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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na učence, ki imajo učne težave pri učenju 

matematike  in na individualne pristope pri različnih oblikah učne pomoči.  

 

Preučila sem, kako se po mnenju učencev, ki so deležni individualne učne pomoči iz 

matematike, njihovih staršev in učiteljev, kažejo učinki le-te pri učencih. Kako po njihovem 

mnenju vpliva individualna učna pomoč na njihove učne navade ter kakšna stališča imajo do 

nje tako učenci, ki so deležni individualne učne pomoči iz matematike, kot tudi njihovi starši 

ter učitelji.  

 

Predvidevala sem, da učenci, ki so deležni individualne učne pomoči iz matematike, njihovi 

starši in učitelji menijo, da ima le-ta pozitivne učinke na učenje matematike,  da individualna 

učna pomoč izboljša učne navade, da imajo starši in učitelji učencev, ki so deležni 

individualne učne pomoči iz matematike, do te pozitivna pričakovanja ter da učenci, ki so 

deležni individualne učne pomoči, povečajo svojo motivacijo za učenje matematike in so za 

obiskovanje individualne učne pomoči  motivirani.  

 

Raziskovalna vprašanja sem preverjala z anketnimi vprašalniki za učence, ki so deležni 

individualne učne pomoči iz matematike, njihove starše in učitelje teh učencev ter tudi z 

anketnim vprašalnikom za izvajalko individualne učne pomoči. V raziskavo sem zajela 17 

učencev, ki so redno (enkrat na teden) obiskovali individualno učno pomoč iz matematike v 

popoldanskem času.  

 

Ključne besede: individualna učna pomoč, učne težave, splošne učne težave, specifične učne 

težave. 
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ABSTRACT 

 

In my diploma thesis, I focused on pupils with mathematics learning difficulties as well as on 

the individual approaches concerning various types of learning aid.  

 

The research was carried out in order to investigate the effects of individual learning aid on 

pupils with regard to the opinions held by the pupils in question, their parents, and the 

involved teachers. I was interested in finding out how, from the standpoint of the pupils in 

question as well as that of their parents and teachers, the individual learning aid affects the 

pupils’ study habits. 

 

I considered several research questions concerning various aspects of individual learning aid. 

My first research questions was about the effects of learning aid on the learning of 

mathematics. Another  research questions was about the pupils’ study habits. Finally, I 

questioned whether that the pupils’ motivation for learning mathematics will increase and 

whether pupils will be motivated to attend learning aid lessons. 

 

The stated research questions were studied by means of two different questionnaires; one was 

filled in by the pupils participating in the learning aid lessons, by their parents and teachers, 

while a different questionnaire was filled in by the special education teacher. 

 

The study sample included seventeen pupils which participated in afternoon individual 

learning aid lessons in mathematics regularly (i.e. once a week). 

 

Key words: individual learning aid, learning difficulties, learning disabilities, specific learning 

disabilities. 
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UVOD 

 

V okviru študija smo se pri temeljno-pedagoških predmetih srečali tudi z učnimi težavami. 

Takrat sem se s to temo prvič malo bolj seznanila in poiskala sem priložnost, da sem sama 

pomagala učencem, ki učno pomoč potrebujejo. Od takrat pomagam učno šibkim 

osnovnošolcem, katerih težave so najrazličnejše. O izvorih in vrstah učnih težav pri učencih 

sem želela izvedeti še več, da bom lahko kot profesorica matematike in fizike le-te pri učencih 

prepoznavala ter lažje razumela in posledično tudi prispevala k njihovemu odpravljanju.  

 

Temi sem se posvetila, ker menim, da je zelo pomembno pravočasno prepoznavanje učnih 

težav pri učencih, ter da bi učitelji učencem olajšali učenje tudi z individualno učno pomočjo 

ter tako pripomogli k večji učni uspešnosti učencev.  

 

V teoretičnem delu sem se najprej osredotočila na individualno delo in individualizacijo, 

opredelila sem pojem učnih težav, nato pa predstavila splošne in specifične učne težave. 

Osredotočila sem se na izvore učnih težav ter na oblike pomoči, ki jih lahko učitelji ponudijo 

učencem. Zanimalo me je, kakšno vlogo imajo pri odpravljanju učnih težav učitelji in 

specialni pedagogi.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela pa sem se osredotočila na eno izmed oblik pomoči 

učencem, ki imajo učne težave – to je individualna učna pomoč. Zanimalo me je, kako ta 

vpliva na učence, na njihove učne navade, kakšno mnenje imajo o njej starši in učitelji. To 

sem raziskovala z anketnimi vprašalniki.  

 

Iz odgovorov, ki sem jih dobila iz anketnih vprašalnikov, sem ugotovila, da individualna učna 

pomoč iz matematike pozitivno vpliva na učne navade učencev in da imajo učenci do 

individualne učne pomoči pozitivna stališča.  
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1. UČNE TEŽAVE UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI 
 

V Sloveniji je matematika, ob slovenščini in prvem tujem jeziku, zelo pomemben šolski 

predmet. Predmetnik določa 4-5 ur matematike tedensko in kot predmet je vsako leto 

vključena v nacionalno preverjanje znanja. Matematika pa za vse učence ni prijeten predmet. 

Raziskave so tudi pokazale, da učenci matematiko kot predmet pogosto ocenjujejo kot 

najzahtevnejši predmet. V primerjavi z ostalimi predmeti, že samo matematika predstavlja kar 

tretjino vseh negativnih ocen (Grujičić, 2007). 

 

V različnih virih zasledimo različne definicije učnih težav, saj je učne težave težko definirati, 

ker so le-te kompleksne in raznolike. Zapisala bom le dve definiciji.  

 

»Lernerjeva definicija pravi, da spadajo otroci in mladostniki z učnimi težavami pod 

raznoliko skupino otrok in mladostnikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in 

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

vrstnikov.« (Magajna, Kavkler, Košir, 2011, str. 9) 

 

»Ekosistemska definicija težav v procesu učenja navaja, da težave v procesu učenja nastanejo 

takrat, kadar v procesu učenja manjka eden ali več pomembnih elementov ekosistema, ki 

vplivajo na učenca. Kompleksni biološki, socialni, družinski, kognitivni, jezikovni, kulturni, 

zgodovinski, ekonomski in politični dejavniki oblikujejo ekosistem, ki vpliva na učinkovito 

učenje vsakega učenca. Uspešnost pri učenju pa je odvisna od vseh udeležencev ekosistema 

(učenec, družina, šola, družbena skupnost, kultura, značilnosti interakcij in povezovanja 

podsistemov v celoto) in ne le od učenca. Učenec pa s svojimi značilnostmi vselej oblikuje 

interakcije med sabo in drugimi udeleženci ekosistema.« (Magajna, Kavkler, Košir, 2011,  

str. 9) 

 

Učne težave so zelo obsežen pojem. Običajno jih delimo na splošne in specifične. 

 

Učne težave so lahko splošne; to so težave, kjer otrok težko usvaja znanja in veščine pri 

mnogih predmetih. Težave pa so lahko tudi specifične; torej take, ki se kažejo pri usvajanju 

znanj in veščin samo na enem področju ali posameznih področjih učenja. Do učnih težav 

pride zaradi zunanjih ali notranjih dejavnikov, ki so povezani z učencem. N. Končnik Goršič 
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meni, da je posebno pozornost potrebno nameniti otrokom s specifičnimi učnimi težavami 

(Končnik Goršič, 2002). 

 

Avtorice članka Osnovni pojmi v knjigi Učenci z učnimi težavami prav tako delijo učne 

težave na splošne in specifične, dodajajo pa, da so lahko tako splošne kot specifične lažje in 

težje, enostavne in zapletene, kratkotrajne ali pa trajajo skozi daljše obdobje, tudi celo 

življenje. Nekateri učenci imajo le splošne, drugi le specifične učne težave, veliko učencev pa 

ima tako splošne kot tudi specifične učne težave (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

Učna neuspešnost je lahko absolutna ali relativna. Če je učenec absolutno neuspešen, pomeni, 

da ima negativne ocene in da lahko pride do ponavljanja razreda. Če pa pri učencu prihaja do 

relativne učne neuspešnosti, je njegovo znanje sicer zadostno za napredovanje, vendar so 

njegovi uspehi slabši kot uspehi njegovih vrstnikov (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

Danes šolstvo teži k temu, da je večina učencev vključenih v redno osnovno šolo – v povezavi 

s tem je poučenost učiteljev o učnih težavah zelo pomembna, vendar pa je na drugi strani 

zaradi prepoznavanja učnih težav število otrok z učnimi težavami naraslo (Marentič Požarnik, 

2007). 

 

Primarna naloga vsake šole je, da omogoči vsakemu učencu možnost izobrazbe ne glede na 

njegov potencial. Da šola uspešno izpolni to nalogo, mora upoštevati vsakega učenca kot 

posameznika, torej njegovo komunikacijo, motivacijo in interese (Erbeli, Žolgar Jerković, 

Končar, 2009). 

 

Kakovost šole, ki je pogoj za uspešno učenje, pogojuje več dejavnikov. Prvi pomemben 

dejavnik je sestava otrok na šoli. Populacija učencev mora biti enakomerno porazdeljena, v 

razredu ne sme biti preveč učencev z učnimi težavami, saj to lahko negativno vpliva tudi na 

učence z učnimi težavami. Prav tako lahko ti negativno vplivajo na učenca z učnimi težavami. 

Naloga učitelja je, da take otroke vključi v skupino. Drugi dejavnik je kakovost šole kot 

socialne organizacije. Da bo šola dobro delovala, mora upoštevati ustrezna pričakovanja glede 

učencev, vsebovati dobre vedenjske metode, ki jih oblikujejo učitelji, upoštevati mora 

spoštovanje otrok in jim nuditi priložnost prevzemanja odgovornosti v lastnem življenju. 

Tretji dejavnik uspešnega učenja pa je kakovost učiteljevega dela v razredu (Burnik, 2002). 
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Učenci z učnimi težavami oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja se obravnavajo 

kot učenci s posebnimi  potrebami (2. člen Šolske zakonodaje: Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami).  

 

»Otroci s posebnimi potrebami je krovni termin, ki vključuje 20-25% populacije vseh 

učencev. Pri otrocih s posebnimi potrebami moramo vedno upoštevati, da se njihove posebne 

potrebe razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih. V skupini otrok s posebnimi 

potrebami je največ otrok z učnimi težavami, tako splošnimi kot specifičnimi in sicer 20 % 

šolajoče populacije. Termin splošne učne težave opredeljuje učne težave, ki se pojavljajo pri 

večini predmetov, specifične učne težave ali specifične motnje učenja pa so vezane na eno od 

področij učenja, kot je branje, pisanje, računanje, pravopis itd. Med učenci z učnimi težavami 

je okrog 10% učencev, ki imajo specifične učne težave in od teh jih je le 2-4% v šolajoči 

populaciji tistih, ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja.« (Magajna, Kavkler, 2008a, str. 23) 

 

V skladu s 27., 28., 29. in 30. členom Zakona o usmerjanju mora ravnatelj imenovati skupino 

strokovnjakov, ki s sodelovanjem s starši sestavi program za otroka s posebnimi potrebami. 

Individualiziran program vsebuje oblike dela pri posameznih predmetih, prehajanje med 

programi, način preverjanja in ocenjevanja znanja ter časovno razporeditev pouka (Košir, 

2008). 

 

2. SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

Najprej bom obravnavala splošne ali nespecifične učne težave, h katerim sodijo, po mnenju L. 

