ali se vzgojitelji v vrtcih po številu opaženih znakov tveganja za pojav učnih težav pri 

matematiki med seboj razlikujejo glede na delovno dobo, izkušnje z otroki s posebnimi 

potrebami s področja matematike, stališče o vzgojiteljevi vlogi pri odkrivanju otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki in priljubljenost/nepriljubljenost 

področja matematike? 

 

H1: Vzgojitelji, ki imajo 20 ali več let delovne dobe, opazijo v povprečju več znakov 

tveganja za pojav učnih težav pri matematiki od vzgojiteljev z delovno dobo do 20 let. 

 

Tabela 07: Število opaženih različnih znakov tveganja glede na mejnik 20 let delovnih izkušenj ter opisna 

statistika za obe kategoriji 

Delovna doba na mestu vzgojitelja 

 Število opaženih znakov 
N M SD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Do 20 let 6 5 12 15 8 7 3 1 2 59 3,08 1,92 

20 let in več 1 1 3 6 7 8 3 2 2 33 4,27 1,86 

SKUPAJ 7 6 15 21 15 15 6 3 4 92   

 

Razlike v številu opaženih znakov tveganja med vzgojitelji z delovno dobo do 20 let in 

vzgojitelji z delovno dobo nad 20 let sem ugotavljala s primerjavo povprečnih vrednosti, to je 

aritmetične sredine (M) števila obkroženih znakov tveganja (od najmanj 0 do največ 8) obeh 

kategorij. V tabeli 07 lahko vidimo, da je do 20 let delovnih izkušenj v času izpolnjevanja 

anketnega vprašalnika imelo 59 od 92 vzgojiteljev, kar predstavlja 64 % sodelujočih. Nad 20 

let delovnih izkušenj je nabralo preostalih 33 anketiranih oziroma 36 % vseh vključenih 

vzgojiteljev. Prvi so v povprečju opazili 3,08 različnega znaka tveganja, drugi 4,27.  

 

Graf 03: Prikaz naraščanja povprečja opaženih znakov tveganja znotraj 4 kategorij delovnih izkušenj 
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Pri podrobnejši analizi natančneje opredeljenih kategorij vzgojiteljev glede na delovno dobo 

(4 kategorije) sem ugotovila trend naraščanja povprečnega števila različnih opaženih znakov 

vzporedno z naraščanjem števila let delovnih izkušenj na mestu vzgojitelja (graf 03). 

 

Tabela 08: Primerjava povprečnih vrednosti števila opaženih znakov tveganja vzgojiteljev z do 20 leti delovnih 

izkušenj in vzgojiteljev, ki imajo 20 ali več let delovnih izkušenj 

Delovna doba na mestu 

vzgojitelja 

Opisna statistika Mann-Whitneyjev test 

N M SD Z p 

Do 20 let 59 3,08 1,92 
–2,924 0,003 

20 let in več 53 4,27 1,86 

 

Rezultati nadaljnje statistične analize (tabela 08) so pokazali, da med obema skupina 

vzgojiteljev (vzgojitelji z delovno dobo 20 let ali več ter vzgojitelji z delovno dobo do 20 let) 

obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) v številu opaženih znakov tveganja in da 

delovna doba vzgojiteljev vpliva na število opaženih različnih znakov tveganja. Vzgojitelji z 

20 ali več leti delovnih izkušenj so v povprečju opazili več znakov tveganja za pojav učnih 

težav pri matematiki od vzgojiteljev z manj kot 20 leti delovnih izkušenj. Hipotezo H1 

sprejmem.  

 

H2: Vzgojitelji, ki imajo izkušnjo z dvema ali več otroki z izrazitim tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki (to je z otroki z odločbo o usmeritvi oziroma OPP), v 

povprečju opazijo več znakov tveganja od vzgojiteljev brez teh izkušenj.   

Razlike v številu opaženih znakov tveganja sem iskala tudi med vzgojitelji, ki imajo veliko 

izkušenj z otroki z izrazitim tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki oziroma z OPP 

(vsaj 2 ali več), in vzgojitelji, ki imajo malo teh izkušenj (manj kot 2). Primerjala sem 

povprečne vrednosti (M) opaženih različnih znakov tveganja obeh kategorij vzgojiteljev. V 

povezavi z dano hipotezo sem v anketni vprašalnik vključila prvo vprašanje drugega sklopa 

(priloga 01), kjer so anketirani podali informacije o tem, ali so že kdaj imeli v skupini otroka 

z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki 

je imel največ težav na področju matematike. Izbrali so lahko med odgovori: »da, več otrok« 

(s pripisom dejanskega števila), »da, enega« in »ne, nobenega«. Največ, to je 58 % 

sodelujočih, do sedaj v skupini še ni imelo takega otroka, 16 % vzgojiteljev je že imelo 1 

otroka z odločbo in izrazitimi matematičnimi težavami, 26 % pa že 2 ali več.  
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Tabela 09: Število opaženih različnih znakov tveganja glede na izkušnje z manj kot 2 ali 2 in več OPP z 

izrazitimi matematičnimi težavami ter opisna statistika za obe kategoriji 

Izkušnje z OPP na področju matematike 

 Število opaženih znakov 
N M SD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Veliko izkušenj 

(vsaj z 2 OPP ali več) 
0 0 1 3 3 8 2 3 4 24 5,33 1,76 

Malo izkušenj 

(z manj kot 2 OPP) 
7 6 14 18 12 7 4 0 0 68 2,87 1,62 

SKUPAJ 7 6 15 21 15 15 6 3 4 92   

  

 

Na podlagi dobljenih odgovorov sem oblikovala dve kategoriji vzgojiteljev, to so vzgojitelji z 

malo in z veliko izkušnjami z OPP z izrazitimi matematičnimi težavami. Kot je razvidno iz 

tabele 09, je imelo veliko takih izkušenj v času opravljanja ankete 24 vzgojiteljev oziroma 

približno 26 % sodelujočih. Malo izkušenj z matematičnimi PP je imelo preostalih 74 %, to je 

68 anketiranih. Vzgojitelji z veliko izkušnjami z OPP z izrazitimi matematičnimi težavami so 

do sedaj v povprečju opazili 5,33 različnega znaka tveganja pri otrocih v svoji skupini, 

medtem ko so vzgojitelji z malo takimi izkušnjami v povprečju opazili manj, to je 2,87 

različnega znaka tveganja. 

 

Tabela 10: Primerjava povprečnih vrednosti števila opaženih znakov tveganja vzgojiteljev z malo in veliko 

izkušnjami z OPP z izrazitimi matematičnimi težavami 

Izkušnje z OPP na področju matematike 
Opisna statistika Mann-Whitneyjev test 

N M SD Z p 

Veliko izkušenj (vsaj z 2 OPP ali več) 24 5,33 1,76 
–5,018 0,000 

Malo izkušenj (z manj kot 2 OPP) 68 2,87 1,62 

 

Pri nadaljnji statistični analizi (tabela 10) so rezultati pokazali pomembne razlike (p < 0,05) 

med povprečnima vrednostma opaženih znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

med vzgojitelji z veliko in vzgojitelji z malo izkušnjami z OPP z izrazitimi matematičnimi 

težavami. Vzgojitelji, ki so do sedaj v svoji skupini že imeli vsaj 2 ali več OPP z 

najizrazitejšimi težavami na področju matematike, so v povprečju opazili več različnih 

znakov tveganja kot vzgojitelji, ki takih otrok še niso imeli v skupini ali pa so njihove 

izkušnje omejene na enega OPP na področju matematike. Izkušnje vzgojiteljev z OPP z 

izrazitimi matematičnimi težavami vplivajo na število opaženih znakov tveganja. Hipotezo 

H2 sprejmem.  
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H3: Vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga pri odkrivanju otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki najpomembnejša, v povprečju opazijo več znakov tveganja 

za pojav učnih težav pri matematiki kot vzgojitelji, ki menijo, da je vloga drugih 

pomembnejša od njihove.   

Pri tretji hipotezi sem vključila vprašanje, preko katerega sem želela ugotoviti, kdo izmed 

petih naštetih (starši, vzgojitelj, svetovalna služba, izvajalec dodatne strokovne pomoči in 

vodstvo vrtca) ima po mnenju anketiranih vzgojiteljev najpomembnejšo vlogo v procesu 

odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Ker sem pri analizi 

vprašalnikov ugotovila, da je veliko vzgojiteljev obkrožilo več kot zgolj en odgovor, v 

nasprotju z zahtevanim, sem se odločila, da pod kategorijo »vzgojiteljeva vloga je 

najpomembnejša« upoštevam tudi vse vprašalnike, pri katerih je bil odgovor »vzgojitelj« 

zgolj eden izmed več obkroženih. Predpostavljam, da se anketirani, ki so obkrožili več 

odgovorov ter med njimi odgovor »vzgojitelj«, prav tako večinoma zavedajo svoje vloge in 

odgovornosti v procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki.  

 

Tabela 11: Število opaženih različnih znakov tveganja glede na stališče o vzgojiteljevi vlogi pri prepoznavanju 

otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki ter opisna statistika za obe kategoriji 

Stališče o pomembnosti vzgojiteljeve vloge 

 Število opaženih znakov 
N M SD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vloga vzgojitelja je 

najpomembnejša   
6 2 9 16 8 10 5 1 4 61 3,59 2,08 

Vloga drugih je 

pomembnejša od 

vzgojiteljeve 

1 4 6 5 7 5 1 2 0 31 3,36 1,78 

SKUPAJ 7 6 15 21 15  15 6 3  4 92   

 

Glede na dobljene odgovore sem za namene analize rezultatov v povezavi s tretjo hipotezo 

oblikovala dve kategoriji vzgojiteljev (glej tabelo 11). V prvi so vzgojitelji, ki menijo, da je 

vloga vzgojitelja v procesu odkrivanja otrok s tveganjem najpomembnejša. Teh je 61 ali 66 % 

anketiranih. V drugi kategoriji so tisti sodelujoči vzgojitelji, ki menijo, da je vloga drugih 

pomembnejša od njihove. Teh je 31 ali 34 % vseh sodelujočih vzgojiteljev. Vzgojitelji, ki 

menijo, da je njihova vloga najpomembnejša, so v povprečju do sedaj opazili 3,59 različnega 

znaka tveganja, vzgojitelji, ki menijo, da je vloga drugih pomembnejša od njihove, pa 3,36 

različnega znaka tveganja.  
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Tabela 12: Primerjava povprečnih vrednosti števila opaženih različnih znakov tveganja vzgojiteljev glede na 

njihovo stališče o pomembnosti vzgojiteljeve vloge v procesu odkrivanja otrok s tveganjem 

Stališče o pomembnosti vzgojiteljeve vloge 
Opisna statistika Mann-Whitneyjev test 

N M SD Z p 

Vloga vzgojitelja je najpomembnejša   61 3,59 2,08 
–0,494 0,621 

Vloga drugih je pomembnejša od vzgojiteljeve 31 3,36 1,78 

 

Rezultati statistične analize iz tabele 12 so pokazali, da stališče vzgojiteljev o pomembnosti 

njihove vloge v procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki ne 

vpliva na število opaženih različnih znakov tveganja. Ne moremo govoriti o statistično 

pomembni razliki (p > 0,05) v številu opaženih znakov tveganja med skupino vzgojiteljev, ki 

menijo, da je njihova vloga najpomembnejša, in skupino vzgojiteljev, ki menijo, da je vloga 

drugih pomembnejša od vzgojiteljeve. Hipotezo H3 zavrnem.  

 

H4: Vzgojitelji, pri katerih je matematika med bolj priljubljenimi kurikularnimi 

področji, se po številu opaženih znakov tveganja ne razlikujejo od vzgojiteljev, pri 

katerih je matematika med manj priljubljenimi kurikularnimi področji. 

Pri četrti hipotezi sem analizirala rezultate, pridobljene s petim vprašanjem iz prvega sklopa 

anketnega vprašalnika (priloga 01), kjer sem anketirane prosila, da kurikularna področja 

razvrstijo po priljubljenosti. K vsakemu izmed danih 6 kurikularnih področij so morali 

pripisati številke od 1 do 6, in sicer 1 k področju, ki jim je najljubše, ter 6 k področju, ki jim je 

najmanj ljubo.  

 

Tabela 13: Število opaženih različnih znakov tveganja glede na priljubljenost/nepriljubljenost matematike med 

kurikularnimi področji pri vzgojiteljih ter opisna statistika za obe kategoriji 

Priljubljenost matematike 

 Število opaženih znakov 
N M SD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bolj priljubljena 

(1. ali 2. mesto) 
0 1 2 3 2 3 0 0 0 11 3,36 1,36 

Srednje priljubljena 

(3. ali 4. mesto) 
2 1 9 9 8 7 1 2 2 41 3,63 1,88 

Manj priljubljena 

(5. ali 6. mesto) 
5 4 4 9 5 5 5 1 2 40 3,43 2,23 

SKUPAJ 7 6 15 21 15 15 6 3 4 92   
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Glede na dobljene odgovore sem izdelala tri kategorije. V kategorijo »bolj priljubljena« sem 

razvrstila vzgojitelje, ki so k matematičnemu področju pripisali številki 1 ali 2. V kategorijo 

»srednje priljubljena« sem vključila vzgojitelje, ki so matematiki pripisali številki 3 ali 4. V 

zadnjo kategorijo, to je »manj priljubljena«, pa sem razvrstila vzgojitelje, ki so matematično 

področje označili s številkama 5 ali 6. Kot prikazuje tabela 13, je prvih 11, to je 12 % 

anketiranih, drugih 41 ali 45 % anketiranih, vzgojiteljev, pri katerih je matematika manj 

priljubljena, pa je 40, to je 43 % vseh sodelujočih vzgojiteljev. Primerjala sem povprečje 

opaženih znakov tveganja vseh relevantnih kategorij vzgojiteljev. Vzgojitelji, pri katerih je 

matematika v primerjavi z drugimi kurikularnimi področji bolj priljubljena, so v povprečju 

opazili 3,36 različnega znaka tveganja; vzgojitelji, pri katerih je matematika srednje 

priljubljena, 3,63 različnega znaka tveganja; vzgojitelji, pri katerih je matematika manj 

priljubljena od drugih področij, pa so v povprečju opazili 3,43 različnega znaka tveganja.  