Magajna in M. Kavkler, učne težave zaradi ekonomske in kulturne prikrajšanosti, problemi 

večjezičnosti in večkulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje učiteljev, strah pred 

neuspehom, nezrelost, pomanjkanje motivacije in učnih navad. Zmogljivost teh učencev je 

ponavadi ustrezna, vendar zaradi teh razlogov ne dosegajo zadostnih rezultatov za uspeh v 

šoli (Magajna, Kavkler, 2008a). 
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 Avtorice knjige Učenci z učnimi težavami (L. Magajna, M. Kavkler in J. Košir, 2011)  

menijo, da o učencih s splošnimi učnimi težavami govorimo takrat, ko prihaja do 

pomanjkljivega znanja zaradi neugodnih vplivov okolja, notranjih dejavnikov in neustreznih 

vzgojno-izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem. Učencem s splošnimi 

učnimi težavami je skupno to, da so manj uspešni kot njihovi vrstniki. Potenciali teh učencev 

so zelo okrnjeni, ne morejo jih realizirati in težave se lahko vedno bolj poglabljajo. 

 

3. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Izraz specifične učne težave zajema več vrst motenj – lažje, zmerne in izrazite, kratkotrajne in 

tiste, ki trajajo vse življenje. Specifične učne težave so nevrološko pogojene in so lahko 

genetskega izvora. Zaradi specifičnih učnih težav prihaja do razhajanja med dejanskimi 

dosežki posameznika na določenem področju učenja in njegovo siceršnjo zmožnostjo učenja 

na drugih področjih, tudi kadar je motiviran in ima ustrezne okoliščine za učenje. Specifične 

učne težave se kažejo na področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 

komuniciranja, branja, pisanja, pravopisa, računanja in čustev (Magajna, Kavkler, 2008a). 

 

Specifične učne težave so posledica določenega nefunkcioniranja v centralnem živčnem 

sistemu in se lahko pojavljajo vse življenje. Lahko izhajajo iz genetske variacije ali pa 

nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov. Vplivajo lahko na vsakega posameznika, tudi na 

povprečno in nadpovprečno inteligentne, vendar pa specifične učne težave niso povezane z 

vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami (Magajna, 2002). 

 

B. Grujičić (2007) povzema, da o otrocih s specifičnimi učnimi težavami govorimo, ko 

pomembno odstopajo od ostalih vrstnikov. Specifične učne težave pri matematiki nekateri 

delijo na tri podskupine. Prva podskupina so težave na področju predstavljivosti količin in 

priklica aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina. Druga podskupina so težave, ki 

predstavljajo specifične aritmetične učne težave, torej aritmetične težave povezane z 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov pri inteligentnem otroku. Tretja podskupina 

specifičnih učnih težav pa je razvojna diskalkulija, ki je genetsko pogojena. Normalno 

inteligenten otrok z razvojno diskalkulijo ima izrazite težave pri štetju, usvajanju pojma 

števila, pri merjenju in pri orientaciji. Pri učencih s katerokoli od teh težav je pomembno, da 
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dobijo čimprej dodatno učno pomoč. Otroku lahko učitelji pomagajo že s tem, da mu pri 

pouku omogočijo delo s konkretnimi pripomočki. Te naj uporablja tako dolgo, dokler sam ne 

presodi, da jih ne potrebuje več. Pri nekaterih traja to, da se naučijo nekaj novega, dlje kot pri 

ostalih, zato jim je potrebno dati dovolj časa. 

 

Pri nekaterih učencih je primanjkljajev več in se med seboj prekrivajo, pri drugih učencih je 

primanjkljajev manj in skoraj ne vplivajo na druga področja življenja. Otroke z lažjimi 

specifičnimi učnimi težavami uvrščamo v skupino otrok z učnimi težavami, otroke s težjimi 

oblikami pa obravnavamo kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  Pri 

lažji obliki specifičnih učnih težav dosega večina učencev na enem ali več področjih le 

spodnjo mejo pričakovanega. Dosežki na področju nekaterih specifičnih temeljnih veščin 

učencu omogočajo, da funkcionira v okviru kurikuluma, vendar pa ga ovirajo, da bi 

napredoval tako učinkovito kot bi lahko. L. Magajna meni, da se to dogaja kljub različnim 

dobrim metodam poučevanja znotraj diferenciranega kurikuluma, ki je učinkovit pri 

zagotavljanju napredka učenca na drugih področjih. Prisotno je izogibanje ali doživljanje 

notranje stiske pri nalogah, ki zahtevajo rabo šibkih področij, kljub pripravljenosti in 

motiviranosti za reševanje drugih nalog (Magajna, 2002). 

 

Pri težji obliki specifičnih učnih težav so šibkosti v temeljnih spretnostih lahko tako močno 

izražene, da učencu otežujejo spremljanje in napredovanje na širših področjih kurikuluma. 

Učenec kljub skrbno zasnovani pomoči ne zmore pomembno izboljšati svoje učinkovitosti na 

šibkih področjih. Uporaba alternativnih pristopov in izkoriščanje alternativnih veščin ne 

zadostuje za napredovanje v okviru različnih področij kurikuluma. Prisotnost notranje stiske, 

slabe samopodobe in znižanega samospoštovanja je jasno razvidna, pojavljajo se težnje k 

izogibanju in izostajanju, neangažiranost in vedenjske težave (Magajna, 2002). 

 

Učitelj potrebuje za uspešno poučevanje učencev, predvsem učencev z učnimi težavami, 

kakovostno znanje in pomoč sodelavcev ter širšega okolja. Poleg učiteljevega znanja je 

pomembno tudi, da učitelj dela na različne načine. Učitelji v Sloveniji se pogosto počutijo 

negotovi, ker nimajo dovolj znanja o poučevanju učencev z učnimi težavami. Ne vedo, koliko 

smejo prilagajati zahteve v razredu, kako naj ocenjujejo učence z učnimi težavami in 

predvsem, kako bodo prilagoditve razumeli ostali učenci. Z bolonjskim sistemom so na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani uvedli predmet Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, kjer lahko 
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študentje pridobijo primerna znanja za delo z učenci z učnimi težavami. Učiteljem, ki so 

šolanje zaključili pred uvedbo bolonjskega programa, pa so ponujeni drugostopenjski 

programi Specialno rehabilitacijska pedagogika, Logopedija in surdopedagogika, Inkluzivno 

pedagoško delo, Socialna pedagogika ali drugi enoletni programi, s katerimi lahko pridobijo 

tovrstno znanje (Kavkler, 2010). 

 

Ko otroka s posebnimi potrebami vključimo v oddelek, da sošolce seznanimo z njegovimi 

posebnostmi. Tako se zmanjšajo predsodki, strah in negativna stališča. Otroku s posebnimi 

potrebami je potrebno predstaviti vzroke njegovih posebnih potreb in ga razbremeniti občutka 

krivde. Ustvariti je potrebno pozitivno klimo za učenca s posebnimi potrebami, kajti le tako 

bomo dosegli, da se bo počutil sprejetega (Košir, 2008). 

 

Ko učitelji pri učencih prepoznajo znake katere od specifičnih učnih težav, jim lahko 

pomagajo tako, da jim ustvarijo varno okolje, dajo možnosti za uspeh in pomagajo pri tem, da 

izboljšajo svojo samopodobo. Prav tako je učitelj tisti, ki začuti, ali je razred med sebo j 

povezan, ali se učenci razumejo, si pomagajo, ali pa morda obravnavajo učenca z učnimi 

težavami kot posebnega in ga zato izločijo. Učiteljeva naloga je, da razred poveže, tako da se 

vsak učenec počuti sprejetega. Otroci morajo začutiti, da so v okolju, kjer imajo možnost za 

spremembo oz. za napredovanje (Ozbič, 2010). 

 

V literaturi in v vsakdanjem življenju lahko slišimo, da ob poznavanju diagnoze razumemo 

težavo otroka. Vendar pa v resnici ni dovolj samo poznati diagnozo, ampak je to šele začetek 

raziskovanja, poglobitve in preučitve te težave. Le tako bomo lahko z otroki vzpostavili 

dialog in jim pomagali (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

Ko prepoznamo učno težavo, je potreben pogovor z vsemi, ki sodelujejo pri pomoči otroku in 

z učencem samim. Učencu moramo pojasniti vrsto težave in mu povedati, da mu bomo 

pomagali pri nadziranju te težave. Pomagamo mu s pozitivnimi sporočili, besedami, ki mu 

bodo dale pogum in moč za naprej. Za učence z učnimi težavami besede diagnoza, obravnava 

ali ocena niso dobre. Na nek način ga tako označimo in mu ne damo občutka zaupanja, 

sodelovanja in možnosti za napredovanje. Besede, ki naj bi se, po mnenju Bassa, uporabljale 

pred učenci, so pridruževanje, odkrivanje, spreminjanje, proslavljanje, ločitev in reflektiranje. 

Pridruževanje pomeni vzpostaviti stik s starši in otrokom. Po vzpostavitvi stika lahko pride do 
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odkrivanja, ki pa ni diagnoza ali ocena, ampak šele iskanje možnih rešitev. Naslednja faza je 

spreminjanje, ki ni zdravljenje, temveč pogovori o izboljšavah, dajanje upanja in vlivanje 

moči. V to fazo naj učitelj vključi učenca, starše, brate, sestre, lahko tudi stare starše in druge. 

S proslavljanjem je mišljeno prepoznavanje in spoštovanje moči učenca, njegove družine, 

uspehov in napredkov. Zelo pomembno je prepoznati in proslavljati vsak manjši napredek, 

tako pri učenju kot v njegovem življenju nasploh. Do ločitve pride, ko si učenec in starši 

pridobijo dovolj znanja, da zmorejo težave odpravljati sami, brez pomoči učitelja oziroma, ko 

sprejmejo in znajo živeti s težavo, jo kontrolirati. Refleksija poteka skozi ves proces med 

otrokom, družino, lahko tudi s pomočjo strokovnjakov (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

Pri mojem delu, ki ga bom opisala v eksperimentalnem delu diplomskega dela, sem se srečala  

z učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami in nekaterimi z individualiziranim 

programom.   

 

4. IZVORI UČNIH TEŽAV 

 

Učne težave se pri učencih pojavijo, ko jim neke okoliščine preprečujejo, da bi učenje 

potekalo nemoteno. Razlogi so lahko v otrocih samih ali v okolju, ponavadi pa se dejavniki 

prepletajo. Neuspešnosti pri učencih ne povzroči en sam dejavnik, ampak je teh dejavnikov 

ponavadi več (Uranjek, Lovšin, 1972). 

 

Po mnenju L. Magajna in sodelavcev lahko učne težave otrok, na podlagi vzroka njihovega 

nastanka, delimo na tri skupine. Prvi vzrok je v učenčevem okolju; sem spadajo težave, ki so 

posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja, 

večjezičnosti ali prisotnosti nekih kroničnih stresnih vplivov v otrokovem okolju. Drugi vzrok 

je kombinacija dejavnikov med posameznikom in okoljem. V otroku so prisotni neki notranji 

dejavniki, ki so vzrok za njegovo večjo ranljivost. Vendar bodo učne težave pri teh učencih 

prišle do izraza le, kadar okolje ni ustrezno seznanjeno z učenčevimi posebnostmi in načinom 

komuniciranja z otroki z učnimi težavami. Tretji vzrok pa izhaja izključno iz posameznika. 