 

Tabela 14: Primerjava povprečnih vrednosti števila opaženih različnih znakov tveganja vzgojiteljev glede na 

priljubljenost/nepriljubljenost matematike med kurikularnimi področji pri vzgojiteljih 

Priljubljenost matematike 
Opisna statistika t-test  

N M SD t df p 

Bolj priljubljena (1. ali 2. mesto) 11 3,36 1,36 
0,538 90 0,592 

Manj priljubljena (5. ali 6. mesto) 40 3,43 2,23 

 

Glede na dobljene rezultate nadaljnje analize (tabela 14) ni statistično pomembne razlike 

(p > 0,05) v številu opaženih znakov tveganja med skupino vzgojiteljev, pri katerih je 

matematično področje v primerjavi z drugimi kurikularnimi področji bolj priljubljeno, in 

skupino vzgojiteljev, pri katerih je matematika manj priljubljena od drugih področij. 

Priljubljenost oziroma nepriljubljenost matematike ne vpliva na število opaženih različnih 

znakov tveganja pri vzgojiteljih. Hipotezo H4 sprejmem.  

 

RV2: Ugotovitve in razprava  

V nadaljevanju povzemam rezultate in predstavljam ugotovitve, ki so povezani z drugim 

raziskovalnim vprašanjem, ki vključuje 4 hipoteze.  

Hipotezo H1 sprejmem. Vzgojitelji z 20 ali več leti delovne dobe v povprečju opazijo več 

znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki od vzgojiteljev z manj delovne dobe.   

Hipotezo H2 sprejmem. Izkušenejši vzgojitelji na področju otrok z izrazitim tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki v povprečju opazijo več znakov tveganja za pojav učnih 

težav pri matematiki od manj izkušenih vzgojiteljev.   

Hipotezo H3 zavrnem. Med vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga pri odkrivanju otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki najpomembnejša, in vzgojitelji, ki menijo, da 



Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki Maja Šuštaršič 

81 

 

je vloga drugih pomembnejša od njihove, ni razlik v številu opaženih znakov tveganja za 

pojav učnih težav pri matematiki.  

Hipotezo H4 sprejmem. Vzgojitelji, pri katerih je matematika med bolj priljubljenimi 

kurikularnimi področji, se po številu opaženih znakov tveganja ne razlikujejo od vzgojiteljev, 

pri katerih je matematika med manj priljubljenimi kurikularnimi področji. 

Analiza rezultatov in ugotovitve v povezavi s prvima dvema hipotezama potrjujejo pomen 

delovnih izkušenj v procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki. Pokazal se je pozitiven vpliv večjega števila let delovne dobe in več izkušenj z 

OPP z matematičnimi težavami na število opaženih znakov tveganja. Pomembne so delovne 

izkušnje na mestu vzgojitelja v skupini na splošno, ki z leti prinesejo več znanj in delo z večjo 

populacijo predšolskih otrok, ki vzgojiteljem omogoča več priložnosti za prepoznavanje 

različnih znakov tveganja. Ti se pojavljajo glede na podatke o matematičnih učnih težavah pri 

vsaj od 5 do 10 % otrok v populaciji (Kroesbergen idr., 2012). Kot sem predvidela, vzgojitelji 

z daljšo delovno dobo opazijo več znakov tveganja od vzgojiteljev, ki so svojo poklicno pot 

komaj začeli. Trend naraščanja števila opaženih znakov tveganja vzporedno z naraščanjem let 

delovne dobe se je pokazal tudi pri natančni analizi rezultatov za razširjene kategorije 

delovnih izkušenj.   

Z daljšo delovno dobo se statistično pomembno povezujejo tudi izkušnje vzgojiteljev z večjim 

številom OPP, ki so imeli težave pri matematiki, vendar pa obstajajo tudi taki, ki kljub 

dolgoletnim delovnim izkušnjam na mestu vzgojitelja še niso imeli stikov z otroki z izrazitimi 

matematičnimi težavami. Sklepamo lahko, da take izkušnje vzgojiteljem prinesejo natančnejši 

in podrobnejši vpogled v populacijo otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. 

Preko sodelovanja s strokovnimi delavci za OPP pridobijo nova znanja s tega področja, ki jim 

omogočajo hitrejše in lažje prepoznavanje znakov tveganja. Da vzgojitelji z več izkušnjami s 

področja OPP v povprečju prepoznajo več znakov tveganja za pojav različnih učnih težav, je 

ugotovila tudi J. Terčon (2012a), ki je z omenjenim dejavnikom povezala še vzgojitelje, ki so 

se udeležili strokovnih usposabljanj s področja OPP. Teh se namreč pogosteje udeležujejo 

vzgojitelji, ki bodo imeli ali že imajo v skupini otroka z določbo o usmeritvi.  

Vzgojitelj ima pri prepoznavanju potencialnih učnih težav pomembno vlogo, saj lahko pri 

otrocih v skupini vsakodnevno izvaja proces sistematičnega opazovanja in iskanja vzorcev 

vedenja (Steele, 2004). Opazovanje med igro, pri socialnih stikih v skupini ter v procesu 

učenja na različnih področjih razvoja daje vzgojiteljem edinstveno vlogo pri zgodnjem 

prepoznavanju znakov tveganja. Ob tem so lahko ves čas v stiku s starši otroka in s 

strokovnimi delavci v vrtcu, ki obravnavajo OPP (Terčon idr., 2011). Stališče vzgojiteljev, da 

je njihova vloga v procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 

najpomembnejša (oziroma obratno, da so vloge drugih pomembnejše od njihove), ne vpliva 

na število opaženih znakov tveganja. Povezavo med spremenljivkama sem sicer predvidevala. 

Sklepala sem, da so vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga v procesu odkrivanja 

najpomembnejša, občutljivejši za težave otrok in jih tudi prej opazijo. Zavedanje pomena 

odgovornosti v procesu odkrivanja otrok s tveganjem in s tem občutljivost za opažanje 

matematičnih težav se očitno povezuje z drugimi dejavniki, lastnostmi in stališči vzgojiteljev.      
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Prav tako sem ugotovila, da na število opaženih različnih znakov tveganja ne vpliva 

priljubljenost oziroma nepriljubljenost matematike pri vzgojiteljih v primerjavi z drugimi 

kurikularnimi področji. Matematične vsebine se sicer zdijo med vzgojitelji manj priljubljene, 

saj redkeje posegajo po načrtovanih matematičnih dejavnostih v primerjavi z drugimi 

kurikularnimi področji (Govek, 2017). Kljub temu razlik nisem pričakovala, saj sem 

predvidevala profesionalni in strokovni pristop vzgojiteljev pri vodenju, učenju in opazovanju 

otrok v skupini z vidika vseh pomembnih razvojnih področij ne glede na priljubljenost 

posameznega kurikularnega področja, med znaki tveganja v anketi pa je bilo manj specifičnih 

znakov s področja občutka za števila in količine, katerih opazovanje bi zahtevalo več 

načrtovanih matematičnih priložnosti. Spremenljivko bi bilo zanimivo ponovno preveriti v 

primeru, ko bi vzgojitelje spraševala po več bolj specifičnih matematičnih znakih tveganja, ki 

bi jih lahko lažje opazili, če bi v svoje pedagoško delo vključevali več matematičnih vsebin.  

Glede na ugotovitve v povezavi z drugim raziskovalnim vprašanjem lahko rečem, da je za 

učinkovito odkrivanje in prepoznavanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki s strani vzgojiteljev ključnega pomena njihov tesen stik s področjem. Vzgojitelji 

potrebujejo informacije in vpogled v specifiko funkcioniranja teh otrok, kar jim daje 

kompetence za uspešnejše prepoznavanje znakov tveganja. Ključnega pomena so 

informacije in znanje, ki ga lahko pridobijo v času izobraževanja, samoiniciativno ali 

preko dodatnih usposabljanj in izobraževanj tako znotraj vrtca kot širše.  
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5.3 RV3: Ocena o pojavnosti otrok s tveganjem  

Kakšna je ocena vzgojiteljev glede pojavnosti otrok s tveganjem za pojav učnih težav 

pri matematiki? 

 

Graf 04: Ocena vzgojiteljev o številu otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v skupini 

 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem povezala odgovore dveh vprašanj iz drugega dela 

anketnega vprašalnika (priloga 01). Pri prvem so vzgojitelji ocenjevali število otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, ki so trenutno prisotni v njihovi skupini. Kot 

prikazuje graf 04, je največ vzgojiteljev, to je približno 56 %, ocenilo, da imajo v skupini od 1 

do 2 otroka s prisotnim tveganjem. Po oceni skoraj tretjine vzgojiteljev (32 %) so bili v času 

izvedbe raziskave v njihovi skupini od 3 do 4 otroci z znaki tveganja, medtem ko je slabih 

9 % anketiranih ocenilo, da imajo več kot 4 otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki. Približno 3 % vzgojiteljev ni opazilo nobenega otroka s težavami na 

matematičnem področju. Poudariti je treba, da so bili za odgovor na omenjeno vprašanje 

naprošeni zgolj vzgojitelji, ki so imeli v času izpolnjevanja anketnega vprašalnika v skupini 

otroke drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let oziroma do vstopa v šolo). Odgovorilo jih 

je 62.   

Po nadaljnji analizi anketnega vprašalnika in izračunih sem ugotovila, da je imelo 62 

vzgojiteljev, ki so podali oceno o številu otrok s tveganjem, v povprečju v skupini 20,1 

otroka. Ocena povprečnega števila otrok s tveganjem je 2,4 otroka s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki na skupino. Če posplošim, ima tako glede na rezultate iz te raziskave 

tveganje za pojav učnih težav pri matematiki na celotnem kontinuumu približno 12 % otrok v 

populaciji otrok druge starostne skupine. 
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Tabela 15: Ocena trenda pojavnosti tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

Ocena o dogajanju v povezavi z deležem otrok s tveganjem v populaciji 

 N Strukturni odstotek (%) 

a. narašča 44 47,8 

b. upada 6 6,5 

c. nespremenjen 42 45,7 

SKUPAJ 92 100,0 

 

V drugem vprašanju me je zanimala ocena trenda pojavnosti otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki – ali delež otrok s prisotnim tveganjem narašča, upada oziroma ostaja 

nespremenjen. Kot je razvidno iz tabele 15, je največ (47,8 %) anketiranih ocenilo, da delež 

otrok s tveganjem narašča. Skoraj enak odstotek (45,7 %) vključenih v raziskavo pa meni, da 

delež otrok s tveganjem ostaja nespremenjen. Zgolj 6,5 % sodelujočih vzgojiteljev je 

obkrožilo, da delež upada.   

 

RV3: Ugotovitve in razprava 

Vzgojitelji imajo znanje in orodja, da s kurikularnimi cilji in dejavnostmi ter drugimi 

matematičnimi aktivnostmi, ki jih izvajajo v vrtcih, dobro ocenijo otrokovo matematično 

znanje (Japelj Pavešić, 2014). Ocene pojavnosti izrazitejših težav pri pridobivanju 

matematičnih spretnosti in znanj v literaturi se gibljejo med 5 in 10 % otrok v populaciji 

(Kroesbergen idr., 2012). Takšno oceno o pojavnosti otrok s tveganjem za pojav učnih težav 

pri matematiki je podal tudi največji delež anketiranih vzgojiteljev (56 %), ki je ocenil, da 

imata tveganje za pojav učnih težav pri matematiki v skupini od 1 do 2 otroka ali približno od 

5 do 10 % otrok. 

Povprečna ocena vseh sodelujočih vzgojiteljev o deležu otrok s tveganjem v populaciji 

otrok druge starostne skupine (od 3 do 6 let oziroma do vstopa v šolo) znaša 12 %. Zdi se 

smiselno, da je odstotek nekoliko višji, kot so ocene v literaturi, saj govorimo o celotnem 

kontinuumu otrok. Vzgojitelji opažajo tudi otroke, pri katerih težave niso izrazitejše, a vseeno 

predstavljajo oviro pri usvajanju matematičnih spretnosti in znanj, ki se lahko kasneje razvije 

v eno od oblik matematičnih učnih težav.   

Delež specifičnih učnih težav pri matematiki v populaciji se lahko primerja z veliko bolj 

raziskovanimi in proučevanimi specifičnimi učnimi težavami na področju pismenosti in jezika 

(Butterworth, 2005). To so pokazale tudi ocene vzgojiteljev o pojavnosti tveganja za pojav 

učnih težav pri matematiki. Dobljene številke vsekakor nakazujejo, da težave na področju 

zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj v populaciji predšolskih otrok očitno obstajajo v 

pomembnem obsegu, ki se povezuje tudi z ocenami o številu izrazitejših matematičnih učnih 

težav iz literature.  
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V povezavi s trendom naraščanja oziroma upadanja števila otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki v populaciji približno enak odstotek vzgojiteljev ocenjuje, da delež otrok 

s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v populaciji narašča in da ta ostaja 

nespremenjen. Glede na dobljene podatke o deležu specifičnih učnih težav pri matematiki iz 

literature iz različnih časovnih obdobij se zdi verjetneje, da delež otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki že nekaj časa ostaja nespremenjen (Desoete, 2017; Geary, 1993; 

Geary, 2004). Predvidevam, da velik odstotek vzgojiteljev, ki vidijo trend naraščanja težav v 

zgodnjih matematičnih spretnostih in znanju, izhaja iz dejstva, da se v zadnjem času tudi v 

Sloveniji daje vse več poudarka na področje razvoja zgodnjih matematičnih spretnosti in 

znanj (Govek, 2017; Jašarević, 2016; Kuplenk, 2017), prav tako pa se v svetovnem merilu 

razvija področje zgodnjega odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav ter zgodnjega 

nudenja podpore in pomoči tudi že v predšolskem obdobju (Buysse in Preisner-Feinberg, 

2013).  
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5.4 RV4: Ukrepanje vzgojiteljev ob opažanju znakov tveganja 

Ali vzgojitelji v vrtcih ukrepajo, ko opazijo znake tveganja za pojav učnih težav pri 

matematiki, in kakšni ukrepi so med vzgojitelji najpogostejši? 

 

Tabela 16: Vzgojiteljevo ukrepanje ali neukrepanje ob opažanju znakov tveganja 

Ukrepanje ob opažanju znakov tveganja 

 N 
Strukturni odstotek 

(%) 

DA 84 98,8 

NE 1 1,2 

SKUPAJ 85 100,0 

 

Glede na dobljene odgovore pri tretjem vprašanju drugega sklopa v anketnem vprašalniku 

(priloga 01), ki je anketirane spraševal po tem, ali ob opažanju naštetih znakov tveganja kako 

nadalje ukrepajo, lahko ugotovim, da velika večina vzgojiteljev ob opažanju znakov tveganja 

za pojav učnih težav pri matematiki ukrepa. Od 92 vzgojiteljev 7 sodelujočih do sedaj še ni 

opazilo nobenega izmed danih znakov tveganja, zato na to vprašanje niso odgovarjali. Od 

preostalih 85 anketiranih je samo eden odgovoril, da ne ukrepa, vsi drugi, torej 84, pa 

ukrepajo na vsaj enega izmed ponujenih načinov. Ukrepa torej kar 98,8 % sodelujočih (tabela 

16).   

 

Tabela 17: Pogostost različnih načinov ukrepanja ob opažanju znakov tveganja 

Načini ukrepanja 

 N 
Strukturni  

odstotek (%) 

a. da, v delo sem vključil/a več dejavnosti za celo skupino s 
področja problematične veščine 

60 30,5 

b. da, v delo sem vključil/a več individualizacije in diferenciacije 57 28,9 

c. da, o težavah otrok/a sem obvestil/a starše in jim svetoval/a, 
naj doma več časa namenijo razvijanju problematične veščine 

43 21,8 

d. da, o težavah otrok/a sem obvestil/a svetovalno službo 24 12,2 

e. da, o težavah otrok/a sem obvestil/a izvajalca dodatne 
strokovne pomoči oziroma mobilnega specialnega pedagoga 

12 6,1 

f. ne 1 0,5 

g. drugo 0 0,0 

SKUPAJ 197 100,0 
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Graf 05: Strukturni odstotek vzgojiteljev, ki so do sedaj ob opažanju znaka/znakov tveganja ukrepali na določen 

način 

 

Anketirani so med ponujenimi načini lahko obkrožili več različnih odgovorov. Ali ukrepajo 

tako, da: v delo skupine vključijo več dejavnosti za razvijanje problematične veščine; v delo 

vključijo več individualizacije in diferenciacije; o težavah otroka obvestijo starše in jim 

svetujejo; o težavah otroka obvestijo svetovalno službo; o težavah otroka obvestijo izvajalca 

dodatne strokovne pomoči. Kot prikazuje tabela 17, je vseh 85 vzgojiteljev, ki so do sedaj že 

opazili znake tveganja, različne načine ukrepanja obkrožilo vsega skupaj 197-krat. Največ, to 

je 60 od 85 vzgojiteljev (70,6 %), je do sedaj ob opažanju znakov tveganja že ukrepalo tako, 

da so v delo na ravni celotne skupine vključili več matematičnih dejavnosti problematičnih 

spretnosti in znanj (glej graf 05). Ta ukrep ima 30,5-odstotni delež med vsemi dobljenimi 

odgovori. Skoraj enako število, 57 vzgojiteljev (67,1 %), je ukrepalo tudi z vključevanjem več 

individualizacije in diferenciacije. Ukrepe v povezavi s starši je do sedaj uporabilo 43 

anketiranih (50,6 % vseh sodelujočih vzgojiteljev, ki so že kdaj opazili znake tveganja). 

Najmanj vzgojiteljev je ukrepalo tako, da so o težavah otroka/otrok obvestili izvajalca 

dodatne strokovne pomoči. To je do sedaj storilo 12 vzgojiteljev (14,1 %). Ta odgovor se med 

vsemi pojavlja v 6,1-odstotnem deležu. Svetovalno službo pa je do sedaj obvestilo 24 

vzgojiteljev (28,2 %), ki so pri otroku/otrocih v svoji skupini že kdaj opazili znake tveganja.  
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Graf 06: Delež vzgojiteljev glede na širšo kategorijo načina ukrepanja ob opažanju znakov tveganja 

 

 

Za namene nadaljnje analize sem dobljene odgovore razdelila v dve kategoriji, in sicer 

»vzgojitelj ukrepa na ravni svojega dela v skupini in v sodelovanju s starši« ter »vzgojitelj 

obvesti strokovne delavce vrtca, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami«. Ugotovila 

sem, da jih je med 84 vzgojitelji, ki so ob opažanju znakov tveganja ukrepali, približno 62 % 

do sedaj ukrepalo na ravni svojega dela v skupini in preko svetovanja staršem. Preostalih 

38 % pa je o težavah otroka obvestilo tudi strokovne delavce vrtca, ki obravnavajo otroke s 

posebnimi potrebami (graf 06).   

 

RV4: Ugotovitve in razprava  

Vzgojitelji ob opažanju znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki v veliki 

večini ukrepajo. Izmed vzgojiteljev, ki so opazili znake tveganja, se samo eden ni odločil za 

ukrepe v zvezi z opaženo težavo. Vzgojitelji se očitno zavedajo pomena zgodnjega reševanja 

težav pri učenju in v razvoju otrok, prepozna pomoč in podpora namreč zmanjšujeta 

uspešnost posameznika, kar ima negativen vpliv na celotno družbo (Kavkler, 2008). 

Večji delež vzgojiteljev ukrepa v okviru svojega rednega dela v skupini in v sodelovanju 

s starši, pri čemer spodbujajo delo doma. Manjši del vzgojiteljev se odloči, da svoja opažanja 

posreduje tudi drugim strokovnim delavcem v vrtcu, ki so zadolženi za delo z OPP 

(svetovalna služba ali izvajalci dodatne strokovne pomoči). Razmerje med obema skupina 

vzgojiteljev je približno 3 : 2.  

Predšolska vzgoja in varstvo v otrokovem življenju dopolnjujeta osrednjo vlogo družine. S 

tem imata velik in dolgotrajen vpliv na njegovo življenje, ki ga pozneje ne moremo več 

nadomestiti (Sporočilo Evropske Komisije …, 2011), zato je velik delež ukrepanja 

vzgojiteljev v zvezi z opaženimi matematičnimi težavami otrok pomemben in prinaša 

optimizem na področje zgodnjega odkrivanja otrok s težavami učenja.   
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5.5 RV5: Razlikovanja med vzgojitelji po načinu ukrepanja 

Ali se vzgojitelji v vrtcih različno pogosto odločajo za ukrepe, ki vključujejo 

svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne strokovne pomoči, glede na delovno dobo, 

izkušnje z otroki s posebnimi potrebami s področja matematike in stališče o 

vzgojiteljevi vlogi pri odkrivanju otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki? 

 

H5: Vzgojitelji z 20 in več leti delovne dobe se pogosteje odločajo za ukrepe, ki 

vključujejo svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne strokovne pomoči, od vzgojiteljev 

z delovno dobo do 20 let. 

   

Graf 07: Delež vzgojiteljev glede na način ukrepanja ob opažanju znaka/znakov tveganja za obe kategoriji 

delovne dobe 

 

Vpliv delovne dobe na način ukrepanja sem iskala s primerjavo podatkov o načinih ukrepanja 

skupine vzgojiteljev z delovno dobo 20 let ali več in skupine vzgojiteljev z manj kot 20-letno 

delovno dobo. Dvajset let ali več delovnih izkušenj je v času izpolnjevanja anketnega 

vprašalnika imelo 32 od 84 sodelujočih vzgojiteljev, ki so že kdaj ukrepali. Preostalih 52 je 

imelo do 20 let delovnih izkušenj. Kot prikazuje graf 07, jih je med slednjimi 71,1 % 

obkrožilo ukrepe na ravni rednega dela v skupini in preko sodelovanja s starši, 28,9 % pa jih 

je ob opažanju znakov tveganja obvestilo strokovne delavce, ki v vrtcu obravnavajo OPP. 

Med vzgojitelji z delovno dobo nad 20 let jih je bilo kar 53,1 % takih, ki so ob opažanju 

znakov tveganja že ukrepali tako, da so vključili strokovne delavce, ki obravnavajo OPP, 

medtem ko jih preostalih 46,9 % tega še ni naredilo. 
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Graf 08: Prikaz različnih deležev vzgojiteljev, ki so obvestili strokovne delavce, ki obravnavajo OPP, vseh štirih 

razširjenih kategorij delovne dobe 

 

Zanimiv je podrobnejši pregled deleža vzgojiteljev, ki so ukrepali na način, da so vključili 

strokovne delavce vrtca, ki obravnavajo OPP, glede na štiri razširjene kategorije delovne dobe 

(graf 08). V primeru opažanja različnih znakov tveganja je prišlo do povečevanja števila 

opaženih znakov vzporedno s povečevanjem let delovne dobe. Pri načinih ukrepanja izstopa 

kategorija vzgojiteljev z delovno dobo od 10 do 20 let, kjer je opazen padec deleža 

vzgojiteljev, ki vključujejo strokovne delavce, zadolžene za OPP, v primerjavi z vzgojitelji z 

delovno dobo od 4 do 10 let.  

 

Tabela 18: Primerjava načina ukrepanja vzgojiteljev z 20 in več leti delovne dobe in vzgojiteljev z manj kot 20 

leti delovne dobe 

N Pearsonov 2-test df p 

84 4,951 1 0,026 

 

Rezultat nadaljnje statistične analize (tabela 18) je pokazal, da obstajajo statistično pomembne 

razlike (p < 0,05) med obema skupina vzgojiteljev z različno delovno dobo. Način ukrepanja 

je odvisen od delovne dobe vzgojiteljev. Vzgojitelji, ki imajo 20 ali več let delovnih izkušenj 

pogosteje ukrepajo na način, da v proces pomoči vključijo tudi strokovne delavce, ki so v 

vrtcu zadolženi za otroke s posebnimi potrebami (svetovalno službo ali izvajalca dodatne 

strokovne pomoči). Hipotezo H5 sprejmem. 
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H6: Vzgojitelji, ki imajo izkušnjo z dvema ali več otroki z izrazitim tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki (to je z otroki z odločbo o usmeritvi oziroma OPP), se 

pogosteje odločijo za ukrepe, ki vključujejo svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne 

strokovne pomoči, od vzgojiteljev brez teh izkušenj. 

 

Graf 09: Delež vzgojiteljev glede na način ukrepanja za kategoriji vzgojiteljev z malo in z veliko izkušnjami z 

OPP z izrazitimi matematičnimi težavami 

 

Razlike v rezultatih v načinu ukrepanja sem iskala tudi med vzgojitelji, ki imajo veliko 

izkušenj z OPP z izrazitimi matematičnimi težavami (vsaj 2 ali več), in vzgojitelji, ki imajo 

malo takih izkušenj (manj kot 2). S statistično analizo sem primerjala podatke o načinu 

ukrepanja obeh kategorij vzgojiteljev. Od 84 sodelujočih vzgojiteljev, ki so že kdaj ukrepali, 

je 24 vzgojiteljev že imelo izkušnje vsaj z 2 ali več otroki s posebnimi potrebami s področja 

matematike, preostalih 60 pa zgolj z enim ali pa takih izkušenj sploh še ni imelo. Kot 

prikazuje graf 09, jih je bilo med slednjimi 76,7 % takih, ki so do sedaj ukrepali le na ravni 

svojega dela in dela s starši, 23,3 % pa jih je že vključilo strokovno pomoč za OPP iz vrtca. 

Med vzgojitelji z veliko izkušnjami jih je o opaženih matematičnih težavah otrok/otroka kar 

75 % doslej že obvestilo strokovne delavce, ki v vrtcu obravnavajo OPP, preostalih 25 % pa 

je ukrepalo na ravni rednega dela v skupini in preko svetovanja staršem.  

 

Tabela 19: Vpliv izkušenj z OPP z izrazitimi matematičnimi težavami na način ukrepanja ob opažanju znakov 

tveganja 

N Pearsonov 2-test Df p 

84 19,405 1 0,000 

 

Kot je predstavljeno v tabeli 19, je rezultat statistične analize pokazal na statistično 

pomembno razliko (p < 0,05) glede na način ukrepanja ob opažanju znakov tveganja med 
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vzgojitelji z veliko in vzgojitelji z malo izkušnjami s področja matematičnih PP. Izkušnje 

vzgojiteljev z OPP z matematičnimi težavami vplivajo na njihov način ukrepanja ob 

prepoznavanju znakov tveganja pri drugih otrocih v skupini. Vzgojitelji z veliko takimi 

izkušnjami se pogosteje odločijo za ukrepe, ki vključujejo svetovalno službo oziroma 

izvajalca dodatne strokovne pomoči, kot vzgojitelji, ki so manj izkušeni na tem področju. 

Hipotezo H6 sprejmem. 

 

H7: Vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga pri odkrivanju otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki najpomembnejša, se pogosteje odločijo za ukrepe, ki 

vključujejo svetovalno službo in/ali izvajalce dodatne strokovne pomoči, kot vzgojitelji, 

ki menijo, da je vloga drugih pomembnejša od njihove.   

Pri sedmi raziskovalni hipotezi sem si pomagala s primerjavo podatkov o načinu ukrepanja 

obeh kategorij, oblikovanih glede na stališče anketiranih o pomembnosti njihove vloge v 

procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki.  