Sem štejemo nevrološke motnje, razvojne ali motivacijske posebnosti, zmerne do težje 

specifične motnje učenja itd. Ta vzrok je najbolj resen, učenci s tem vzrokom pa imajo težjo 

obliko specifičnih učnih težav (Magajna in sod., 2008). 
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4.1. Učno okolje 

 

Musek in Pečjak (2001) menita, da se vse lastnosti posameznika razvijejo zaradi vplivov 

okolja. V primeru neugodnih vplivov okolja, dedne zasnove ne bi imele pravega učinka. Od 

vsakega posameznika je odvisno, kako vpliva na svoje okolje, večkrat ga ljudje uničujemo.  

Poleg naravnega okolja imata pomembno vlogo tudi družbeno in kulturno, katerih vplivi nas 

usmerjajo, ko se razvijamo v osebnost – v socialno bitje. Pri tem so posebno pomembne 

 osebe – predvsem starši in drugi člani družine, skupine, ustanove – v vrtcu in dobi šolanja 

postaja pomemben vpliv vzgojiteljev in učiteljev. 

 

Citiram A. Kranjc (2002): »Učno okolje je določena življenjska situacija ali določene 

življenjske okoliščine, v katerih se znajde nek človek in ki omogočajo dovolj trajno in 

zgoščeno učenje, s čimer človek uresničuje določene vzgojne cilje. Vsega znanja nam eno 

samo učno okolje ne more dati. Pomembno je, da se učimo v več učnih okoljih, da bi dosegali 

pričakovano znanje. Eno takih učnih okolij je tudi šolsko.« 

 

K učnemu okolju spadajo različne oblike pouka, strategije motiviranja, ki jih učitelj uporablja, 

učiteljevo načrtovanje pouka, poznavanje lastnosti in navad vsakega učenca, osvetlitev 

učilnice, akustičnost in glasnost, urejenost učilnice, disciplina v razredu, ustrezni učni 

materiali, spodbujanje učencev in priprava na pouk (Jereb, 2011a ). 

 

Za učence z učnimi težavami ima učno okolje velik pomen. Učno okolje naj bo čim bolj 

usmerjeno k učenju in naj dopušča učencem dovolj prostora, zajema naj raznoliko šolsko 

opremo, učne pripomočke ter učencem nudi pozitivno šolsko klimo. Učenci naj v učnem 

okolju doživljajo varnost, sprejetost in spoštovanje. Učno okolje je lahko šolsko, razredno in 

domače. K šolskemu okolju spada vzdušje v šoli, razpoložljivi učni pripomočki, urejenost 

šole in sodelovanje z učitelji. K razrednemu okolju spadajo odnosi učencev, pričakovanja 

učencev, vodenje razreda, način poučevanja in razpoložljiv čas pouka. Pomembno učno 

okolje pa je tudi domače okolje, kamor spada spodbudno domače okolje, sodelovanje staršev 

s šolo, pomoč staršev otrokom, motiviranje otrok za šolsko delo in spremljanje otrokovega 

napredka (Jereb, 2011a ). 
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Osredotočili se bomo na šolsko učno okolje, ki ga delimo na fizično, didaktično, socialno in 

kurikularno.  

 

Pod fizično učno okolje je mišljena opremljenost in urejenost šole ter razreda. Fizično učno 

okolje bo dobro, če bodo prostori v šoli urejeni, če bodo učencem dostopni in jim bodo nudili 

ustrezne didaktične pripomočke. Učno okolje v razredu bo bolj privlačno in s tem tudi bolj 

učinkovito, če bo zagotavljalo učitelju različne načine poučevanja. Učitelj lahko ustvari 

pozitivno vzdušje tako, da svojo učilnico razdeli na majhne kotičke – kotiček za branje, 

računalniški kotiček, … Vsi kotički morajo biti dovolj svetli, urejeni in primerno opremljeni. 

S tem učitelj pripomore k uspešnejšemu učenju in učencem daje občutek varnosti. Paziti pa je 

potrebno, da v fizičnem učnem okolju ni motečih dražljajev oziroma, da jih je čim manj 

(Jereb, 2011a). 

 

Učni pripomočki, ki jih pri urah uporabljajo učitelji, in učiteljev način poučevanja, pa spadajo 

pod didaktično učno okolje. Učitelj ne sme pozabiti na učno šibke učence, saj so učni 

pripomočki zanje še posebej primerni, pomembni. Ure naj bodo dobro načrtovane, učitelj naj 

uporablja različne metode poučevanja in motiviranja otrok, naj bo pozitivno naravnan, učence 

naj obvešča o njihovih napredkih, jih spodbuja k učenju, jim daje jasna navodila in jih 

spodbuja k samostojnemu iskanju pomoči, v pouk pa naj vključuje tudi sodelovalno učenje.  

 

Socialno učno okolje pa je odvisno od odnosov v šoli. Sem sodijo odnosi med učitelji, učitelji 

in svetovalnimi delavci, učitelji in vodstvom šole, med učenci, učitelji in starši ter učitelji in 

učenci. Dobri odnosi so primaren vir pomoči za učence z učnimi težavami. Učitelj naj 

spodbuja pozitivne odnose med vrstniki in naj sodeluje s sodelavci.  

 

Kurikularno učno okolje predstavlja kakovost šolskega kurikuluma (Jereb, 2011a). 

 

4.2. Razmere v družini 

 

Veliko neuspešnih otrok prihaja iz razvezanih družin, staršev alkoholikov in prezaposlenih 

staršev. Od svojih staršev zato ne dobijo potrebnega občutka varnosti, zavetja in moralne 

podpore. Otroci doživljajo preveč bremen lastne družine, ob tem pa ne dobijo niti nujno 

potrebne pomoči staršev pri učenju, saj je šolski sistem načrtovan tako, da morajo učenci za 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Božak Ksenija; diplomsko delo 

-20- 

 

šolo veliko delati tudi sami doma. Če pri tem ni pomoči staršev, otroci v šoli slabše delajo – 

spremljajo pouk in pride do učnih težav. K slabšemu uveljavljanju otrok v šoli veliko prispeva 

tudi slab socialno-ekonomski položaj družine (Uranjek, Lovšin, 1972). 

 

Otroci se z željo po sprejetosti, če le-te ne dobijo doma, hitro začnejo zatekati k družbi zunaj 

doma. To se začne dogajati predvsem v mladostništvu oziroma adolescenci. Ker otrok 

preživlja svoj čas zunaj s prijatelji, mu zmanjkuje časa za učenje in tako se njegov uspeh zelo 

poslabša. Otroci, ki jim poleg toplega doma manjkajo še dobre učne sposobnosti, se bodo 

hitreje zatekali k takšni družbi kot ostali. Otroci, ki se težje učijo in doma ne dobijo dovolj 

pozornosti, pozornost iščejo drugje (Uranjek, Lovšin, 1972). 

 

4.3. Dejavniki v otroku 

 

Raziskave so potrdile, da je učni uspeh v veliki meri odvisen od umskih sposobnosti vsakega 

otroka. Učitelji morajo dovolj zgodaj prepoznati učenca s slabšimi umskimi sposobnostmi. Ti 

učenci bodo s težavo reševali problemske naloge, težje snovi ne bodo razumeli, naučili se 

bodo le postopkov za reševanje nalog. Podpovprečni učenci s težavo izluščijo bistvo pri 

posamezni snovi, nekateri se bodo na pamet naučili vsako stvar, ki jo imajo zapisano v 

zvezku. Vendar pa so lahko ti učenci zelo uspešni, ko morajo, na primer pri tehniki, izdelati 

kak izdelek.  

 

Učni uspeh pa ni odvisen le od sposobnosti, temveč tudi od otrokovega značaja. Če je otrok s 

slabšimi sposobnostmi prizadeven, vztrajen in delaven, bo lahko dosegel boljše rezultate kot 

vrstniki z boljšimi sposobnostmi. Učenci se med seboj zelo razlikujejo tudi po hitrosti, eni so 

hitrejši, drugi počasnejši. Počasnejši otroci morajo vložiti veliko več truda v to, da lahko 

dohajajo delo v razredu, zato so velikokrat preutrujeni in lahko se zgodi, da zaradi tega 

izgubijo veselje za šolsko delo (Uranjek, Lovšin, 1972). 

 

Otrok nemalokrat doživlja strah, potrtost, prikrajšanost, kar mu povzroči čustvene motnje, te 

pa nato vplivajo na njegov uspeh. Težko sprejemajo nove pojme, razlago nove snovi, v 

primeru čustvenih težav, težko pokažejo svoje znanje (Uranjek, Lovšin, 1972). 
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4.4. Vrste učnih težav glede na vzroke 

 

V nadaljevanju opisujem nekatere splošne in specifične učne težave. 

 

4.4.1. Učne težave zaradi revščine 

 

Revščina je eden izmed dejavnikov, ki slabo vplivajo na učence. Tega se, na žalost, premalo 

zavedamo. Pri učencih z učnimi težavami, ki izhajajo iz družin z nizkim socialnim položajem, 

je zaslediti jezikovno-kulturno šibkost, nižje izobrazbene dosežke in slabšo sposobnost 

vključevanja med vrstnike. Revščino lahko razumemo ne le kot višino osebnega dohodka, 

ampak tudi kot stanje brezupa (Košak Babuder, 2002).  

 

»Evropski ministrski svet opredeljuje revščino z definicijo: Revni so posamezniki, družine in 

skupine, katerih viri (materialni, kulturni, socialni in drugi) so v tolikšni meji omejeni, da so 

ljudje zaradi tega izključeni iz še sprejemljivega minimalnega načina življenja v državi, kateri 

pripadajo.« (Košak Babuder, 2002, str. 45) 

 

Na otrokov razvoj vpliva več dejavnikov: v katerem razvojnem obdobju je prisotna revščina, 

koliko časa traja in kako intenzivno je njeno stanje. Raziskave so pokazale, da imajo šestletni 

otroci večje učne težave kot najstniki. Predšolski otroci zaradi nespodbudnega okolja ne 

morejo razviti znanja in sposobnosti. Učenci iz revnih družin prav tako nimajo možnosti 

dodatnega izobraževanja pri izvenšolskih  dejavnostih, taborih, kolonijah, ekskurzijah, saj so 

te dejavnosti povezane z ekonomskimi stroški. Revščina otrokom povzroča kronične težave, 

ovira njihovo psihološko in izobraževalno področje. Otroci revnejših družin niso deležni 

znanja, katero se od njih pričakuje, kar jim povzroča hude težave. Ponavadi ti otroci tudi niso 

motivirani s strani staršev za učenje, pri njih so v ospredju druge vrednote. Otroci imajo zelo 

nizko samopodobo, nimajo zaupanja vase, počutijo se negotovi, niso sproščeni (Košak 

Babuder, 2002). 

 

Učitelj naj pri otroku, ki izhaja iz socialno šibke družine, najde področja na katerih je dober, 

ki ga zanimajo. Učenec naj pred razredom predstavi njemu bližnjo temo, tako bo postajal 

samozavestnejši. Učitelj naj bo zelo pozoren pri komunikaciji, pred ostalimi naj npr. ne 

poudarja, da ima učenec brezplačno malico, sošolce naj spodbuja, da sprejmejo posameznika 
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k igri, mu pomagajo pri učenju. Starše učenca pa naj ne prosi za pomoč pri učenju, saj mu ti 

ponavadi ne znajo pomagati, vendar pa je koristno in za otroka zelo vzpodbudno že to, da 

sedijo zraven njega, ko dela naloge, ga poslušajo pri branju (Magajna in sod., 2008). 

 

4.4.2. Učne težave zaradi dvojezičnosti  

 

Učitelji se pogosto srečujejo z učenci, katerih materni jezik ni slovenščina. Takšni učenci 

imajo nemalokrat težave pri šolanju. Težave so toliko večje, če se njihovi starši, v dobri veri, 

da pomagajo otroku, z njimi pogovarjajo v jeziku, ki je mešanica slovenskega jezika z njihovo 

materinščino. B. Jurček-Strmšnik meni, da imajo ti učenci največ težav ob vstopu v šolo 

(Jurček-Strmšnik, 1995). 

 

Učenci, ki se priselijo v Slovenijo iz drugih držav in učenci, katerih starši ne govorijo 

slovensko, imajo v šoli velike težave, saj ne razumejo ostalih. Zaradi tega so pogosto 

osamljeni; ne poznajo pravil iger, z nikomer se ne morejo pogovarjati. Učitelj bo učencu 

lahko pomagal, če bo poznal učenčeve potrebe in močna področja, če mu bo dovolil, da je 

med poukom tiho, dokler ne bo znal slovensko toliko, da se bo začel sam vključevati, in če bo 

pozoren na odnos sošolcev in bo preprečeval morebitno norčevanje. Učitelj naj učenca posede 

v razredu čim bližje tabli in učitelju, da bo ves čas lahko spremljal pouk, da bo dobro videl in 

slišal. Učencu naj da dovolj časa, da pove, kar je želel in naj ne nadaljuje učenčeve misli, naj 

mu poenostavi besedilo, če učenec še ne obvlada slovenskega jezika, dovoli mu naj, da si dela 

zapiske v materinem jeziku. Učencu lahko pri vključitvi v razred pomaga tudi s tem, da mu 

ponudi možnost predstavitve kakšne pesmi, igre v njegovem jeziku, nauči lahko tudi svoje 

sošolce in učitelja. Učitelj od staršev ne sme zahtevati, da se učijo slovenskega jezika, ampak 

jih naj motivira k temu, da poslušajo, kako bere njihov otrok v slovenščini in ga pri tem 

vzpodbujajo (Magajna in sod., 2008). 

 

4.4.3. Učne težave zaradi pomanjkanja učne motivacije  

 

Slaba motivacija za učenje se pri učencih kaže v nezanimanju za učenje in za šolske 

predmete. Učenec ne vloži veliko truda, da bi bil uspešen in ni vztrajen. Učitelj lahko 

nemotiviranega učenca prepozna po tem, ko učenec ne sledi razlagi učitelja, ampak se 

pogovarja z ostalimi, »čečka« po zvezku, ali pa ne dela ničesar. Učenec ni pripravljen na delo, 
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ki mu ga naroči učitelj, opravil ga bo le pod prisilo, če ga bo učitelj nadzoroval. Ti učenci se 

ne pripravljajo na  kontrolne naloge, zaradi tega tudi pogosto izostajajo od pouka. 

Nemotiviranost je lahko posledica večih dejavnikov, izhaja lahko iz učenca samega, iz učnega 

ali družinskega okolja. Učitelj lahko vpliva na motiviranost otrok tako, da pridobi pozornost 

učencev med šolsko uro. To lahko doseže s pripravo zanimive, raznolike ure, ki je polna 

presenečenj in novosti. Učitelj naj učencem ves čas poudarja prednosti, ki jih bodo imeli 

zaradi pridobljenega znanja. Motivira jih lahko tudi s tem, da jim projektno nalogo naloži na 

temo interesov učencev ali jim da skupinski projekt. Učitelj naj učencu pomaga pri izbiri 

ciljev in ga spodbuja pri doseganju le-teh, tako bo povečal zaupanje učenca v lastne 

zmožnosti in ga spodbujal, da bo zadovoljen sam s sabo (Magajna in sod., 2008). 

 

4.4.4. Učne težave zaradi počasnejšega usvajanja znanj 

 

Med splošne učne težave spada tudi motnja počasnejšega usvajanja znanja. Učenci, ki 

počasneje usvajajo znanje, imajo mejne ali podpovprečne intelektualne sposobnosti. Težave 

se kažejo pri razumevanju abstraktnih in zapletenih pojmov, pri uporabi znanj na drugih 

področjih, pri pomnjenju, jezikovne sposobnosti so slabše. Učenje branja in pisanja traja dlje 

časa kot pri vrstnikih. Učitelj lahko učencu pomaga tako, da abstraktne tekste prilagodi v 

konkretne, da bo učenec lažje spremljal pouk. Učitelj naj vsako šolsko uro začne s ponovitvijo 

snovi, torej snovjo, ki jo učenec že pozna, uporablja naj pojme, ki jih učenec razume, 

pomembne pojme naj ponovi večkrat, da si jih bo učenec zapomnil. Uporablja naj več ustno 

kot pisno izražanje, k vsaki nalogi naj da takojšnjo povratno informacijo, učenci naj ne 

tekmujejo med seboj, ampak naj učenec s počasnejšim usvajanjem znanja tekmuje sam s sabo. 

Učitelj naj pri navajanju navodil večkrat preveri, če jih učenec razume, poudari naj 

pomembna dejstva, dolge naloge naj takšnemu učencu skrajša. Pri pisanju kontrolnih nalog 

naj ima učenec krajšo pavzo. Najpomembneje pa je, da učitelj o zmožnostih otroka seznani 

starše in jim pomaga oblikovati merila, kakšne ocene naj pričakujejo od svojega otroka. Pri 

doseganju zastavljenega cilja, naj starši svojega otroka spodbujajo (Magajna in sod., 2008). 

 

4.4.5. Učne težave zaradi anksioznosti   

 

Za anksioznost je, kot pravi N. Hribar (2002), značilna napetost, strah, skrbi, tesnoba in 

zaskrbljenost. Anksioznost se kaže v večih motnjah: pri fobiji, paniki, obsesivno-kompulzivni 
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motnji, potravmatskem stresnem sindromu in generalizirani motnji. Fobija je strah pred 

določenimi predmeti, dejavnostmi ali situacijami. Ta strah je dolgotrajen in nesmiseln. Učenci 

lahko imajo strah pred zaprtimi prostori ali pred šolo, iz tega razloga nekateri pogosto 

izostajajo od pouka. Panika je strah pred notranjo katastrofo in izgubo kontrole. Obsesivno-

kompulzivne motnje se kažejo v obliki dejanj in prisilnih misli, ki imajo negativno vsebino, 

npr. neprestano razmišljanje o nesreči. Potravmatski stresni sindrom je reakcija na dogodek 

npr. smrt, nasilje. Generalna anksiozna motnja zajema več različnih strahov (strah pred 

poškodbo, boleznijo, smrtjo). Anksioznost je prisotna pri kar 17% otrok. Anksiozen otrok čuti 

napetost v telesu, vznemirjenost, hitro bitje srca, slabost, bolečine v želodcu, strah, neugodje, 

zaznava nevarnosti, si grize nohte in sega po hrani. Anksioznost ni dedna, pač pa pride do nje 

zaradi nekaterih zunanjih in notranjih dejavnikov. Za to je lahko krivo okolje ali pomanjkanje 

veščin in fizično zdravje ter samokritičnost. Anksioznost je zelo povezana tudi s samopodobo. 

Čim boljšo samopodobo ima učenec, tem manj možnosti je, da bo anksiozen oz. manjšo 

samopodobo ima, večje možnosti so, da se bo pojavila anksioznost. Učencem lahko 

pomagamo pri zmanjševanju anksioznosti tako, da jih postopoma izpostavljamo situacijam, ki 

sprožajo anksioznost in jih pri tem pozitivno spodbujamo. Pri učencu moramo povečati 

občutek samokontrole, da že vnaprej lahko poišče rešitve za ravnanje pri posameznih 

situacijah. Učenca je potrebno že za najmanjši dosežek pohvaliti (Hribar, 2002).  

 

4.4.6. Učne težave zaradi avtizma 

 

Avtizem je razvojna motnja, pri kateri imajo osebe težave na treh področjih. Ta področja so 

socialna komunikacija, socialna interakcija in fleksibilnost mišljenja. Nekateri ljudje s to 

motnjo so sposobni skrbeti sami zase, drugi pa potrebujejo pomoč. Težave imajo na področju 

verbalne in neverbalne komunikacije. Ponavadi razumejo vsak govor dobesedno, šale in 

sarkazem razumejo s težavo. Nekateri ne govorijo ali imajo zelo omejen govor, drugi pa 

imajo dobro razvit govor in imajo morda večje težave z razumevanjem. Z osebami z 

avtizmom moramo govoriti na jasen način, jim dati natančna navodila in jim ponuditi čas, da 

razmislijo o stvari, ki smo jim jo povedali. Avtisti se zelo težko vklopijo v družbo, saj imajo 

težave s sprejemanjem čustev – svojih in drugih, ne razumejo nenapisanih pravil v družbi, raje 

so sami kot v družbi, včasih pričnejo pogovor z neprimerno temo. Oteženo je navezovanje 

prijateljstva, če si le-tega sploh želijo. Težave imajo pri razumevanju dejanj drugih, pri 

predvidevanju prihajajočih dogodkov, razumevanju koncepta nevarnosti, soočanju z novimi, 
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neznanimi situacijami, odvisni so od rutine. Oseba z avtizmom ima močno razvito posamezno 

področje, pri katerem lahko vztraja ure in ure, prav tako lahko na tem področju doseže zelo 

visoke položaje. Lahko pa ima težave z učenjem, kar mu v razredu olajša spremljevalec; ta 

mu pomaga, če česa ne razume, oziroma pri stvareh, ki jih ne zmore sam 

(www.avtizem.org/avtizem.html). 

 

4.4.7. Specifični primanjkljaji na področju jezika 

 

Govorno-jezikovna motnja spada k specifičnim učnim težavam. Govorno-jezikovne težave so 

lahko lažje, zmerne in težje. Pri učencih je potrebno biti pozoren na vsebino, obliko in 

uporabo jezika. Pri vsebini je potrebno ugotoviti, ali učenec pravilno razume in sporoča 

besede, ali uporablja primeren besednjak in kako razume svet okoli sebe. Pri obliki jezika je 

potrebno biti pozoren na glasove pri govoru, besede in besedne zveze. Težave se kažejo v 

pomanjkljivi in napačni rabi slovničnih pravil. Pri uporabi jezika pa je potrebno pri učencih 

spremljati uporabo pri komunikaciji. Učenci s specifičnim primanjkljajem na področju jezika 

dojemajo prejete informacije počasneje, dlje časa ugotavljajo pomen povedanega, imajo tudi 

težave pri priklicu besed iz spomina. Te težave pridejo do izraza predvsem pri pisanju spisov, 

saj si pri govorjenju pomagajo z rokami, besedo opišejo na drugačen način, če se je ne 

spomnijo, pri spisu pa si na ta način ne morejo pomagati. Tudi govorni nastopi so za te učence 

strah vzbujajoči. Težave se kažejo že v nižjih razredih osnovne šole, vendar jih učitelji in na 

žalost tudi strokovnjaki zamenjajo s kasnejšim razvojem govora pri učencu. Učencem bo v 

pomoč podpora in razumevanje učiteljev, učenje z združevanjem govora in vizualnih sredstev. 

Učitelj naj večkrat preverja ali je učenec razumel povedano, pravila naj pove zelo jasno in 

sistematično, pomembna dejstva naj poudari in ponovi. Če je mogoče, naj zahtevna besedila 

prilagodi tako, da jih bo učenec razumel. Pri učencih s to obliko motnje je zato še bolj 

pomembna uporaba didaktičnih pripomočkov (Magajna in sod., 2008). 