 

Graf 10: Delež vzgojiteljev glede na način ukrepanja za obe kategoriji vzgojiteljev, ki izhajata iz stališča o 

vzgojiteljevi vlogi pri odkrivanju otrok s tveganjem 

 

Od 84 vzgojiteljev, ki so že kdaj ukrepali, je 54 anketiranih menilo, da je vzgojiteljeva vloga 

najpomembnejša, 30 pa da je vloga drugih pomembnejša od njihove. Kot lahko ugotovimo iz 

grafa 10, jih je med slednjimi 63,3 % ukrepalo v okviru rednega dela v skupini in v 

sodelovanju s starši, 36,7 % pa jih je tudi že obvestilo strokovne delavce v vrtcu, ki 

obravnavajo OPP. Slika strukturnih odstotkov je podobna tudi pri vzgojiteljih, ki so 

najpomembnejšo vlogo v procesu odkrivanja otrok s tveganjem pripisali sebi. Med temi jih je 

61,1 % takih, ki do sedaj ob opažanju znakov tveganja še niso obvestili strokovnih delavcev, 

ki obravnavajo OPP, in so ukrepali v okviru svojih lastnih zmožnosti, preostalih 38,9 % pa je 

vključilo tudi druge ustrezne strokovne službe.  
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Tabela 20: Vpliv stališča o pomembnosti vzgojiteljeve vloge v procesu odkrivanja otrok s tveganjem na način 

ukrepanja ob opažanju znakov tveganja 

N Pearsonov 2-test df p 

84 0,040 1 0,841 

 

Način ukrepanja vzgojiteljev ni odvisen od njihovega stališča o pomembnosti vzgojiteljeve 

vloge v procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Glede na 

rezultate statistične analize statistično pomembna razlika po načinu ukrepanja med vzgojitelji, 

ki menijo, da je njihova vloga najpomembnejša, in vzgojitelji, ki menijo, da je vloga drugih 

pomembnejša od njihove, ne obstaja (p > 0,05) (tabela 20). Hipotezo H7 zavrnem. 

  

RV5: Ugotovitve in razprava 

V nadaljevanju povzemam rezultate in predstavljam ugotovitve, ki so povezani s petim 

raziskovalnim vprašanjem, ki vključuje 3 hipoteze.  

Hipotezo H5 sprejmem. Vzgojitelji z 20 ali več leti delovne dobe se pogosteje odločajo za 

ukrepe, ki vključujejo strokovno službo vrtca, ki obravnava OPP, od vzgojiteljev z delovno 

dobo do 20 let.   

Hipotezo H6 sprejmem. Vzgojitelji, ki imajo izkušnjo z dvema ali več otroki z izrazitim 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, se pogosteje odločijo za ukrepe z 

vključevanjem strokovnih delavcev vrtca, ki obravnavajo OPP, kot vzgojitelji brez teh 

izkušenj.   

Hipotezo H7 zavrnem. Med vzgojitelji, ki menijo, da je njihova vloga pri odkrivanju otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki najpomembnejša, in vzgojitelji, ki menijo, da 

je vloga drugih pomembnejša od njihove, ni razlik v pogostosti odločitev za ukrepe na ravni 

strokovnih delavcev vrtca, ki obravnavajo OPP.   

Analiza podatkov in rezultatov za peto in šesto hipotezo ponuja podobne ugotovitve kot pri 

številu opaženih znakov tveganja, saj je od vzgojiteljevih izkušenj (tako delovnih izkušenj v 

smislu let delovne dobe kot izkušenj z matematičnimi PP) odvisen način njihovega ukrepanja 

ob opažanju znaka ali znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki. Izkušenejši 

vzgojitelji se pogosteje odločajo za ukrepe, ki vključujejo strokovne delavce vrtca, ki 

obravnavajo OPP. Obe spremenljivki sta med seboj povezani. Vzgojitelji z daljšo delovno 

dobo imajo namreč tudi več izkušenj z različnimi OPP z najizrazitejšimi težavami na 

področju matematike. Sklepam lahko, da več let dela na mestu vzgojitelja prinese več znanja, 

več izkušenj s populacijo OPP, kar oboje prispeva k večji občutljivosti za problematiko. 

Vzgojiteljem omogoča tudi stik s strokovno službo, ki je zadolžena za OPP. V vrtcu se za 

vsakega otroka, ki je vključen v program z dodatno strokovno pomočjo, oblikuje strokovna 

skupina za zgodnjo obravnavo, ki vključuje tudi vzgojitelje z oddelka, svetovalne delavce in 

specialne pedagoge (oziroma izvajalce dodatne strokovne pomoči) (ZOPOPP, 2017). 
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Sodelovanje vseh udeleženih verjetno pripomore k temu, da se ob opažanju težav pri drugih 

otrocih več vzgojiteljev obrne tudi na preostale strokovnjake.  

Stik med strokovnimi delavci z različnih področij lahko okrepimo preko modela »odziv na 

obravnavo«, ki ponuja možnost kontinuiranega sodelovanja in vse sodelujoče »sili«, da 

združijo znanja v korist otrok (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013). Tako lahko sleherni 

vzgojitelj (bolj ali manj izkušen) pride do pomembnih informacij, ki mu pomagajo pri 

nadaljnjih odločitvah v procesih pomoči in podpore otrokom s tveganjem.   

Zanimiva ugotovitev pri podrobnejši analizi kategorij let delovne dobe je pokazala, da pri 

načinu ukrepanja ne pride do vzporednega naraščanja strukturnega odstotka vzgojiteljev, ki se 

odločijo za ukrepe z vključevanjem strokovnih delavcev, ki obravnavajo OPP. Do razlik pride 

pri vzgojiteljih z delovno dobo od 10 do 20 let, ki se v manjšem deležu odločajo za take 

ukrepe kot vzgojitelji, ki imajo delovno dobo od 4 do 10 let. Njihov delež se zelo približa celo 

deležu vzgojiteljev z delovno dobo do 4 leta. Glede na ugotovitve J. Terčon (2012a), ki je v 

svoji raziskavi o prepoznavanju znakov tveganja za pojav različnih vrst učnih težav prišla do 

podobnega odstopanja pri skupinah vzgojiteljev z različno delovno dobo, lahko morebitne 

razloge za odstopanje iščemo tudi v spremembah paradigme na področju inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja, do katerih je prišlo v zadnjem času. Morda je na odstopanje v načinu ukrepanja 

pri vzgojiteljih z delovno dobo od 10 do 20 let vplival tudi način in obseg, v katerem so jim 

bile te spremembe posredovane v času njihovega formalnega in neformalnega izobraževanja.  

Taylor idr. (2000) so ugotovili, da vzgojitelji dobro opažajo učne težave in izobraževalne 

dosežke otrok. Njihova vloga pri prepoznavanju tveganja za pojav specifičnih učnih težav je 

ključna (Terčon idr., 2011). Ugotovitve v okviru sedme hipoteze kažejo na to, da se 

vzgojitelji, za katere bi predpostavljali, da se te ključne vloge dobro zavedajo, saj menijo, da 

je njihova vloga v procesu odkrivanja otrok s tveganjem najpomembnejša, pri načinu 

ukrepanja ne razlikujejo od vzgojiteljev, ki menijo, da je vloga drugih v procesih zgodnjega 

odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki pomembnejša od njihove.  

Na način ukrepanja, ki vključuje tudi strokovne delavce, ki v vrtcu obravnavajo OPP, 

vzgojiteljevo zavedanje ključne vloge v procesu odkrivanja otrok s tveganjem nima vpliva. V 

odločitev o načinu ukrepanja so očitno vpeti drugi dejavniki.  

Glede na ugotovljeno lahko v odgovoru na peto raziskovalno vprašanje spet izpostavim 

pomen profesionalnih izkušenj v procesu odkrivanja otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki. Te prinašajo pomembno širino, ki vzgojiteljem omogoča, da se na 

opaženo problematiko na področju zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj odzovejo na 

način, ki otrokom s tveganjem prinaša boljšo strokovno pomoč in podporo, ki jo ob 

izrazitejših težavah tudi nujno potrebujejo.  
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5.6 RV6: Potrebna orodja in pogoji za uspešnejše odkrivanje in učinkovitejšo pomoč 

Kaj vzgojitelji v vrtcih potrebujejo za uspešno odkrivanje in učinkovito nudenje 

podpore in pomoči otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki? 

 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju sem se oprla na četrto vprašanje drugega sklopa 

anketnega vprašalnika (priloga 01), v katerem sem anketirane spraševala po tem, kaj bi 

potrebovali za uspešnejše odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. 

Obkrožili so lahko od 0 do 6 danih odgovorov. Med ponujenimi rešitvami so lahko izbrali: 

več sprotne podpore svetovalne službe in izvajalcev dodatne strokovne pomoči; boljše 

organizacijske pogoje; sistematični postopek odkrivanja v okviru vrtca; dodatna 

izobraževanja s področja matematičnih spretnosti in znanj; dodatna izobraževanja s področja 

otrok s posebnimi potrebami. Pri odgovoru »drugo« so imeli možnost pripisati svoje lastne 

predloge in rešitve.  

 

Tabela 21: Pogostost pojavljanja posameznega odgovora v zvezi s pogoji za uspešnejše odkrivanje otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 

Pogoji za uspešnejše odkrivanje otrok s tveganjem 

 N 
Strukturni  

odstotek (%) 

a. več sprotne strokovne podpore svetovalne službe in izvajalcev 

dodatne strokovne pomoči 
19 10,9 

b. boljše organizacijske pogoje za opazovanje in ocenjevanje 

posameznih otrok (več časa, manjše skupine ipd.) 
63 36,0 

c. uvedbo sistematičnega odkrivanja z načrtovanimi postopki, 

organiziranimi v okviru vrtca 
21 12,0 

d. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja zgodnjih 

matematičnih veščin 
38 21,7 

e. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja odkrivanja otrok 

s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 
31 17,7 

f. drugo 3 1,7 

SKUPAJ 175 100,0 
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Graf 11: Strukturni odstotek vzgojiteljev za posamezni odgovor v zvezi s pogoji za uspešnejše odkrivanje otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vrtcih 

 

Kot prikazuje graf 11, je največ, to je 68,5 % sodelujočih, menilo, da bi potrebovali boljše 

organizacijske pogoje (več časa, manjše skupine). Ta odgovor ima največji, to je 36-odstotni 

delež, med vsemi obkroženimi odgovori (tabela 21). Drugi najpogostejši odgovor je povezan 

s potrebo po dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih s področja zgodnjih matematičnih 

spretnosti in znanj. Tega je obkrožilo 41,3 % anketiranih. Najmanj vzgojiteljev se je odločilo 

za odgovor »več sprotne strokovne podpore svetovalne službe in izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči«, ki ima med vsemi obkroženimi odgovori približno 11-odstotni delež. 

Obkrožilo ga je 20,7 % anketiranih. Nekaj več, 22,8 % vključenih v raziskavo, pa bi za 

uspešnejše odkrivanje otrok s tveganjem potrebovalo uvedbo sistematičnega postopka 

odkrivanja v okviru vrtca. Lastne rešitve na omenjeno problematiko so podali 3 anketirani. Ti 

menijo, da bi otroke s tveganjem lažje odkrivali, če bi v delo vključili več spontane igre otrok, 

več didaktičnih matematičnih iger oziroma bi imeli na voljo več pripravljenega materiala. 

Nadalje sem v drugem vprašanju tretjega sklopa anketnega vprašalnika (priloga 01) 

anketirane spraševala po tem, kaj bi potrebovali za učinkovito nudenje podpore in pomoči 

otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Obkrožili so lahko 6 vnaprej 

ponujenih možnosti. Mogoči odgovori so bili: pomoč in podpora svetovalne službe ali 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči; dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja 

zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj; dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja 

otrok s posebnimi potrebami; konkreten model podpore in pomoči; pomoč v obliki dodatnega 

strokovnega kadra v skupini; boljše organizacijske pogoje. Pod kategorijo »drugo« so lahko 

napisali svoje ideje in predloge.  
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Tabela 22: Pogostost pojavljanja posameznega odgovora v zvezi s potrebnimi pogoji za učinkovitejše nudenje 

pomoči otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 

Pogoji za učinkovito nudenje podpore in pomoči 

 N Strukturni 
odstotek (%) 

a. pomoč in podporo svetovalne službe in/ali izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči (smernice za delo, konkretne primere nalog, 

pomoč pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ipd.) 

40 17,3 

b. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja zgodnjih 

matematičnih veščin 
42 18,2 

c. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja dela z otroki s 

posebnimi potrebami 
24 10,4 

d. konkreten model podpore in pomoči z danimi smernicami, postopki, 

preizkusi in nalogami 
47 20,4 

e. pomoč v obliki dodatnega strokovnega kadra v skupini (specialni 

pedagog, defektolog ipd.)   
22 9,5 

f. boljše organizacijske pogoje (več časa, manjše skupine ipd.) 55 23,8 

g. drugo 1 0,4 

SKUPAJ 231 100,0 

 

 

Graf 12: Strukturni odstotek vzgojiteljev za posamezni odgovor v zvezi s pogoji za učinkovitejše nudenje pomoči 

otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vrtcih 
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potrebovali konkreten model podpore in pomoči, v okviru katerega bi lahko delovali. Ta 

odgovor je dobil približno 20-odstotni delež med vsemi obkroženimi odgovori. Več kot 40 % 

podpore sta dobila še odgovora v zvezi z dodatnim izobraževanjem s področja matematičnih 

spretnosti in znanj ter v zvezi s pomočjo in podporo svetovalne službe oziroma izvajalcev 

dodatne strokovne pomoči. Najmanj anketiranih je menilo, da bi potrebovali pomoč 

dodatnega strokovnega kadra v skupini. Ta odgovor je obkrožilo zgolj 22 anketiranih ali 

23,9 % sodelujočih vzgojiteljev. Njegov delež med vsemi obkroženimi odgovori je slabih 

10 %. Nekaj več bi jih za učinkovitejšo pomoč otrokom s tveganjem potrebovalo 

izobraževanja s področja posebnih potreb, to je 24 vzgojiteljev oziroma 26,1 % anketiranih. 