 

4.4.8. Učne težave zaradi učenčevih slabše razvitih samoregulacijskih 

spretnosti 

 

Pomembno je, da se učenci znajo učiti, da vedo, kakšne strategije uporabljajo pri učenju in, 

kar je najpomembneje, da znajo sami uravnavati lasten učni proces. Pod pojmom 
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samoregulacijske spretnosti je, po mnenju L. Magajna in sodelavcev, mišljena zmožnost 

učencev za samostojno uravnavanje in nadziranje učenja. Slabo razvite samoregulacijske 

spretnosti so najpogostejše splošne težave, ki jih imajo učenci pri učenju. Za te učence je 

značilno, da imajo težave pred, med in po učenju. Pred učenjem je težava si postaviti cilje in 

izbrati učne strategije. Med učenjem se ti učenci težko osredotočijo na učno snov in so zelo 

dovzetni na moteče dejavnike. Po učenju se nikoli sami ne ovrednotijo. Da bi znali učenci 

sami nadzorovati svoje spretnosti, je dobro, da poznajo in uporabljajo učne strategije. Če 

učenec ne uporablja strategij pred učenjem, potem ne uporabi svojega predznanja, se ne 

vpraša, kaj že zna in kaj bo moral še dograditi, ne ve, zakaj se mora učit i, ne zna presoditi, kaj 

je tisto, kar se mora naučiti in kaj je le dodatna razlaga snovi. Učne strategije med učenjem so: 

strategija spremljanja, oziroma nadzorovanja učne snovi, učenec se mora vprašati, ali razume 

snov, ki se jo uči, ali se je že izgubil, strategija označevanja neznanih besed, besede, ki so 

nove, si mora sproti pojasniti, poiskati njihov pomen in strategija označevanja ali izpisovanja 

nekaterih informacij. Strategije po učenju so namenjene ureditvi gradiva, tako da ima učenec 

pregled nad snovjo, ki se jo je naučil in si naredi kratke povzetke. Če učenec ne uporabi 

strategije po učenju, bo imel težave pri odgovarjanju na ustna vprašanja, ne bo vedel, kaj je 

najpomembnejše pri snovi, ne bo znal na kratko povedati, kaj se je naučil in ne bo vedel, kje 

poiskati pomen neznanih besed. Učitelji učencem najbolj pomagajo tako, da jih vodijo in jih 

učijo uporabljati učne strategije, učence naj kar med uro, ko obravnavajo določeno snov, 

navajajo na uporabo teh strategij (Magajna in sod., 2008). 

 

4.4.9. Učne težave zaradi hiperaktivnosti 

 

Altherr (2002) pravi: »Hiperkinetični sindrom v otroštvu so vedenjski problemi, učne težave 

in motnje v odnosih, ki imajo težke posledice za prizadete otroke, njihove starše, okolico, še 

posebno pa za učitelje in otrokove sošolce.« 

 

Hiperaktivnost oziroma ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) zajema težave s 

pozornostjo, prekomerno aktivnostjo in impulzivnostjo (reagiranje brez pomisleka). Kaže se v 

učnih težavah, na čustvenem področju, težavah v socialnem razvoju, svojevrstnem načinu 

razmišljanja, občutljivosti na hrup, kritiki ter zdravstvenih in psihičnih težavah. Vzrok za 

nastanek ADHD še ni povsem znan, vendar se predvideva, da je pretežno dedna motnja. 

Težave otrok z ADHD se pojavijo že v otroštvu, ko dojenček težje spi, je jokav in razdražen, 
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težave ima tudi pri hranjenju. Naloga staršev je, da na prvem mestu sprejmejo svojega 

hiperaktivnega otroka in ga imajo radi takšnega, kot je, pri tem pa jim lahko pomagajo tudi 

učitelji (Šket Kamenšek, 2011). 

 

Za nastanek motnje je lahko krivih več dejavnikov. Poleg dedne obremenjenosti naj bi do 

motnje prišlo že v času materine nosečnosti zaradi raznih infekcij in ob rojstvu otroka, ko 

lahko pride do poškodbe glave. Vzroki so lahko tudi alergije na hrano, izpostavljanje svincu, 

nemir, dolgo časa po so menili, da je vzrok tudi v neustrezni vzgoji. Kako se bo 

hiperaktivnost izražala, je v veliki meri odvisno od odnosov v družini, učne neuspešnosti, 

razumevanja otrokovih posebnosti s strani družbe in otrokovih močnih področij.  

Hiperaktivnost pri eni tretjini otrok v adolescenci zbledi, druga tretjina pa se nauči nemir 

obvladovati oziroma sproščati na različne načine. Mnoge raziskave so pokazale, da imajo 

hiperaktivni učenci tudi učne težave (Rotvejn Pajič, 2002). 

 

Učitelj lahko hiperaktivnemu učencu pomaga le, če je o hiperaktivnosti dovolj poučen in je 

pripravljen sprejeti takega otroka. Hiperaktiven učenec se učiteljem pogosto zdi vedenjsko 

problematičen, živahen in nagajiv, vendar je poleg svoje živahnosti tudi zelo dobrosrčen. M. 

Horvat predlaga, da naj učitelj upošteva dejstvo, da ima tak otrok težave s koncentracijo. 

Njegova koncentracija je zelo kratkotrajna, zato naj mu šolsko delo razdeli na več delov. 

Najpomembnejši je odnos med učiteljem in hiperaktivnim učencem – če bo učitelj do njega 

strpen in ga bo razumel, se bo tudi učenec trudil za učiteljevo naklonjenost. Pri teh učencih 

pridejo do izraza njihovi dobri, oziroma slabi dnevi, zato naj učitelj njegovo znanje preverja le 

ob dobrih dnevih. Pri tem pa naj bo večji poudarek na ustnem spraševanju, saj ti učenci 

ponavadi zelo grdo pišejo, zamenjujejo črke ali jih celo izpuščajo. Otroku je potrebno 

omogočiti dobro klimo za šolsko delo, navajati ga je potrebno na samostojnost. Učitelj naj 

hiperaktivnemu učencu med poukom dovoli, da se, v primeru, če to potrebuje, razmiga, saj za 

takšne otroke velja, da ne morejo zdržati dlje časa pri miru. Za dobro opravljeno delo naj 

učenca pohvali, če je potrebna graja, naj ga pograja. Pohvala ali graja bosta učinkoviti le, če 

bosta učitelj in učenec imela dober odnos (Horvat, 2000). 

 

Hiperaktivnost po mnenju Fereka (2010) ni motnja, ampak dar, ki ni imel možnosti, da bi se 

razvil v okolju. Meni, da so ljudje z ADHD velik doprinos k družbi. Za hiperaktivne učence je 

značilno sanjarjenje, čustvenost, hiperaktivnost in pojmovno razmišljanje. Pod čustvenost so 
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mišljena čustva, ki učencem omogočajo, da razmišljajo globlje, širše in jasneje. Slabo 

funkcionirajo, če jih neka stvar ne zanima. Gibanje jim pomaga, da se sprostijo in da lahko 

lažje razmišljajo. Hiperaktivni učenci razmišljajo obsežno in hitro, svoje misli razlagajo s 

slikovitimi primeri, kar preberejo in slišijo, pretvorijo v slike.  

 

Učenca z ADHD prepoznamo po nekaterih značilnih oblikah vedenja: med učiteljevo razlago 

gleda drugam in ni pozoren na razlago, dela nepotrebne napake, vendar pa tisto, kar ima rad, 

naredi zelo dobro, pogovarja se sam s seboj, ima slabo koncentracijo in včasih se pri pouku 

dolgočasi (Ferek, 2010). 

 

Otroci, ki so sramežljivi, zasanjani, izgubljajo stvari in med poukom težko sedijo na svojem 

mestu, so deležni ene izmed oblik ADHD. To obliko ADHD imenujemo, kot zapiše Vojsk, 

motnja pomanjkanja pozornosti brez hiperaktivnosti. Učenci s to motnjo niso vedenjsko 

moteči. Znaki, ki lahko učitelju pomagajo prepoznati učenca s to obliko ADHD, so: otrok se 

težko osredotoči na podrobnosti, težave ima z ohranjanjem pozornosti, ni vztrajen pri nalogah 

in igrah, je zasanjan, težko sledi navodilom, izogiba se pisanju domačih nalog, izgublja šolske 

pripomočke, je raztresen in pozabljiv. Ko učitelj prepozna znake pomanjkanja pozornosti brez 

hiperaktivnosti pa lahko učencu pomaga tako, da prilagaja vsebino, način poučevanja in 

preverjanja znanja, pri reševanju nalog učencu ponudi dodatno razlago, mu podaljša čas 

reševanja nalog, naloge naj razdeli na manjše enote, da ima učenec občutek, da jih lahko 

dokonča, preveri naj, ali je učenec razumel navodila in mu jih po potrebi še enkrat ponovi, ves 

čas naj išče učenčeva močna področja in sodeluje s starši (Vojsk, 2010). 

 

4.4.10. Učne težave zaradi disleksije 

 

Člani evropskega združenja za disleksijo menijo, da je disleksija prirojena nevrološka motnja, 

zaradi katere imajo učenci težave pri branju, črkovanju in pisanju, zamenjujejo smeri, 

zaporedja, črke, številke in besede, ki so slišati ali videti podobno. Veliko ljudi misli, da ima 

učenec z disleksijo pomanjkanje inteligence, vendar to ni res. Učenci z disleksijo lahko prav 

tako dosežejo univerzitetno izobrazbo. Zdravilo za disleksijo še ne obstaja, zato je 

pomembno, da vsak posameznik razvije strategije za premagovanje težav. Če se v šoli 

disleksija pri učencu ne odkrije pravočasno, ima lahko učenec težave in ne more napredovati. 

Po postavitvi diagnoze pa se učencu nudi primerna učna pomoč, s čimer se mu olajša njegova 
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pot pri napredovanju (www.rad.sik.si/inc/dokumenti.inc.php?ids=180). 

 

G. Erjavec meni, da je za razvojno disleksijo značilen primanjkljaj, ki je specifičen za učenje 

branja in prizadane od 5-10% ljudi. Osebe z disleksijo so normalno inteligentne, gre le za 

napako v možganih, zaradi katere prihaja do primanjkljaja pri branju. Disleksijo ločimo po 

vrsti težave, in sicer poznamo: težave pri pisanju, pri izražanju, težave v slušnem ali bralnem 

razumevanju, pri poimenovanju predmetov, težave pri prostorskem in časovnem procesiranju. 

Za otroka z disleksijo je običajno počasno branje, pogoste so tudi napake pri branju. Učenec 

izpušča črke ali jih dodaja, zamenja vrstni red črk v besedi. Najbolj tipična napaka pa je 

zamenjava črk b/p, g/k, v/f, d/t, z/s in ž/š (Erjavec, 2010). 

 

Disleksijo lahko, po mnenju Reida, obravnavamo kot skriti primanjkljaj, saj sprva ne moremo 

vedeti, da neka oseba trpi za disleksijo. Njene znake lahko opazimo šele, ko mora učenec 

nekaj prebrati ali napisati. Veliko otrok prikriva težave, saj se izogibajo glasnemu branju in 

pisanju. Pogosto se dogaja, da učitelji disleksijo zamenjujejo z lenobo ali pomanjkanjem 

zanimanja za šolsko delo. Vendar je v resnici ravno obratno, otroci z disleksijo ponavadi 

vložijo v šolsko delo veliko več truda kot njihovi vrstniki. Nekateri učenci z disleksijo imajo 

slušne motnje, težave se kažejo pri razlikovanju glasov, posebno tistih, ki so podobni. Lahko 

se pojavljajo vizualne težave, ko učenci berejo, je tekst zamegljen, besede se držijo skupaj, 

med branjem lahko spuščajo črke, besede ali vrstice. Veliko otrok z disleksijo ima težave s 

fino in grobo motoriko, kar se kaže v slabi pisavi. Otrokom z disleksijo lahko natančno in 

hitro branje ter pravilno črkovanje in pisanje predstavlja težavo. Če da učitelj otroku z 

disleksijo naenkrat preveč navodil, se bo ta zmedel. Otroci z disleksijo se med seboj zelo 

razlikujejo. Zaradi tega ne moremo vsem učencem pomagati na enak način. Šolski sistem je 

zastavljen tako, da se večinoma ocenjuje pisne izdelke učencev, kar je za dislektike 

najšibkejša točka. Nekateri učenci z disleksijo lahko imajo težave pri učenju s poslušanjem. 

Čeprav bi si mislili, ni vedno najboljše in najlažje uporabljati zvočne pripomočke. Dejavniki, 

ki lahko pomagajo pri razumevanju disleksije, se nanašajo na možgane – nevrološki 

dejavniki, na učenje – kognitivni dejavniki in na okolje – izobraževalni dejavniki. Zaradi 

nevroloških dejavnikov otroci z disleksijo nimajo manjšega potenciala za učenje v primerjavi 

z vrstniki, le učijo se na drugačen način. Ko se otroku postavi diagnoza, lahko to za njegove 

starše predstavlja olajšanje. Večina staršev se do postavitve diagnoze počuti krive za to, da so 

otroci »neumni« (Reid, 2007). 
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Z učencem, ki ima disleksijo, je potrebno postopno branje. Jošt (2010) priporoča, naj najprej  

bere le kratke besede s tremi črkami in z enim samoglasnikom (miš, top, nož…), nato besede 

s štirimi črkami, kjer sta dva para samoglasnika in soglasnika (mama, nana, nona, miza, teta, 

vaza…), za tem naj bere daljše besede po zlogih (babica, rokavica, solata…), nato kratke 

besede s tremi soglasniki (prt, vrt, krt…), kombinacijo dveh kratkih besed (das-baz), 

zamenjava črke b in d v besedah s pomočjo barvanja. Na koncu lahko poskusi tudi z iskanjem 

rim (Jošt, 2010). 

 

Raziskava je pokazala, da se v Sloveniji učitelji in starši premalo zavedajo pravic, ki jih ima 

otrok z disleksijo, ali pa učitelji svoje delo premalo prilagajajo potrebam teh otrok. Izkazalo 

se je, da morajo otroci, kljub prilagoditvam otrok z disleksijo, še vedno brati na glas pred 

ostalimi sošolci, dobijo slabše ocene zaradi težav pri pisanju, nimajo možnosti samo ustnega 

reševanja nalog in poslušanja vprašanj pri pisnem preverjanju znanja. Z odločbo jim je 

omogočen le podaljšan čas reševanja in uporaba računalnika. Seveda pa je zelo odvisno od 

učitelja in šole, koliko poznajo področje disleksije in v kolikšni meri so pripravljeni pomagati 

otroku. Ugotavljajo, da je bolje, če je identificiranih z disleksijo več otrok, kot pa da se en, ki 

potrebuje pomoč, spregleda. Zgodnja identifikacija otrok z disleksijo je lahko ključnega 

pomena za njihovo prihodnost. Z zgodnjim preprečevanjem težav lahko otroku prihranimo 

razočaranja in čustvene stiske, ki jih mnogi nosijo vse življenje (Kruh, 2010). 

 

4.4.11. Učne težave zaradi diskalkulije 

 

Učenec z diskalkulijo je normalno inteligenten, vendar ima pri učenju matematike kljub temu  

velike težave. Težave se izražajo na področju konceptualnega znanja (pojmovnega), 

deklarativnega znanja (obvladovanja aritmetičnih dejstev) in proceduralnega znanja 

(obvladovanja aritmetičnih postopkov). Težave imajo že pri štetju in razumevanju velikostnih 

odnosov, probleme rešujejo počasi in manj točno.  

 

Učenec pa lahko ima tudi prostorsko oz. spacialno diskalkulijo. Tak učenec ima težave pri 

matematiki zaradi nezmožnosti vizualizacije, težave ima pri geometriji, reševanju enačb, pri 

prerisovanju, predvidevanju (Košir, 2008). 
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Starši, učitelji in strokovni delavci, ki sodelujejo z učencem, naj skupaj odkrijejo strategije in 

tako bodo pomagali otroku, da bo postalo njegovo učenje matematike učinkovitejše (Šoštarič, 

2009). 

 

Kavklerjeva (po Šoštarič, 2009) priporoča različne materiale, ki pomagajo pri učenju 

osnovnih aritmetičnih znanj: 

- naravne, otroku znane in zanimive predmete iz njegovega okolja kot so kamenčki, 

palčke, frnikole, drobne figure, plodove, 

- strukturirane materiale, kot so kocke, kroglice, stolpiči (otrok lahko predmete prime in 

z njimi izvaja aktivnosti), 

- tabele, številske trakove, kartončke (pripomočki predstavljajo perceptivno oporo pri 

reševanju problemov) 

- številske črte, skice in druge grafične ponazoritve, ki so učinkovitejše, če jih otrok 

naredi sam. 

 

Otroci za zgodnje rešitve nalog seštevanja in odštevanja potrebujejo konkretne pripomočke, s 

katerimi pridobijo neposredno in popolno predstavo zato, da postopoma razvijejo fleksibilnost  

in abstraktnost (Šoštarič, 2009). 

 

4.4.12. Učne težave zaradi dispraksije 

 

»Dispraksija je nevrološko pogojena motnja procesov načrtovanja motorične dejavnosti, 

usvajanja motoričnih veščin in izvajanja naučenih motoričnih veščin. Pogosto se povezuje še 

s težavami v jezikovnem, zaznavnem in miselnem funkcioniranju. Izrazita dispraksija 

pomembno vpliva na izobraževalno uspešnost učenca pri številnih predmetih. Učenec ima 

lahko težave na področju fine motorike (npr. ne more avtomatizirati pisave, kar vpliva tudi na 

kakovost pisnega izdelka, ne le na obliko, težave ima pri geometrijskem risanju, izvajanju 

dejavnosti z obema rokama ipd.), na področju grobe motorike pa so težave pri izvajanju že 

običajnih grobo motoričnih dejavnosti (npr. teku, igrah z žogo, plezanju ipd.) in težave na 

področju motorike govoril (artikulacijske težave, nerazločen govor itd.).« (Košir, 2008) 
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4.4.13. Učne težave zaradi disgrafije 

 

Disgrafija je motnja v oblikovanju rokopisa. Najbolj se izrazi v obdobju, ko se učenec uči 

pisati. Otroci z disgrafijo imajo težave z organizacijo na papirju, težko predvidijo in 

organizirajo obliko izdelka. Njihovi zvezki so nepregledni. Ko pišejo, si glasno govorijo ali 

pazljivo opazujejo roko pri pisanju. Težave imajo z zgradbo jezika in s slovnico, težko se 

naučijo novega jezika, zelo težko se pisno izražajo. Zamenjujejo črke in številke, izpuščajo 

besede v povedih ali besed ne napišejo do konca. Običajno dobijo boljše ocene pri ustnem 

preverjanju znanja kot pa pri pisnem (Žerdin, 2003). 

 

5. INDIVIDUALIZACIJA in INDIVIDUALNI PRISTOP 

 

Individualizacija je pedagoško-didaktični koncept, ki upošteva individualne značilnosti 

otroka: sposobnosti, predznanje, osebnost, tipe učenja, itd. Individualizacija lahko poteka v 

razredu z večimi učenci ali pa pri pouku z enim učencem, npr. pri individualni učni pomoči. 

Pri pomoči, ki jo specialni pedagog, učitelj ali prostovoljec izvaja z enim učencem, uporablja 

metodo individualizacije – delo prilagaja enemu učencu (Strmčnik, 1993). 

 

Pri delu z učenci s posebnimi potrebami je treba identificirati metode, ki posameznemu 

učencu olajšujejo učenje, in tiste, ki ovirajo učenje. Pri učenju je potrebno upoštevati oboje. 

Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo kombinacijo različnih metod in pristopov, ki 

omogočajo optimalne dosežke. Kombiniramo lahko direktno poučevanje (jasno določeni cilji, 

pravila, posebni koraki, ki se natančno razložijo, demonstracija korakov in povezav med 

pojmi) ter strateško poučevanje (učenje strategij reševanja naloge in uporabe znanj pri 

reševanju problemov). Obe metodi terjata modeliranje, demonstracije, povratne informacije, 

vodeno in samostojno izvajanje vaj ter transfer znanja in naučenih strategij  (Košir, 2008). 

 

Bistvo individualizacije je upoštevanje učnih in drugih posebnosti vsakega učenca. 

Poučevanje je potrebno čimbolj prilagoditi posebnostim in potrebam posameznega učenca. 

Učenec v šoli preživi velik del svoje mladosti, zato je potrebno učencem pomagati, da si 

ustvarijo dobro predstavo o sebi. Če bi šola imela več posluha za individualne želje učencev 

in če bi bili spoštovani kot osebnosti, bi učenci čutili manj odpora do šole in učenja. Učenec 

se ne more učiti in delati v skladu s svojo identiteto, če ga učitelj pri tem ne upošteva in če 
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imajo starši drugačna pričakovanja, kot jih ima on sam. Šola mora učence spodbujati, da 

čimbolj razvijejo svoje telesne in umske zmožnosti. Individualizacijski ukrepi naj bodo 

namenjeni vsem učencem, tako zmožnejšim in povprečnim kot tudi šibkejšim. Nedopustna je 

individualizacija, ki bi koristila določenim učencem na škodo drugih. Dolgo je veljalo 

prepričanje, da gre večja skrb za šibkejše učence na račun povprečnih, zlasti pa zmožnejših 

učencev (Strmčnik, 1993). 

 

6. UČNE STRATEGIJE 

 

Pri učni pomoči ne gre le za učenje in vežbanje učnih vsebin. Mnogokrat je vsaj tako 

pomembno tudi učenje učnih strategij. Zato jih nekaj predstavljam v tem poglavju.  

 

M. N. Medvešček Peterka (2011) povzema B. Marentič Požarnik (2008), ki pravi, da so učne 

strategije zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik 

uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije. Strategije učenja delimo na 

kognitivne, metakognitivne in samoregulacijske strategije učenja. Učne strategije so v pomoč 

vsakemu posamezniku pri uravnavanju samostojnega učenja. Predstavljajo različne 

pripomočke in metode, ki jih posamezniki uporabljajo pri učenju (Medvešček Peterka, 2011). 

 

Pri kognitivnih učnih strategijah gre za prenos informacij v dolgoročni spomin, od koder 

lahko potem prikličemo informacijo, ko jo potrebujemo.  

Kognitivne učne strategije delimo v tri sklope: 

organizacijske strategije – te se nanašajo na uporabo različnih metod pri pouku, snov lahko 

prikažemo s pomočjo miselnih vzorcev, shem, podatke pa na časovnem traku, 

elaboracijske strategije – učenec preoblikuje informacije, si naredi povzetke, razlaga snov 

drugemu in vključuje asociativno učenje ter učenje s priklicem, 

strategije ponavljanja učne snovi – s pomočjo te strategije, učenci izberejo iz besedila 

informacije in jih shranijo v delovnem spominu, brez strategije ponavljanja se informacija ne 

zapiše v dolgoročni spomin.  