Kategorijo »drugo« je izbral le en vzgojitelj. Predlagal je uporabo več didaktičnih iger. 

 

RV6: Ugotovitve in razprava 

Glede na raziskavo, največ vzgojiteljev meni, da bi za uspešnejše odkrivanje in učinkovitejšo 

pomoč in podporo otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki potrebovali 

predvsem boljše organizacijske pogoje v vrtcu, kot so npr. manjše skupine ali več časa za 

opazovanje, ocenjevanje ali nudenje pomoči otrokom. Če je skupina manjša, je lahko 

obravnava intenzivnejša, saj vzgojitelj/učitelj deli svojo pozornost med manj otrok. Manjša 

skupina pomeni tudi, da je vzgojitelj/učitelj zmožen natančneje in hitreje oceniti učni proces 

vsakega posameznika in mu dati takojšnje povratne informacije (Mellard idr., 2010).   

Za boljši proces zgodnjega odkrivanja otrok s tveganjem vzgojitelji menijo, da bi potrebovali 

več izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področja zgodnjih matematičnih 

spretnosti in znanj, pa tudi splošno s področja otrok s posebnimi potrebami. V povezavi s 

tem in glede na dobljene rezultate v zvezi z vzgojiteljevim opažanjem znakov tveganja, kjer 

se je pokazalo, da so izkušenejši vzgojitelji (torej tisti, ki imajo več znanj in informacij o OPP 

na področju matematike) tudi uspešnejši pri opažanju znakov tveganja, lahko rečem, da je 

izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev o funkcioniranju otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki ključnega pomena. Podobno je ugotovila tudi J. Terčon (2012a) v svoji 

raziskavi. Vzgojitelji, ki so se udeležili usposabljanj in izobraževanj o otrocih s PP, so 

prepoznali več znakov tveganja za pojav različnih vrst učnih težav od drugih vzgojiteljev. 

Predvidevam, da lahko predvsem izobraževanja s področja zgodnjih matematičnih spretnosti 

in znanj zagotovijo potrebna specifična znanja, da bodo vzgojitelji bolj vešči v prepoznavanju 

znakov tveganja na matematičnem področju, predvsem pa tudi bolj specifično matematičnih 

znakov tveganja. Za te se je v tej raziskavi namreč izkazalo, da jih opazi manj vzgojiteljev.   

Za učinkovitejšo pomoč in podporo veliko vzgojiteljev meni, da bi potrebovali konkreten 

model podpore in pomoči, ki bi jih usmerjal pri delu in jim omogočal dostop do 

pripravljenega gradiva (preizkusi, naloge ipd.). Tak pristop bi bil mogoč skozi vpeljavo 

modela »odziv na obravnavo«. Področje predšolske vzgoje in izobraževanja je lahko odlično 

prizorišče za uvajanje modelov pomoči, ki sodijo v okvir pristopa »odziv na obravnavo«. V 

primerjavi z osnovnošolskim okoljem čez dan omogoča več prostora za obravnave, saj sta 

vrtčevski kurikulum in urnik veliko bolj prilagodljiva od osnovnošolskega (Gersten, 2013). 
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Glede na dosedanje ugotovitve raziskave bi bilo nujno potrebno zagotoviti stik vseh 

vzgojiteljev s strokovno službo za otroke s posebnimi potrebami. Kot že omenjeno, model 

»odziv na obravnavo« omogoča preplet dveh sistemov – rednega izobraževanja in specialne 

pedagogike (Buysse in Preisner-Feinberg, 2013), zato bi lahko bil ustrezen okvir tudi za 

podporo različnim ugotovitvam iz te raziskave. Pri strokovnih kadrih za OPP v vrtcih se je 

sicer izkazalo, da si vzgojitelji bolj kot njihovo konkretno pomoč v skupini v obliki fizične 

prisotnosti želijo informacije, smernice in primere nalog, ki jih lahko uporabijo v procesu 

podpore in pomoči otrokom s tveganjem. Vsekakor bi moral biti model podpore in pomoči 

dovolj prožen in prilagodljiv, da bi zadostil potrebam in željam različnih vzgojiteljev, ki bi 

delovali v njegovem okviru.  
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5.7 RV7: Trenutne možnosti za pomoč ter predlogi in želje vzgojiteljev 

Kje vzgojitelji v trenutnih pogojih dela v vrtcu vidijo možnosti za dodatno delo z otroki 

s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki in kakšni so njihovi konkretni 

predlogi in želje? 

 

Tabela 23: Pogostost pojavljanja posameznih odgovorov v zvezi s trenutnimi možnostmi za delo z otroki s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vrtcih 

Možnosti za nudenje podpore in pomoči v trenutnih pogojih v vrtcu s strani vzgojiteljev 

 N Strukturni 
odstotek (%) 

a. z načrtovanjem več dejavnosti s področja matematike za celo 

skupino otrok 
47 21,3 

b. z uporabo več individualnega pristopa za otroke s težavami 66 29,9 

c. z organizacijo treninga problematične veščine za manjšo skupino 

otrok znotraj skupine 
34 15,3 

d. s svetovanjem staršem ter spodbujanjem domačih dejavnosti s 

področja problematičnih veščin 
58 26,2 

e. v trenutnih pogojih sem preobremenjen/a z delom, zato bi težko 

nudil/a dodatno podporo in pomoč za otroke s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki   

11 5,0 

f. drugo 5 2,3 

SKUPAJ 221 100,0 

 

 

Graf 13: Strukturni odstotek vzgojiteljev za posamezni odgovor v zvezi s trenutnimi možnostmi za delo z otroki s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vrtcih 
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Pri odgovoru na sedmo raziskovalno vprašanje sem si pomagala s prvim vprašanjem tretjega 

sklopa anketnega vprašalnika (priloga 01), v katerem sem anketirane spraševala po mnenju, 

kako bi lahko v trenutnih pogojih najučinkoviteje pomagali otrokom s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki. Odločili so se lahko za enega ali več izmed 5 danih odgovorov, ki 

so zajemali naslednje vsebine: načrtovanje več matematičnih dejavnosti v skupini na splošno; 

uporaba več individualnega pristopa; organizacija treninga matematične veščine; svetovanje 

staršem in spodbujanje domačega dela; otrokom s tveganjem bi težje nudili pomoč zaradi 

preobremenjenosti z delom. Kot prikazujeta tabela 23 in graf 13, je največ vzgojiteljev, to je 

66 anketiranih (71,1 %), možnosti za pomoč videlo v obliki več individualnega pristopa za 

otroke s težavami, 58 (63 %) pa kot svetovanje staršem ter spodbujanje domačega dela. 

Medtem ko ima prvi odgovor skoraj 30-odstotni delež, ima drugi približno 26-odstotni delež 

med vsemi dobljenimi odgovori. Dobra polovica anketiranih (51,1 %) bi lahko načrtovala več 

matematičnih dejavnosti za celo skupino, 34 sodelujočih ali 37 % pa se jih je odločilo, da bi 

lahko v sklopu svojega rednega dela v vrtcu organizirali še dodaten trening matematičnih 

spretnosti in znanj za otroke s tveganjem. Najmanjši odstotek (12 %) oziroma 11 vzgojiteljev 

je menilo, da so v trenutnih pogojih preobremenjeni z delom, zato bi otrokom s tveganjem 

težko še kako drugače pomagali. Ta možnost ima med vsemi dobljenimi odgovori zgolj 

5-odstotni delež. Pod izbiro »drugo« je 5 anketiranih vzgojiteljev napisalo svoje ideje in 

predloge, kako bi lahko trenutno pomagali otrokom s tveganjem. Zbrane odgovore sem 

razvrstila v tri logične kategorije. Dva vzgojitelja bi pomagala z vključevanjem več iger, 

povezanih z matematičnimi vsebinami. Dva anketirana vidita možnost pomoči preko uporabe 

več matematike v vsakdanjih situacijah. En vzgojitelj meni, da bi lahko v trenutnih pogojih 

otrokom s tveganjem pomagal tudi z zagotavljanjem več sproščanja med matematičnimi 

vsebinami.  

 

Tabela 24: Pripombe, želje, predlogi vzgojiteljev o področju dela z otroki s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki v vrtcu 

Kategorije odgovorov N 

Strukturni odstotek 

vzgojiteljev za 
posamezni odgovor 

(% N = 30) 

STARŠI 
Predlagajo več dela s starši otrok s tveganjem in dela doma 3 

7 
10,0 

23,3 
Poudarjajo pomen sodelovanja s starši  4 13,3 

MATERIAL 
Predlagajo več pripravljenega matematičnega materiala 3 

4 
10,0 

13,3 
Poudarjajo pomen dobrega didaktičnega materiala 1 3,3 

POGOJI DELA 
Poudarjajo potrebo po boljših pogojih za učinkovitejše delo z 
otroki s tveganjem 6 6 20,0 20,0 

DELO 
VZGOJITELJA 

Predlagajo metode dela, ki pomagajo otrokom pri učenju 
matematike 6 

14 

20,0 

46,8 
Poudarjajo pomen individualnega pristopa  2 6,7 

Poudarjajo pomen spodbudnega okolja 2 6,7 

Predlagajo več izobraževanj in usposabljanj 2 6,7 
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Poudarjajo odgovornost vzgojitelja 2 6,7 

PROBLEM 
ŠOLE 

Učne težave vidijo kot šolsko problematiko 2 2 6,7 6,7 

SKUPAJ 33 33  

 

Na koncu anketnega vprašalnika (priloga 01) sem sodelujoče vzgojitelje prosila, da napišejo 

svoje lastne misli, pripombe, želje ali konkretne predloge v zvezi z delom na področju otrok s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Na zadnje vprašanje se je odzvalo 30 

vzgojiteljev. Vsak izmed njih je podal enega ali več različnih komentarjev na tematiko dela z 

otroki s tveganjem. Njihove pripombe, predloge in želje sem razvrstila v več logičnih 

kategorij in podkategorij (tabela 24). Največ, 14 vzgojiteljev oziroma 46,8 % sodelujočih pri 

zadnjem vprašanju, je podalo komentar, ki se je nanašal na delo vzgojitelja. Od tega jih je 6 

ali 20 % predlagalo različne metode dela, ki po njihovem mnenju pomagajo otrokom s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Nekateri primeri predlogov so več 

spodbujanja otroka, uporaba raziskovalne igre, uporaba več igre na splošno, več izkustvenega 

učenja in drugo. Pomen individualnega pristopa in pomen spodbudnega okolja sta vsakega 

poudarila po 2 anketirana. Prav tako sta 2 izmed vzgojiteljev opozorila na odgovornost 

vzgojitelja pri izbiri in podajanju matematičnih vsebin v vrtcih ter na več izobraževanj in 

usposabljanj. Sedem vzgojiteljev (23,3 % sodelujočih) je podalo komentar v povezavi s starši 

otrok s tveganjem. Od tega so 4 anketirani poudarili pomen dobrega sodelovanja in 

komunikacije s starši, 3 vzgojitelji pa so opozorili na potrebo po več dela s starši in 

spodbujanje domačega dela otroka. V zvezi z matematičnim materialom so komentar podali 4 

anketirani ali 13,3 %. Od tega so si 3 vzgojitelji zaželeli več že pripravljenega materiala, ki bi 

ga lahko uporabljali pri delu z otroki s tveganjem, eden pa je poudaril pomen uporabe dobrega 

matematičnega didaktičnega materiala. Potrebo po boljših pogojih (predvsem manjše skupine) 

je poudarilo 6 vzgojiteljev oziroma 20 % sodelujočih. Preostala 2 komentarja anketiranih 

vzgojiteljev sta problematiko učnih težav usmerila v obdobje obveznega šolanja, saj sta 

izrazila mnenje, da v vrtcu o matematičnih učnih težavah še ne moremo govoriti.   

 

RV7: Ugotovitve in razprava 

Raziskava je pokazala, da bi bila v trenutnih razmerah v slovenskih vrtcih velika večina 

vzgojiteljev pripravljena uporabiti bolj individualiziran pristop pri delu z otroki s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. Individualizacija in diferenciacija procesa 

poučevanja veljata za enega osnovnih pristopov kakovostne poučevalne prakse (Meijer, 

Soriano in Watkins, 2003, v Kavkler, 2011c). Vzgojitelji in učitelji morajo pri 

individualizaciji in diferenciaciji poučevanja uporabiti principe sistematičnega opazovanja, 

ocenjevanja, načrtovanja in evalvacije ter sprotno prilagajanje uporabljenih metod in strategij 

poučevanja.  

Veliko vzgojiteljev bi bilo pripravljenih tudi tesneje sodelovati s starši in spodbujati 

domače delo. Več kot polovica pa bi načrtovala in izvajala več matematičnih dejavnosti za 
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celo skupino. Zanimivo, da bi bilo kar veliko vzgojiteljev (skoraj 40 %) pripravljenih 

organizirati in izvajati trening za manjšo skupino otrok s tveganjem znotraj redne 

vrtčevske skupine. To kaže, da tudi znotraj trenutnih vrtčevskih pogojev za delo obstaja 

realna možnost po vpeljavi nekaterih dobrodošlih sprememb v procesih odkrivanja in podpore 

otrokom s tveganjem. Npr. v okviru modela »odziv na obravnavo« se lahko v obliki takih 

treningov nudi drugostopenjsko učno pomoč. Učinkovite drugostopenjske obravnave so tiste, 

ki so nazorne in sistematične ter potekajo od 3 do 5 dni na teden vsakič vsaj po 20 minut. V 

skupini je običajno manj kot 6 otrok. Vsebinsko se obravnave navezujejo na specifične 

spretnosti, ki jih otroci potrebujejo (Fuchs idr., 2005). Delež vzgojiteljev, ki menijo, da zaradi 

preobremenjenosti z delom dodatne pomoči in podpore za otroke s tveganjem ne bi zmogli, je 

razmeroma majhen, ker je vsekakor pozitivna ugotovitev, ki nam sporoča, da se vzgojitelji 

problematike otrok s tveganjem dobro zavedajo in želijo pomagati.  

Zelo pozitivni so bili odzivi na zadnje vprašanje, pri katerem so lahko vzgojitelji zapisali 

svoje mnenje, želje, pripombe ali predloge v povezavi z delom z otroki s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki. Največ komentarjev se je nanašalo ravno na delo vzgojitelja, kar 

kaže na to, da o problematiki razmišljajo proaktivno in odgovorno.  
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IV MODEL PODPORE IN POMOČI  

 

Na podlagi modela za spodbujanje izobraževalnih spretnosti in znanj v predšolskem obdobju 

Prepoznanje & odziv (Buysee idr., 2013), drugih večstopenjskih modelov podpore in pomoči 

(Sandall in Schwartz, 2013; Terčon, 2012b) ter s preostalimi informacijami iz teoretičnega 

dela (Fuchs, Fuchs in Compton, 2012; Kurikulum za vrtce, 1999; Mellard idr., 2010; 

ZOPOPP, 2017 in drugi) in empiričnega dela naloge sem oblikovala lasten predlog 

večstopenjskega modela podpore in pomoči za spodbujanje in pomoč pri matematičnih 

spretnostih in znanju v slovenskih vrtcih. Model je izdelan tako, da pomaga vsem otrokom, 

predvsem pa njegova vpeljava koristi otrokom s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki. Z njim potekajo kontinuirani procesi podpore in pomoči različnih intenzitet. 

Zagotavlja kakovostno in zanesljivo vključevanje matematike v vrtčevski vsakdan in ponuja 

nabor bolj ali manj individualiziranih pristopov k obravnavi otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki. Za otroke, pri katerih težave na področju matematičnih spretnosti in 

znanj vztrajajo med celotnim kontinuumom obravnav, se na tretji stopnji modela v okviru 

terciarne preventive začne postopek ugotavljanja posebnih potreb z vključevanjem otroka v 

sistemsko zgodnjo obravnavo. S temi ukrepi se določi tiste otroke, ki potrebujejo 

najintenzivnejšo obliko pomoči, ki jo predstavlja vključitev v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Konceptualna zasnova modela (slika 06, str. 105) izhaja iz pristopa »odziv na obravnavo« in 

prikazuje značilen piramidni model. Ob višanju stopenj preventive se vzporedno povečuje 

intenzivnost podpore in pomoči, zmanjšuje pa se število otrok, ki jo potrebujejo. Na prvi 

stopnji se predvideva usvojitev dobrih temeljev zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj za 

vse otroke. Bistvena sestavina so dobro načrtovane in redno izvajane kurikularne matematične 

aktivnosti in priprava spodbudnega matematičnega okolja. Sočasno poteka proces 

univerzalnega skrininga in nadaljnje formativno ocenjevanje otrokovih dosežkov, s katerim 

spremljamo njegov napredek. Otroci, ki kljub kakovostnemu izvajanju matematičnega 

kurikuluma ne napredujejo v skladu s pričakovanji, so na drugi stopnji modela deležni 

direktnega poučevanja ciljnih matematičnih spretnosti in znanj v obliki manjših skupin. Če 

tudi taka pomoč ne zadostuje in se otroci še vedno ne odzivajo na dano obravnavo, kot smo 

pričakovali, se jih vključi v tretjo stopnjo preventive. Ta zajema najintenzivnejše oblike 

pomoči, ki se kažejo v najvišji stopnji individualizacije, ki lahko najprej poteka izven, kasneje 

pa v okviru formalnega programa z dodatno strokovno pomočjo. Otrokom takoj, ko se določi 

potreba po vključitvi na tretjo stopnjo modela, ponudimo individualizirane poučevalne 

strategije, pri čemer jih vzporedno v zunanji ustanovi (razvojni ambulanti) vključimo v 

intenzivnejši proces diagnostičnega ocenjevanja in vključevanja v vzgojno-izobraževalni 

program z dodatno strokovno pomočjo.  

Model sem zasnovala za uporabo v populaciji otrok, starih od 3 do 6 let, z raznovrstnimi 

izobraževalnimi potrebami na področju usvajanja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj, 

pri čemer ostajata najpomembnejši ciljni skupini otroci s posebnimi potrebami in otroci s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki.  



Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki Maja Šuštaršič 

105 

 

Shema danega modela se lahko enostavno prenese tudi na druga kurikularna področja, zato 

predstavlja preprost in zanimiv način, kako pomagati vsem predšolskim otrokom na vseh 

področjih spretnosti in znanj za lažji prehod v šolo, otrokom s tveganjem za pojav učnih težav 

pa ponuja takojšnjo zgodnjo obravnavo, vključevanje specialne pedagogike v samih začetkih 

učenja in po potrebi formalni začetek procesa ugotavljanja izrazitejših posebnih potreb. 

 

Slika 06: Konceptualna zasnova predlaganega modela s tremi stopnjami preventive, ki izhaja iz pristopa »odziv 

na obravnavo« 
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predstavlja dobro osnovo za učinkovito izvajanje prve stopnje modela. Kurikulum je ustrezna 

strokovna podlaga, ki se naslanja na temeljna spoznanja o otrokovem razvoju in učenju. Ob 

rabi strokovne literature in priročnikov vzgojiteljem omogoča strokovno in kakovostno 

načrtovanje vsebin predšolske vzgoje. Pri tem ima v procesu načrtovanja vzgojitelj v vrtcu 

veliko avtonomije, saj je tisti, ki izbira med kurikularnimi področji in postavljenimi 

kurikularnimi cilji, predlagane vsebine in dejavnosti v dokumentu pa predstavljajo zgolj 

1. stopnja 

REDNI MATEMATIČNI KURIKULUM 

+ 

MATEMATIČNO SPODBUDNO OKOLJE 

za vse otroke 

 

2. stopnja 

DIREKTNO POUČEVANJE MANJŠIH SKUPIN 

za nekatere otroke 

3. stopnja 

INDIVIDUALIZIRANE UČNE STRATEGIJE 

za zelo malo otrok 

FO
R

M
A

TI
V

N
O

 O
C

EN
JE

V
A

N
JE

 +
 S

O
D

EL
O

V
A

LN
O

 R
EŠ

EV
A

N
JE

 P
R

O
B

LE
M

O
V

 

ST
O

P
N

JE
V

A
N

JE
 IN

D
IV

ID
U

A
LI

ZA
C

IJ
E 

 



Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki Maja Šuštaršič 

106 

 

mogoče poti in načine za uresničevanje teh ciljev (Kurikulum za vrtce, 1999). To jih postavlja 

v odgovoren položaj in izpostavlja pomen nenehnega profesionalnega razvoja.  

Čeprav matematika predstavlja eno osrednjih kurikularnih področij načrtovanja dejavnosti v 

vrtcu, je raziskava (Govek, 2017) pokazala, da večina vzgojiteljev vključuje matematične 

vsebine predvsem v obliki spontanih aktivnosti v povezavi z drugimi področij, ne pa kot 

samostojne dejavnosti. Matematične dejavnosti so redkeje vključene v pedagoški proces v 

slovenskih vrtcih kot dejavnosti preostalih kurikularnih področij. Kar 32 % anketiranih 

vzgojiteljev matematične vsebine izvaja le enkrat na teden, medtem ko jih je 15 % 

odgovorilo, da ne vsak teden oziroma je bil odgovor drugo. Če se v okviru danega modela v 

vrtcih zagotovi kakovostno in redno vključevanje matematičnih vsebin v vsakodnevne 

dejavnosti vseh skupin drugega starostnega obdobja, to predstavlja učinkovito podporo za 

večino otrok, ki bodo tako utrdili najosnovnejše gradnike matematičnih spretnosti in znanj.  

Za kakovosten proces učenja in poučevanja je nujno, da vzgojitelji čez dan vsem otrokom 

dajejo veliko priložnosti za sodelovanje v učnih aktivnostih, ki so načrtovane in jasno 

povezane s kurikularnimi cilji, obenem pa spremljajo in spodbujajo posamezne otroke k 

aktivnemu in polnemu sodelovanju v njih (Buysse idr., 2013).  

Drug bistven element prve stopnje modela predstavlja spodbudno matematično okolje. Otrok 

v vrtcu opazuje prostor, v katerem je, in iz njega črpa novo znanje. Organizacija prostora 

mora v vrtcu slediti nekaterim pomembnim načelom, med drugim zagotavljanju fleksibilnost 

in stimulativnost. Prostor naj se spreminja glede na starostne skupine otrok in glede na 

področne dejavnosti, ki potekajo v njem (Kurikulum za vrtce, 1999). Matematično spodbudno 

okolje je lahko opremljeno z urami, koledarji, plakati s številkami, načrti in grafičnimi 

prikazi. V njem naj bodo pripravljeni ustrezni materiali in igrače, kot so npr. (Japelj Pavešič, 

2001): 

• materiali, ki nastopajo v koščkih (kocke, gumbi, storži); 

• številke (telefoni, blagajne, plastični denar);  

• materiali, iz katerih lahko delamo makete in načrte; 

• igrače za merjenje in za igranje z razsutimi snovmi (lopatke, lončki, tehtnice, metri). 

Pomembno je, da je okolje pripravljeno in opremljeno tako, da otroka spodbuja k učenju 

matematičnih vsebin. Visokokakovostno učno okolje omogoča raziskovanje in spodbuja 

spontane matematične dejavnosti otrok, saj daje dovolj priložnosti za interakcijo z ustreznimi 

materiali. Ključnega pomena je, da skupaj s kakovostnimi in redno načrtovanimi 

kurikularnimi matematičnimi dejavnostmi vsem otrokom nudi številne priložnosti za 

usvajanje novih matematičnih spretnosti in znanj, preden se nekatere izmed otrok vključi v 

ciljno usmerjene obravnave večje intenzivnosti.   
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2 Druga stopnja: direktno poučevanje v manjših skupinah 

Pri nekaterih otrocih lahko na podlagi zbranih informacij v procesu formativnega ocenjevanja 

ugotovimo, da imajo – kljub kakovostnemu in rednemu vključevanju matematičnih vsebin v 

vsakodnevne vrtčevske dejavnosti – težave pri usvajanju osnovnih matematičnih pojmov in 

konceptov. Te otroke je potrebno vključiti v obravnavo na naslednji stopnji modela, ki 

vključuje direktno (tudi eksplicitno) poučevanje ciljnih matematičnih spretnosti in znanj v 

manjših skupinah, ob čemer otroci še naprej ostajajo izpostavljeni dobri poučevalni praksi 

prve stopnje modela. Obravnave druge stopnje morajo vsebovati dokazano učinkovite 

pristope, metode in treninge izbranih ključnih matematičnih spretnosti in znanj. Vzgojitelj in 

specialni pedagog iz vrtca v procesu sodelovalnega poučevanja načrtujeta ter izvajata 

sekvenčni niz matematičnih aktivnosti in pri tem eksplicitno poučujeta specifično spretnost, 

kot so npr. štetje, prirejanje ena na ena, razvrščanje ipd. N. Jordan (2007, v Jordan in Levine, 

2009) pri otrocih s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki še posebej izpostavlja 

pomen direktnega poučevanja veščin primerjanja, združevanja in ločevanja skupin elementov 

(z začetkom pri skupini 5 elementov). Glede na obstoječe prakse taka obravnava predšolskih 

otrok najučinkoviteje poteka v obliki od 15- do 20-minutnih ur (vsaj trikrat na teden) v 

obdobju od 6 do 8 tednov. Treningi se izvajajo v redni skupini, medtem ko so preostali otroci 

zaposleni z drugimi učnimi aktivnostmi. Proces sodelovanja med obema strokovnima 

delavcema mora biti fleksibilen in definiran glede na trenutne možnosti in realno vrtčevsko 

situacijo. Poteka lahko v kateri koli izmed oblik sodelovalnega poučevanja. Pomembno je, da 

specialni pedagog prispeva svoje strokovno znanje pri izbiri in zagotavljanju ustreznih 

pristopov, metod in treningov, saj trenutno nimamo na voljo na raziskavah osnovanih paketov 

predšolskih obravnav za razvijanje specifičnih zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj, ki 

bi jih lahko uporabili vzgojitelji.  

Na pomen uporabe tega pristopa opozarjajo tudi avtorji modela Prepoznanje in odziv (Buysse 

idr., 2013), ki menijo, da lahko z nudenjem eksplicitnih, sistematično načrtovanih učnih ur v 

manjših skupinah otrokom, ki se spoprijemajo s težavami pri usvajanju osnovnih 

matematičnih konceptov, zagotovimo dodatne priložnosti za učenje v optimalnejšem učnem 

kontekstu, ki vključuje bolj individualizirano pomoč in več pozornosti za posameznega 

učenca. Uporabo direktnega poučevanja v povezavi z otroki z učnimi težavami poudarja tudi 

slovenska stroka (Košir, 2011). Glavne značilnosti direktnega poučevanja zajemajo jasno, 

sistematično poučevanje, ki vključuje sistematične učne priprave in natančno, vnaprej 

načrtovano in logično zaporedje nalog z vnaprej določenimi in časovno natančno umeščenimi 

razlagami in pojasnili (Mitchell, 2008).  

Na dokazih sestavljeni treningi specifičnih spretnosti in znanj so se skozi številne raziskave 

izkazali za učinkovite na več različnih izobraževalnih področjih, čeprav področje matematike 

ostaja manj raziskano kot področje jezika in opismenjevanja (Fletcher in Vaughn, 2009). 

Raziskave o zgodnjem matematičnem razvoju npr. kažejo, da lahko s treningi spretnosti in 

znanj v manjših skupinah zelo učinkovito pomagamo skupini otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav pri matematiki, pri kateri tveganje obstaja zaradi nizkega socioekonomskega 

položaja družine in s tem povezanim pomanjkanjem domačih učnih izkušenj (Dyson idr., 

2011).  
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3 Tretja stopnja: individualizirane poučevalne strategije 

Na tretji stopnji se začne proces ocenjevanja otrokovih šibkih in močnih področij, na podlagi 

katerega se izbere in uporabi ustrezne poučevalne strategije, ki so visoko individualizirane in 

pripravljene za vsakega otroka posebej. Celoten proces je v domeni specialnopedagoške in 

svetovalne službe vrtca, ki izvaja tako postopek ocenjevanja kot visoko individualizirano 

obravnavo. Ta je organizirana v vrtčevski skupini, po potrebi pa izjemoma izven nje. 