 

Metakognitivne učne strategije se nanašajo na nadziranje učenja in uravnavanje miselnih 

procesov. Tudi metakognitivne strategije delimo v 3 sklope: 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Božak Ksenija; diplomsko delo 

-34- 

 

strategije načrtovanja učenja – vsak si mora najprej zastaviti cilje, ki bi jih rad dosegel, nato 

pa jih skozi proces učenja nadzirati, 

strategije spremljanja učenja – se nanašajo na proces učenja, preko teh strategij lahko učenec 

spremlja, kako učinkovita je uporaba strategij, ki se jih poslužuje, 

strategije uravnavanja učenja – (Peklaj, 2000 po Medvešček Peterka, 2011) se nanašajo na 

sam proces reševanja problemov oziroma učenja, učenec jih uporabi po končanem učenju 

oziroma ko ugotovi, da nekaj v procesu učenja ali reševanja problemov ni bilo prav. Učenec 

lahko še enkrat prebere besedilo, kadar ugotovi, da ga ne razume, lahko tudi upočasni branje 

pri težjih delih besedila, ponovno pogleda učno snov. 

 

K samoregulacijskim učnim strategijam v največji meri prispeva socialno okolje. To so 

učitelji, starši, vrstniki. Učitelji lahko veliko prispevajo k razvoju samoregulacijskih 

spretnosti. Vplivajo lahko neposredno ali posredno. Neposredno je npr., da učencem pokažejo 

uporabo učinkovitih tehnik učenja in jih urijo v uporabi učnih strategij, posredno pa preko 

povratnih informacij, ki jim jih dajejo o njihovem načinu učenja (Medvešček Peterka, 2011). 

 

V zvezi s kognitivnimi strategijami naj opišem še tri osnovne načine učenja.  

 

Učne strategije delimo v tri glavne skupine. Prvi način učenja je učenje s poslušanjem. Pečjak 

(1986) v (M. N. Medvešček Peterka, 2011) meni, da je potrebno znati dobro poslušati in 

predlaga štiri strategije učinkovitega poslušanja:  

- pozornost na namige, ki strukturirajo snov, 

- aktivno samospraševanje med razlago snovi, 

- odgovarjanje na vprašanja, ki jih dober učitelj vključi med razlago snovi, 

- selektivno in pregledno zapisovanje po razlagi. 

 

Učitelji naj pomembne pojme zapišejo na delovne liste in jih posredujejo učencem, še pred 

obravnavo snovi. Učenci si bodo tako posamezne informacije bolje zapomnili, pri pouku pa 

bodo lažje spremljali, saj se bodo osredotočili zgolj na razumevanje snovi.  

Drugi način učenja je strategija uspešnega branja. Učencem predstavlja učenje iz učbenikov 

velik problem, to bi lažje premagovali, če bi obvladovali spretnosti v branju. Veliko učencev 

se uči le iz zapiskov v zvezku, saj jih učitelji ne seznanijo s strategijami učenja pri branju.  
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B. Marentič Požarnik (2008) v (M. N. Medvešček Peterka, 2011) omenja razlike med 

strategijami uspešnega branja in sicer strategije pred učenjem z branjem, med in po učenju z 

branjem.  

 

Strategije pred učenjem z branjem, ki učence pripravijo na učenje so:  

- priprava ustreznega gradiva in pripomočkov za učenje, 

- določitev namena učenja/branja, 

- spoznavanje zgradbe besedila, 

- okvirno predvidevanje dogajanja oz. vsebine učnega gradiva, 

- napovedovanje dogajanja/vsebine, 

- postavljanje vprašanj, na katera bo učenec odgovoril med učenjem/branjem, 

- branje »obrobnih« razlag. 

 

Strategije med učenjem z branjem, ki učence pripravijo na to, da v besedilu poiščejo nove 

informacije so:  

- dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 

- določanje zaporedja dogajanja v besedilu, 

- podčrtovanje bistvenih, ključnih informacij, 

- postavljanje vprašanj med branjem, 

- označevanje novih informacij, 

- pisanje »obrobnih« razlag, 

- iskanje bistvenih idej, 

- določevanje primerne hitrosti branja, 

- povzemanje zgodbe. 

 

Strategije po učenju z branjem, ki učence usmerjajo na preverjanje razumevanja in 

zapomnitve prebranega besedila pa so namenjene ureditvi prebranega gradiva v obliko, ki jo 

bo lahko uporabil glede na namen branja.  

 

B. Marentič Požarnik (2008) v (M. N. Medvešček Peterka) navaja še 4 strategije, ki so 

povezane z branjem. To so povzetki, podčrtovanje, označevanje ter zapiski. Učenci delajo 

povzetke in zapiske v alinejah ali z miselnimi vzorci. Učenci morajo paziti, da ne bodo 

povzemali celega besedila, ampak le ključne pojme. Učenci naj pri vsakem odstavku najdejo 
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glavni stavek, določijo glavne ideje in izbrišejo vse nepotrebne podrobnosti. Učenci 

najpogosteje uporabljajo strategiji podčrtovanja in označevanja. Tako kot povzetek je tudi pri 

podčrtovanju nevarno, da bodo učenci podčrtali ali izpisali preveč besedila. Učenci naj najprej 

odstavek preberejo in nato podčrtajo pomembne podatke, a le do 20% besedila. Pri tem naj 

uporabljajo različne načine podčrtovanja in različne barve.  

 

Tretji način učenja je učenje s pomočjo miselnih vzorcev. Z izdelavno miselnega vzorca naj 

učenci začnejo na sredini lista, zapisujejo naj le ključne besede, to so največkrat samostalniki, 

naslov naj napišejo na sredino, iz naslova pa naj vodijo puščice, na katerih bodo v določenem 

zaporedju, z velikimi tiskanimi črkami, zapisane le ključne besede (M. N. Medvešček Peterka, 

2011). 

7. RAZLIČNE OBLIKE IN VRSTE UČNE POMOČI 

UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

V osnovnih šolah strokovni delavci in učitelji vedno bolj stremijo k pravočasnemu odkrivanju 

učnih težav pri posameznikih in po pomoči tem učencem. Avtorice v knjigi Učenci z učnimi 

težavami so izdelale petstopenjski model dela z učenci z učnimi težavami, ki ga izvajamo v 

Sloveniji. Petstopenjski model se stopnjuje od manj zahtevnih do zahtevnejših oblik pomoči 

učencem, ki jih potrebujejo. Zajema pomoč učitelja pri pouku, pomoč šolske svetovalne 

službe oz. mobilnih specialnih pedagogov, organizacijo individualne ali skupinske učne 

pomoči, pomoč zunanje specializirane ustanove in nazadnje usmeritev učenca v prilagojen 

izobraževalni program (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

Na prvi stopnji petstopenjskega modela naj bi bil omogočen uspeh pri 80% učencev, ki so 

vključeni v proces pomoči (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

Prvo stopnjo izvaja razrednik ali učitelj posameznega predmeta, saj je ta ponavadi prvi, ki 

opazi težave pri posameznih učencih. Zelo dobro je, da svoja opažanja prenese na ostale 

učitelje ter učitelje v podaljšanem bivanju, saj lahko skupaj veliko prispevajo k učenčevi 

uspešnosti (Kesič Dimic, 2008). 

 

Pri izvajanju učne pomoči lahko sodelujejo tudi prostovoljci.  
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K prvi stopnji modela uvrščamo tudi dopolnilni pouk. Učitelj posameznega predmeta lahko že 

po ocenah in sprotnem sodelovanju učenca presodi, ali učenec potrebuje dopolnilni pouk. 

Učitelj učenca povabi k dopolnilnemu pouku, ki ni obvezen, je pa zaželen. Namenjen je 

dodatni razlagi učne snovi ter dodatnemu reševanju osnovnih nalog. Dopolnilni pouk 

praviloma ni individualen, torej so zbrani vsi učenci, ki potrebujejo dodatno razlago 

(Kesič Dimic, 2010). 

 

Pri dopolnilnem pouku ni nujno, da ga vodi učitelj, ki poučuje ta predmet. Prav tako ni 

potrebno, da traja celo šolsko uro, temveč se lahko izvaja v krajših časovnih obdobjih.  

Dopolnilni pouk mora šola nuditi učencem z učnimi težavami in naj bi skupno trajal eno 

šolsko uro na teden za posamezni predmet (Magajna in sod., 2008).  

 

Do druge stopnje pomoči pride na pobudo učitelja ali staršev in jo izvaja šolska svetovalna 

služba (psiholog, socialni pedagog, specialni pedagog). Še vedno se učencu nudi pomoč 

učitelja, svetovalni delavec pa učencu svetuje, kako naj se uči, išče v njem močne lastnosti in 

ga spodbuja k iskanju področij, pri katerih je uspešen. Pomoč na tej stopnji se ne izvaja redno, 

ampak le občasno (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

V kolikor učencu ti dve stopnji ne pomagata, oz. učenec ni napredoval, ker so njegove potrebe 

izrazitejše, potrebuje redno in bolj intenzivno pomoč. Tako preidemo na tretjo stopnjo 

modela, ki jo imenujemo individualna ali skupinska pomoč. Izvaja se eno uro na teden in jo 

izvajajo učitelji, mobilni specialni pedagogi ali svetovalni delavci. Vsi ti morajo imeti 

primerna znanja s področja učnih težav. Lahko se odločijo za individualno delo z učencem ali 

pa učence združijo in delo poteka v skupini. Potrebno je presoditi, kaj kateremu učencu bolj 

ustreza. Specialni pedagogi oz. tisti, ki pomagajo učencem na tej stopnji, lahko pomagajo 

učencem z dodatno razlago snovi, uporabijo lahko prilagojene oblike gradiva, dodatne 

ponazoritve, večje časovne prilagoditve, fotokopiranje daljših pisnih gradiv. Zelo pomembno 

je, da specialni pedagogi dobro sodelujejo z učitelji, ki učijo učenca pri predmetih, kjer ima 

težave (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

Do četrte stopnje pride, če učencu ni pomagala individualna ali skupinska pomoč in se opazi, 

da bi potreboval več prilagoditev in več pomoči. Starši lahko na pobudo šolskih delavcev 
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vložijo zahtevo za usmerjanje njihovega otroka. V kolikor starši ne želijo vložiti zahteve za 

usmerjanje, lahko to stori šola sama, brez dovoljenja staršev. Zavod Republike Slovenije 

presodi, ali je usmeritev potrebna in o tem obvesti tudi starše. V kolikor ugotovijo, da je 

usmeritev potrebna, se učencu izda odločba o usmeritvi, kjer je določen program vzgoje in 

izobraževanja, vrsta in stopnja primanjkljaja, šola, v katero se otroka vključi, datum vključitve 

v šolo, trajanje usmeritve, posebni pripomočki in spremljevalec gibalno oviranega učenca 

(Kesič Dimic, 2008). 

 

Peta stopnja pa je usmeritev učenca v prilagojen izobraževalni program. Zavod Republike 

Slovenije izda učencu odločbo za dodatno strokovno pomoč, ki jo krajše imenujemo DSP. V 

odločbi je natančno opredeljeno število ur izvajanja DSP, kdo naj bo izvajalec pomoči ter 

pripomočki, ki jih morda potrebuje učenec za lažje razumevanje. DSP lahko poteka kot 

pomoč za premagovanje ovir ali pa kot učna pomoč. Prvo obliko pomoči izvajajo specialni 

pedagogi, drugo obliko pomoči pa lahko tudi učitelji, ki poučujejo posamezni predmet (Kesič 

Dimic, 2008). 