Specialni pedagog v skupini skozi proces sodelovanja z vzgojiteljem matematično vsebino 

podaja na visoko individualiziran, posameznemu otroku prilagojen način. Nekatere izmed 

poučevalnih/učnih strategij, ki jih lahko uporabimo na tej stopnji modela pri individualizaciji 

učenja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj, so modeliranje, vrstniška podpora, učenje 

spretnosti (npr. štetja, prirejanja ena na ena) z individualno prilagojenimi oporami, 

spodbujanje odziva otroka (uporabimo verbalne in neverbalne namige, da pri otroku 

spodbudimo ustrezen odziv), podajanje korektivnih povratnih informacij idr. (Buysse idr., 

2013; Kavkler, 2011b). Ob tem otrok še vedno sočasno prejema drugostopenjsko pomoč. V 

sodelovanju s starši se vzporedno sproži postopek v okviru formalne sistemske zgodnje 

obravnave, pri čemer se otroka napoti v razvojno ambulanto, kjer se v sodelovanju z 

vrtčevsko svetovalno službo izvedejo najbolj poglobljene diagnostične ocene otroka in se po 

potrebi otroka vključi v program z dodatno strokovno pomočjo, kjer sta mu na voljo 

najintenzivnejša pomoč in podpora. Ob vključitvi v formalni program preneha tudi 

drugostopenjska pomoč. Ker lahko otrok na tretji stopnji modela prejema individualno pomoč 

izven ali v okviru posebnega vzgojno-izobraževalnega programa z dodatno strokovno 

pomočjo, lahko govorimo o dvotirni tretjestopenjski pomoči. Ker je pomembno, da je 

prehajanje na in s tretje stopnje modela fleksibilno in enostavno, je prednost dvotirne 

tretjestopenjske obravnave ravno v tem, da otroku že takoj od samega začetka zagotovimo 

intenzivno pomoč, ki lahko po določenem času, kadar otrok potrebuje zgolj kratkotrajno 

intenzivno obravnavo, enostavno preneha. S tem se izognemo nepotrebnemu in dragemu 

vključevanju otroka v vzgojno-izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo.  

Slika 07: Dvotirna tretjestopenjska pomoč in podpora  
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4 Drugi ključni vidiki modela 

Formativno ocenjevanje 

Drugi izjemno pomemben proces, ki se vodi skozi vse stopnje modela in predstavlja podlago 

za učinkovito sprejemanje odločitev, je proces ocenjevanja. Izvede se trikrat na leto: jeseni, 

pozimi in spomladi. Gre za formativno ocenjevanje, ki se mu šele na zadnji stopnji modela 

pridruži poglobljena ocena otrokovih močnih in šibkih področij, ki služi diagnostiki njegovih 

posebnih potreb. Pri formativnem ocenjevanju gre v prvi vrsti za ocenjevanje, ki je 

oblikovano za namene načrtovanja ustrezne podpore in pomoči ter ni primarno namenjeno 

diagnostiki ali določitvi primernosti za vključitev v poseben vzgojno-izobraževalni program 

(Buysse idr., 2013). Z jesenskim delom ocenjevanja se določi, kateri otroci potrebujejo 

dodatno pomoč in podporo na področju matematike. Pri tem se uporabi vnaprej določen 

kriterij ali točko, ki izhaja iz merskega pripomočka (npr. otroci, ki padejo pod 20. percentil). 

Zimski in pomladni del ocenjevanja nam dajeta podatke o napredku otrok. Te informacije 

uporabimo v procesu sprejemanja odločitev, ko se na podlagi dobljenih podatkov odločimo, 

ali otrok napreduje v skladu s pričakovanji ali ne, ter ga posledično vključimo na ustrezno 

stopnjo modela. Proces formativnega ocenjevanja zahteva sodelovanje vzgojiteljev in 

svetovalne službe, ki vzgojitelju pomaga pri izbiri načina ocenjevanja in ustreznega merskega 

pripomočka, pa tudi pri njegovi uporabi, bodisi v smislu informativnega svetovanja, 

zagotavljanja gradiv, vrednotenja rezultatov ali pri dejanski izvedbi merjenja v skupini otrok.  

Ključnega pomena je, da ostaja proces prehajanja otrok med različnimi stopnjami pomoči 

znotraj modela fleksibilen in jasno določen. Omogoča ga kakovostno sprejemanje odločitev 

na osnovi zbranih podatkov v nenehnem procesu formativnega ocenjevanja in sodelovalnega 

reševanja problemov.  

Sodelovalno reševanje problemov 

Sodelovalno reševanje problemov je pomemben proces, ki se odvija znotraj modela in opisuje 

sodelovanje med vzgojitelji, specialnimi pedagogi, svetovalnimi delavci in starši, v sklopu 

katerega se načrtuje različne stopnje podpore in pomoči ter oceni otrokov odziv na nudeno 

obravnavo. Kot koncept dela ga prvič opiše Bergan (1977, v Buysse in Peisner-Feinberg, 

2010). Pomembno je, da se v vrtcu organizira sodelovalno skupino, ki je sestavljena iz več 

različnih strokovnjakov, ki se jim pri stopnjevanju individualizacije med kontinuumom 

podpore in pomoči v različni meri in v različnih oblikah pridružijo tudi starši otrok. Skupina 

na podlagi pridobljenih podatkov v procesu formativnega ocenjevanja določi problem in se 

odloči o ustrezni rešitvi – obravnavi ali morebitnih potrebnih spremembah obravnave za 

vsakega otroka posebej. Pomembno je, da proces in sprejete odločitve natančno 

dokumentirajo.   
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Problemi vpeljave modela v sistem predšolske vzgoje in izobraževanja 

Vpeljava predlaganega modela v slovenski sistem predšolske vzgoje in izobraževanja bi se v 

praksi nedvomno spotaknila ob številne ovire. V prvi vrsti bi bili izzivi zagotovo ekonomske 

narave. Potrebno bi bilo zagotoviti vir financiranja za predlagane materialne in kadrovske 

rešitve. Ker so javni vrtci v ZOPOPP (2017) navedeni kot eden izmed izvajalcev storitev 

zgodnje obravnave, med katerimi so tudi storitve zgodnjega presejanja, odkrivanja, 

ocenjevanja in spremljanja (6. člen), to lahko predstavlja zakonsko podlago vsaj za delno 

financiranje ustreznih kadrovskih in materialnih virov za izvedbo procesov ocenjevanja ter 

nudenja zgodnje podpore in pomoči znotraj vseh treh stopenj predlaganega večstopenjskega 

modela. Vendar bi bilo finančna sredstva potrebno poiskati tudi izven okvirov sistemske 

zgodnje obravnave.    

Vir optimizma lahko najdemo v ugotovitvah iz empiričnega dela, ki kažejo na to, da je veliko 

vzgojiteljev pripravljenih proaktivno sodelovati v procesih podpore in pomoči otrokom s 

tveganjem. Prav tako pa tudi v strokovnih predlogih za spremembe na področju zgodnje 

obravnave. Republiška aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in svetovalnih delavk 

in delavcev sta v okviru delavne skupine pripravila nekaj predlogov na področju zgodnje 

obravnave v vrtcih, ki lahko predstavljajo dobro podlago za morebitno prihodnjo vpeljavo 

večstopenjskih modelov podpore in pomoči. Eden izmed predlaganih standardov in 

normativov zagotavlja vsaj enega strokovnega delavca za zgodnjo obravnavo na 11 oddelkov 

v vrtcu ne glede na število določenih ur dodatne strokovne pomoči (Strokovni predlogi za 

oblikovanje pogojev, standardov in normativov za izvajanje kakovostne zgodnje obravnave v 

vrtcih, 2019). Tako zaposlovanje strokovnih kadrov bi lahko odprlo manevrski prostor tudi za 

preostale naloge v okviru predlaganega modela, kot so npr. tretjestopenjska individualna 

obravnava izven programa z dodatno strokovno pomočjo ali naloge, povezane z 

drugostopenjsko preventivo. Ob tem bi bilo potrebno zagotoviti ustrezno strokovno 

usposobljenost delavcev in tesno sodelovanje med vzgojitelji, svetovalnimi delavci in 

specialnimi pedagogi oziroma morebitnim drugim kadrom, ki bi bil zadolžen za naloge 

znotraj modela.  

Ob zavedanju predlogov prihajajočih sprememb in ob jasni viziji glavnega cilja pedagoške 

stroke – to je optimalen razvoj otrok oziroma vzgoja in izobraževanje dolgoročno socialno in 

ekonomsko neodvisnih posameznikov, ki so zmožni uspešnega in polnega sodelovanja v naši 

družbi – mislim, da obstaja znotraj slovenskih vrtcev prostor tudi za tak koncept dela. Ob 

volji in trudu vseh sodelujočih ter vodstva vrtca bi se lahko deloma uspešno prenesel tudi v 

trenutno vrtčevsko situacijo. Vendar pa je vsekakor potrebno še veliko pozitivnih sprememb 

in strokovnega, raziskovalnega dela.  
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V ZAKLJUČEK 

 

Proučevanje in raziskovanje področja predšolskih otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri 

matematiki je prineslo nekaj zanimivih poudarkov. Najprej bi še enkrat rada izpostavila 

pomen zgodnjega odkrivanja in obravnave, ki se ga sicer dobro zavedamo, a premalo 

naredimo, da bi ga uresničevali tudi v praksi. Občutljivo in za človeški razvoj izjemno 

pomembno obdobje zgodnjega otroštva v zadnjem času v Sloveniji dobiva čedalje večjo 

veljavo skozi koncept zgodnje obravnave in njeno sistemsko ureditev na zakonski ravni. 

Kljub temu v praksi ostaja veliko nedorečenosti. Nihče pravzaprav ne ve, kako bi se lotil 

praktične izvedbe predpisov.  

V populaciji predšolskih otrok druge starostne skupine je glede na rezultate te raziskave na 

celotnem kontinuumu približno 12 % otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki. 

Ob tem ostaja neodgovorjeno vprašanje o tem, kakšen delež otrok s tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki dejansko lahko pride do pomoči in podpore v sklopu sistemske zgodnje 

obravnave in kako pomagati drugim otrokom s tveganjem, pri katerih težave morda niso zelo 

izrazite, vseeno pa lahko pomenijo začetek matematičnih šolskih neuspehov.  

Večina vzgojiteljev v slovenskih vrtcih je glede na rezultate dane raziskave pripravljena 

aktivno sodelovati in pomagati v procesih zgodnjega odkrivanja in pri nudenje podpore in 

pomoči za otroke s tveganjem. Le redki so, ki menijo, da so v trenutnih pogojih dela preveč 

obremenjeni, da bi lahko pomagali otrokom s tveganjem. Vzgojitelji sicer najpogosteje 

opažajo znake tveganja za pojav učnih težav pri matematiki s področja časa in učenja 

spretnosti štetja. Znake tveganja s področja logičnih sposobnosti in specifične matematične 

znake (šibko pomnjenje na področju števil in številk) opažajo redkeje.  

Prednost pri opažanju in prepoznavanju znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki 

imajo vzgojitelji z več izkušnjami, tako delovnimi izkušnjami na mestu vzgojitelja kot tudi 

tisti, ki imajo več izkušenj z otroki s posebnimi potrebami, ki so imeli največ težav na 

matematičnem področju. Prav tako se izkušenejši vzgojitelji v okviru ukrepov ob odkritju 

otroka s težavami v zgodnjem matematičnem razvoju večkrat obrnejo na strokovne delavce za 

otroke s posebnimi potrebami v vrtcu (svetovalna služba ali izvajalec dodatne strokovne 

pomoči, ki je običajno specialni pedagog). Take izkušnje vzgojiteljem prinesejo več znanja in 

informacij o področju otrok s težavami pri usvajanju zgodnjih matematičnih spretnosti in 

znanj. Ponudijo jim pomemben vpogled v funkcioniranje teh otrok in tudi v ustrezne načine 

dela in pomoči za te otroke. Pomanjkanje izkušenj bi lahko nadomestila dodatna 

izobraževanja in usposabljanja s področja zgodnjih matematičnih spretnosti in znanj oziroma 

specifično s področja otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki tako v času 

študija kot kasneje. Kot pogoj za uspešnejši proces odkrivanja otrok s tveganjem so podobno 

v veliki večini izpostavili tudi vzgojitelji sami. Pri tem lahko pomemben vir potrebnih 

dodatnih znanj in informacij predstavljajo strokovni delavci vrtca na področju otrok s 

posebnimi potrebami, zato je pomembno, da jim je omogočen tesen stik z vzgojitelji in čim 

več medsebojne komunikacije.    
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Omejitve raziskave so se pokazale predvsem pri vprašanju o opažanju različnih znakov 

tveganja, kjer je bil vzgojiteljem predstavljen izbor osmih najznačilnejših znakov tveganja. 

Ker so nekateri izmed teh znakov precej splošni in veljajo tudi za druge skupine otrok s 

posebnimi potrebami, bi bilo morda bolj smiselno, če bi vzgojitelje spraševali po bolj 

specifično matematičnih znakih ali določnih kombinacijah znakov, pri čemer bi bilo potrebno 

raziskati, kakšne kombinacije znakov tveganja bi bile najprimernejše.  

Za večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov bi lahko pridobila večji vzorec vzgojiteljev, ki 

prihajajo iz slovenskih vrtcev iz regij države, ki v to raziskavo v tem obsegu niso bile 

vključene. Smiselno bi bilo raziskati tudi odgovore, mnenja in poglede na problematiko otrok 

s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki s strani strokovnih delavcev za otroke s 

posebnimi potrebami v vrtcih ter vodstva vrtca. Koliko bi bilo vodstvo vrtca pripravljeno 

podpreti preventivne programe za pomoč in podporo otrokom s tveganjem? Pristopi k 

področju z različnih zornih kotov bi pomagali temeljiteje osvetliti omenjeno problematiko in 

bi ponudili zbirko informacij, ki bi nas vodila v iskanju optimalnih rešitev za otroke s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki.  

Glede na zbrane informacije in podatke iz te raziskave in teoretičnega dela sem v iskanju 

rešitev izdelala model, ki izhaja iz koncepta »odziv na obravnavo«. Medtem ko ima slovenska 

sistemska zgodnja obravnava potencial, da otrokom z izrazitim tveganjem za pojav učnih 

težav pri matematiki pomaga pri razvoju zadostnih temeljev za učenje matematike v osnovi 

šoli, pa za obravnavanje potreb vseh otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki 

potrebujemo drugačen pristop. Večstopenjski modeli podpore in pomoči, ki izhajajo iz 

koncepta »odziv na obravnavo«, so se v Združenih državah Amerike izkazali za učinkovit 

preventivni pristop pri ukvarjanju s problematiko učnih težav (Buysse in Preisner-Feinberg, 

2013). Potrebo po konkretnem modelu podpore in pomoči, na katerega bi se lahko naslonili, 

so izrazili tudi vzgojitelji v raziskavi. Večstopenjski model podpore in pomoči, ki ga 

predstavljam, izhaja iz uveljavljenega ameriškega modela za spodbujanje izobraževalnih 

dosežkov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja in je prilagojen za slovenski 

prostor. Njegova pomembna značilnost je pristop na treh stopnjah preventive, pri čemer je 

tretja, zadnja zasnovana kot dvotirna individualna pomoč, ki vključuje sistemsko zgodnjo 

obravnavo. V njegovem okviru poteka nenehen proces formativnega ocenjevanja, medtem ko 

se ocenjevanje za namene diagnostike izvaja šele na zadnji stopnji modela. Posebej je 

izpostavljeno tudi sodelovalno poučevanje različnih strokovnih delavcev vrtca (vzgojitelj, 

specialni pedagog, svetovalni delavec) na vseh ravneh preventive. To omogoča priložnost 

sodelovanja med vzgojitelji in specialnimi strokovnjaki, kar pokriva pomemben vidik, ki se je 

pokazal skozi raziskavo – pomen več informacij in znanj ter stika s strokovnjaki za otroke s 

posebnimi potrebami za uspešnejše odkrivanje otrok s tveganjem s strani vrtčevskih 

vzgojiteljev. 

Če povzamem, lahko iz ugotovitev raziskave razberemo, da vzgojitelji vidijo potrebo po delu 

s skupino otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki in so do problematike 

pozitivno naravnavi. V večini so pripravljeni zagotoviti in narediti ustrezne korake naprej za 

izboljšanje procesa zgodnjega odkrivanja in obravnave, potrebujejo pa več znanj in 

informacij, ki lahko nadomestijo več izkušenj za boljše prepoznavanje znakov tveganja in 
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učinkovitejše ukrepanje ob tem. Pogoji dela v vrtcu niso popolni, a omogočajo določen 

prostor za naslavljanje dane problematike, ki ga velja izkoristiti. Te ugotovitve skupaj z 

informacijami iz teoretičnega dela osvetljujejo problematiko otrok s tveganjem v slovenskih 

vrtcih ter kažejo pomembne smernice za nadaljnje delo na tem področju. Upam, da zasnova 

modela podpore in pomoči pomeni prvi korak pri iskanju ukrepov skozi celovitejši pristop, ki 

ne izpostavlja, ampak povezuje vse otroke, vse stroke in vse vidike posebnih potreb.  
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VII PRILOGE 

 

1 Priloga 01: Anketni vprašalnik za vzgojitelje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki Maja Šuštaršič 

126 

 

                                                                                                           A  N  K  E  T  N  I      V  P  R  A  Š  A  L  N  I  K    

 

Spoštovani! 

Sem študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V sklopu magistrskega dela se ukvarjam s področjem zgodnjega odkrivanja in obravnave 

otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki.  

O otrocih s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki govorimo takrat, kadar lahko na podlagi 

znakov v otrokovem funkcioniranju in/ali na podlagi dejavnikov iz okolja predvidimo določeno 

verjetnost, da se bodo med otrokovim šolanjem pojavile bolj ali manj izrazite učne težave pri 

matematiki.    

Zgodnje matematične spretnosti in pojmi se v otroku formirajo še pred vstopom v šolo. Za učence z 

učnimi težavami, še posebej specifičnimi učnimi težavami, so dobro usvojeni in utrjeni temelji 

osnovnih matematičnih znanj ključnega pomena. Z zgodnjim odkrivanjem tveganja za pojav učnih 

težav pri matematiki v vrtcu in nudenjem ustrezne podpore in pomoči lahko tem otrokom dobesedno 

spremenimo življenjsko pot, saj jim pomagamo omiliti ali pa celo popolnoma odpraviti negativne 

posledice, tako čustvene kot ekonomske narave, ki jih prinese učni neuspeh na področju matematike.  

Z namenom proučiti trenutno stanje in ugotoviti ključne ovire in pogoje za uspešno in učinkovito 

odkrivanje ter obravnavo otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vrtcu izvajam 

raziskavo, ki vključuje anketni vprašalnik za vzgojitelje.  

Prosim vas, da mi pomagate pri raziskavi. Vprašalnik je anonimen. Pridobljene podatke bom 

uporabila le v namene izdelave magistrskega dela. Vprašalnik vključuje 5 strani. Reševanje vam bo 

vzelo približno 10 minut časa.  

Hvala vam! 

 

                                                                                                                       Maja Šuštaršič 
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I. ZAČETNI PODATKI 

 

1. Koliko časa že delate kot vzgojiteljica v vrtcu? 

 

a. do 4 leta 

b. od 4 do 10 let 

c. od 10 do 20 let 

d. nad 20 let 

 

2. Vaša dokončana izobrazba je: 

 

a. srednješolska ali petletna izobrazba s področja predšolske vzgoje 

b. višješolska ali visokošolska izobrazba s področja predšolske vzgoje 

c. visokošolska ali univerzitetna izobrazba s prekvalifikacijo za predšolsko vzgojo 

d. drugo:  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Število otrok v skupini: 

 

___________________________________ 

(Prosim, napišite koliko otrok imate v skupini.) 

 

4. Starost otrok v skupini: 

 

Od _______ do _______ let.  

(Prosim, napišite razpon starosti otrok v vaši skupini.) 

 

5. Vpišite številke od 1 do 6 v drugi stolpec tabele tako, da številko 1 vpišete k področju 

dejavnosti, ki vam je najljubše, številko 6 pa k področju, ki vam je najmanj ljubo.  

 

GIBANJE  
JEZIK  
UMETNOST  
DRUŽBA  
NARAVA  
MATEMATIKA  
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II. ZGODNJE ODKRIVANJE OTROK S TVEGANJEM ZA POJAV UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI  

 

1. Ste že kdaj imeli v skupini otroka z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, katerega težave so bile najizrazitejše na področju zgodnjih 

matematičnih veščin in matematike? 

 

a. da, več otrok: ________ 

(Prosim, pripišite število otrok.) 

b. da, enega 

c. ne, nobenega 

 

2. Ste v času svojega vzgojiteljskega dela v vrtcu pri otrocih, ki niso imeli odločbe o usmeritvi v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, opazili katerega izmed 

spodaj naštetih znakov tveganja za pojav učnih težav pri matematiki?  (Obkrožite lahko več 

odgovorov.)  

 

a. Težave pri učenju štetja.  

Kaj opazimo? Otrok spušča in preskakuje števila še dolgo po tem, ko njegovi vrstniki 

štetje že obvladajo.  
 

b. Težave pri urejanju predmetov po velikosti.  

Kaj opazimo? Otrok ima težave pri postavljanju predmetov v vrsto od najmanjšega do 

največjega ipd., medtem ko večina vrstnikov s tem nima več težav.   
 

c. Problemi s prepoznavanjem števk. 

Kaj opazimo? Otrok ima težave s povezovanjem številskega simbola z ustrezno besedo za 

število, npr. ne ve, da 7 pomeni »sedem«. 
 

d. Nerazumevanje pomena štetja. 

Kaj opazimo? Ko je otroku dano navodilo, naj prinese 5 kock, jih prinese celo pest, 

namesto da bi jih preštel. 
 

e. Težave pri razvrščanju predmetov po velikosti, barvi in obliki.  

Kaj opazimo? V primerjavi z vrstniki ima otrok izrazito večje težave pri nalogah 

razvrščanja, npr. ko mora narediti skupine kock enakih barv ipd.  
 

f. Šibko pomnjenje povezano s števili in številkami. 

Kaj opazimo? Otrok ima težave pri pomnjenju številke za klic v sili 112 ali pa si nikakor ne 

more zapomniti svoje ali sorojenčeve starosti ipd.   
 

g. Problemi z zaznavanjem časa.   

Kaj opazimo? Otrok že zjutraj po prihodu v vrtec sprašuje, ali bo kmalu kosilo ipd. 
 

h. Težave pri pomnjenju časovnih zaporedij. 

Kaj opazimo? Otrok potrebuje več časa in vaje, da si zapomni pravilni vrstni red dni v 

tednu, mesecev v letu, letnih časov ipd.    

 
 

Če niste opazili nobenega od zgoraj naštetih znakov, prosim, izpustite naslednje (3.) 

vprašanje in nadaljujte s 4. vprašanjem.  
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3. Ali ste ob opažanju katerega od prej naštetih znakov kako nadalje ukrepali?  

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 

a. da, v delo skupine sem vključil/a več dejavnosti za razvijanje problematičnih veščin 

b. da, v delo sem vključil/a več individualizacije in diferenciacije 

c. da, o težavah otrok/a sem obvestil/a starše in jim svetoval/a o delu doma 

d. da, o težavah otroka sem obvestil/a svetovalno službo 

e. da, o težavah sem obvestil/a izvajalca dodatne strokovne pomoči oz. mobilnega 

specialnega pedagoga 

f. ne: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Prosim, navedite razlog, zakaj ne.)  

g. drugo: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Kaj menite, da bi potrebovali za uspešnejše odkrivanje otrok s tveganjem za pojav učnih težav 

na področju matematike v vašem vrtcu? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 

a. več sprotne strokovne podpore svetovalne službe in izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči  

b. boljše organizacijske pogoje za opazovanje in ocenjevanje otrok (več časa, manjše 

skupine ipd.) 

c. uvedbo sistematičnega odkrivanja z načrtovanimi postopki, organiziranimi v okviru vrtca  

d. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja zgodnjih matematičnih veščin 

e. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja odkrivanja otrok s tveganjem za pojav 

učnih težav 

f. drugo:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Kdo od spodaj naštetih ima po vašem mnenju najpomembnejšo vlogo v procesu odkrivanja 

otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vrtcu?  

(Obkrožite EN odgovor.) 

 

a. starši 

b. vzgojitelj 

c. svetovalna služba 

d. izvajalec dodatne strokovne pomoči 

e. vodstvo vrtca 
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6. Če imate skupino otrok drugega starostnega obdobja, vas prosim, da ocenite, pri koliko otrocih 

je po vašem mnenju prisotno tveganje za pojav učnih težav pri matematiki? 

 

a. 0 

b. 1-2 

c. 3-4 

d. več kot 4 

 

7. Ali menite, da delež otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v zadnjem času 

narašča ali upada? 

 

a. narašča 

b. upada 

c. ostaja nespremenjen 

 

 

III. POMOČ IN PODPORA ZA OTROKE S TVEGANJEM ZA POJAV UČNIH TEŽAV PRI MATEMATIKI 

 

1. Kako menite bi lahko v trenutnih pogojih za delo v vrtcu najbolj učinkovito pomagali otrokom s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki v vaši skupini?  

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 

a. z načrtovanjem več dejavnosti s področja matematike za celo skupino otrok 

b. z uporabo več individualnega pristopa za otroke s težavami  

c. z organizacijo treninga problematične veščine za manjšo skupino otrok znotraj oddelka 

d. s svetovanjem staršem ter spodbujanjem domačih dejavnosti s področja problematičnih 

veščin  

e. v trenutnih pogojih sem preobremenjen/a z delom, zato bi težko nudil/a dodatno 

podporo in pomoč za otroke s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki   

f. drugo:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Kaj bi dodatno potrebovali za učinkovito nudenje podpore in pomoči otrokom s tveganjem za 

pojav učnih težav pri matematiki?  

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

 

a. pomoč in podporo svetovalne službe in/ali izvajalcev dodatne strokovne pomoči 

(smernice za delo, konkretne primere nalog, pomoč pri organizaciji in izvedbi dejavnosti 

ipd.) 

b. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja zgodnjih matematičnih veščin 

c. dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja dela z otroki s posebnimi potrebami 

d. konkreten model podpore in pomoči z danimi smernicami, postopki, preizkusi in 

nalogami 
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e. pomoč v obliki dodatnega strokovnega kadra v skupini (specialni pedagog, defektolog 

ipd.)   

f. boljše organizacijske pogoje (več časa, manjše skupine ipd.) 

g. drugo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Kje ste pridobili znanja, ki jih že imate, in bi vam bila lahko v pomoč pri delu z otroki s 

tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki? 

 

a. v času formalnega izobraževanja na fakulteti in/ali srednji šoli  

b. na aktivih in predavanjih, ki so jih pripravili strokovni delavci vrtca 

c. na seminarjih, dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih, ki so jih vodili strokovni delavci 

drugih inštitucij 

d. znanja sem pridobila preko samostojnega študija literature, brskanja po internetu ipd.  

e. drugo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Za konec nam, prosim, napišite svoje pripombe, želje in/ali konkretne predloge v zvezi z 

delom na področju otrok s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki, ki bi jih radi 

sporočili naprej. Hvala! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