 

Prehajanje med stopnjami mora potekati po vnaprej določenih kriterijih. V vsaki naslednji 

stopnji mora biti manjši odstotek učencev (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

7.1. Pouk in dopolnilni pouk 

 

»Dopolnilni pouk je opredeljen v Zakonu o osnovni šoli. Kaže se kot pomoč šole tistim 

učencem, ki težje sledijo pouku ali se počasneje razvijajo.« (Tancer, 1987, str. 88) 

 

M. Peršolja (2001) v svojem diplomskem delu povzema, da je dopolnilni pouk ena od oblik 

pomoči pri učenju, ki se izvaja na šoli, pred ali po pouku. Dopolnilni pouk vodi učitelj, ki je 

zaposlen na šoli kot učitelj matematike.  

 

Oberlintner (1965) ugotavlja, da učitelji pogosto prenesejo učne metode in oblike, ki jih 

uporabljajo pri pouku matematike, tudi na dopolnilni pouk iz matematike. Pri urah 

dopolnilnega pouka tako prevladuje frontalna oblika poučevanja, prav tako kot pri rednih urah 

matematike. Učitelji bi morali spremeniti načine poučevanja pri dopolnilnem pouku, saj bi le  
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tako imel dopolnilni pouk pravi smisel.  

 

Prav tako je tudi M. Kavkler mnenja, da dopolnilni pouk ni najbolj učinkovit za večino otrok 

s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Meni, da se dopolnilni pouk organizira za 

prevelike skupine otrok, učitelji pa prepogosto uporabljajo iste metode poučevanja in 

pripomočke. Takšen način dela je po mnenju Kavklerjeve učinkovit le za učence z občasnimi 

lažjimi učnimi težavami (Kavkler, 1999). 

 

Prva stvar, ki jo mora učitelj, po mnenju A. Uranjek in M. Lovšin, doseči pri učencu z učnimi 

težavami, je pozitiven medosebni odnos, to je zaupljiv odnos. Učitelj mora biti učencu 

naklonjen, mu večati samozavest, mora ga spoštovati in mu po svojih najboljših močeh 

pomagati pridobiti si boljše znanje. Če učitelj izpolnjuje te pogoje, bo tudi učenec učitelju 

zaupal in ga spoštoval, ob njem se bo počutil varno ter bo lažje prestajal ustna spraševanja. 

Učitelj naj otroka ne prepusti samemu sebi, ampak ga naj pritegne k delu, ne sme ga 

kaznovati s slabimi ocenami in opomini, če vidi, da se trudi, saj bo učenec izgubil voljo do 

dela in se bo sčasoma nehal truditi. Učitelj naj ne obupa in preneha s spodbujanjem. V otroku 

je potrebno vzbuditi zanimanje za predmet in učno snov, saj ga bo le tako zamikalo, da bi o 

snovi izvedel še več. Pri nekaterih učencih lahko učitelj pridobi zanimanje tako, da jih pred 

uro čim več sprašuje, vendar pa to ne smejo biti prezahtevne stvari. Pomembno je, da se bodo 

lahko pred ostalimi pokazali in bodo zadovoljni, da so na tekočem in da razumejo snov. V 

kolikor pride v razredu do posmehovanja zaradi napačnega učenčevega odgovora, mora to 

učitelj takoj ublažiti in pojasniti, da učenec ne doživi osramotitve, saj bi se tako v prihodnje 

branil karkoli povedati. Učitelj lahko s pohvalami zelo pozitivno vpliva na učence, tako bodo 

ti imeli veselje do dela in učenja. Prav tako ne sme prezreti nobenega dela, ki ga je učenec 

opravil s trudom, pohvaliti ga mora že za majhen uspeh, saj bo tako v njem vzbudil željo, da 

bi še bolj uspel. Učenec bo videl, da lahko s trudom uspe, zato se bo trudil še v naprej. Učitelj 

naj mu pokaže tudi, kako naj se uči sam doma, kako naj predela že obravnavano snov in kako 

naj uporabi učbenike in zapiske iz zvezka (Uranjek, Lovšin, 1972).  

 

Avtorice raziskave o učiteljevih odnosih do učencev z učnimi težavami so mnenja, da je eden 

izmed pomembnih dejavnikov v šoli pozitiven odnos med učitelji in učenci. Učenci morajo 

čutiti podporo s strani učitelja, saj ta zanje predstavlja varno učno okolje, počutijo se sprejete 
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in so motivirani za dosežke. Učenci z učnimi težavami hitreje napredujejo, če jih učitelj 

obravnava kot enakovredne člane razreda (Erbeli, Žolgar Jerković, Končar, 2008). 

 

Učitelj naj pri poučevanju učencev z učnimi težavami upošteva naslednja priporočila (Košir, 

2008): 

- vsako novo temo naj poveže z že obravnavanimi temami ali življenjskimi izkušnjami, 

da lahko otrok poveže informacije v mreže podatkov ter tako snov bolje razume in 

potem tudi lažje prikliče podatke, 

- upošteva naj različne tipe učenja pri učencih (slušni, vidni), 

- daje naj kratka in jasna navodila, s sprotnim preverjanjem razumevanja navodil, 

- pomaga naj učencu pri organizaciji zapiskov, 

- kompleksne naloge naj razdeli na krajše dele, 

- snov naj predstavlja na zanimiv način, da pritegne pozornost učenca, 

- med nalogi naj ponudi učencu več kratkih odmorov. 

 

Učitelji naj spodbujajo spoštovanje posamezne osebnosti, saj je vsak učenec edinstven. 

Spoštujejo naj človečnost, dostojanstvo in osnovne pravice učenca (Hansen, Kaufmann, 

Saifer, 2001). 

 

Učitelji individualizirajo način dela z učenci in njihovimi starši, tako da (Vonta in sod., 2006): 

- organizirajo učne izkušnje skladno z razvojem učenca, njegovimi močnimi in šibkimi 

področji, 

- poznajo in razumejo učenčev razvoj, 

- opazujejo in ocenjujejo učenčevo stopnjo razvoja, 

- načrtujejo tako, da aktivnosti ustrezajo potrebam učencev, 

- omogočajo učno okolje, v katerem so oprema in učna sredstva prilagojena ptorebam 

vseh učencev v razredu, 

- omogočajo interakcije na ravni učenec – učitelj, 

- ustvarjajo varno in spoštljivo klimo v razredu. 

 

Pozitivno mnenje je izrednega pomena za uspešnost učencev. Če ima učitelj do učencev s 

posebnimi potrebami pozitiven odnos, potem so ti učenci uspešnejši. Prav tako je učitelj 

uspešnejši, če ima pozitivno mnenje o sebi kot učitelju. Problem v razredu je, da se učitelji 
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bolj osredotočijo na potrebe razreda kot na potrebe posameznega otroka s posebnimi 

potrebami  (Kavkler, 2002).  

 

7.2. Individualna učna pomoč 

 

Poleg dopolnilnega pouka šola organizira za učence z učnimi težavami tudi individualno 

obliko pomoči. Individualno učno pomoč učencem nudijo šolski svetovalni delavci in sicer 

učencem z zmernimi specifičnimi primanjkljaji oz. primanjkljaji, ki potrebujejo več 

specifičnega treninga in več učiteljeve pozornosti. Med urami individualne učne pomoči 

izvajalec oceni učenčeve primanjkljaje in njegova močna področja. Ure individualne pomoči 

se izvajajo eno uro na teden ali pa po deset ali 15 min na dan (Magajna in sod., 2008).  

 

Med strokovne delavce na šoli štejemo psihologe, pedagoge, socialne delavce, socialne 

pedagoge, defektologe in specialne pedagoge. Vsi se ukvarjajo s težavami učencev, najbolj pa 

se z njimi ukvarjajo specialni pedagogi oziroma defektologi (Magajna in sod., 2008). 

 

Specialni pedagog ni učenčev učitelj, temveč je njegova opora,  h kateri se lahko zateče, ko 

sam ne zna premagovati težav. Učenca vodi po lažji poti do razumevanja snovi, mu svetuje, 

kako se soočiti z učno snovjo, kako se učiti, razumeti matematične pojme, torej predvsem, da 

sam uvidi, kje so težave in kako jih premagovati in premagati. Skupaj iščeta metode za 

uspešno učenje. Vloga specialnega pedagoga je tudi večanje učenčeve samozavesti 

(Končar, 1997). 

 

Specialni pedagog mora za vsakega učenca voditi posebno osebno mapo, ki je uradno 

predpisani dokument, kamor svoje mnenje vključi tudi učitelj. Ta mora predstaviti učenčeve 

težave, načine soočanja s težavami pri pouku in predloge metod za učenčevo izboljšanje 

(Magajna in sod., 2008). 

 

Učenca, ki kljub tej obliki pomoči, ne napreduje, se napoti k zunanji strokovni ustanovi. To je 

svetovalni center ali zdravstveno mentalna-higienska služba. Ti podrobneje preučijo težave 

učenca s posebnimi testi in predlagajo specialnim pedagogom način dela z učencem ter mu 

dodelijo več ur dodatne pomoči (Magajna in sod., 2008). 
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Po mnenju M. Lipec-Stopar  (po Kores, 2008), morajo biti specialni pedagogi dobri 

poslušalci, iskati morajo informacije, ki prispevajo k dodatni razjasnitvi problema, poudarjati 

morajo pomembnost svojega sodelovanja z učitelji, pogovor morajo usmerjati h kratkoročnim 

ciljem, otroka naj opazujejo v različnih situacijah, učiteljem naj omogočijo vpogled v svoje 

delo z otrokom in naj tesno sodelujejo z ostalimi strokovnjaki. 

 

Naloge specialnega pedagoga v osnovni šoli segajo na različna področja, najpomembnejša je 

pomoč učencu, učitelju in šoli. Specialni pedagog naj učencem svetuje o metodah učenja, 

učnih pripomočkih in organizaciji učnega okolja, da se bo učenec lažje učil sam. Učitelju naj 

pomaga z nasveti, kako prilagodi pouk otroku, na kaj naj bo pozoren pri učencu. Pomembno 

je tudi, da pri učiteljih spreminja mnenja o učencih s posebnimi potrebami. Pomoč v šoli pa 

zajema predvsem sodelovanje s starši. Delo s starši vključuje pogovore o posebnih potrebah 

učencev, svetovanje, izmenjevanje informacij in predloge o uporabi učinkovitih pripomočkov 

za učenje (Kores, 2008). 

 

7.3. Pomoč prostovoljcev 

 

S. Žorga (1991) je opredelila prostovoljno delo kot nepoklicno, organizirano, psihološko ali 

socialno akcijo, katere namen je nudenje pomoči ljudem ali skupinam, ki so z vidika socialne 

varnosti ali duševnega zdravja kakorkoli ogroženi. Gre za konkretno pomoč posameznikom 

ali skupinam pri obvladovanju njihovih težav. V. Jugovac (1996) povzema v svojem 

diplomskem delu druge avtorje, ki pravijo, da je prostovoljno delo organizirano in strokovno 

vodeno, pri delu pa sodelujejo tudi strokovnjaki. Naloga strokovnjakov je usposabljanje in 

vodenje prostovoljnih sodelavcev.  

 

Prostovoljci so pretežno študenti in sicer pretežno študenti različnih družbenih ved, bodoči 

psihologi, študenti Fakultete za socialno delo, Pedagoške fakultete. Pri prostovoljnem delu pa 

lahko sodelujejo tudi nezaposleni strokovnjaki. Delo prostovoljcev je plačano, vendar ne v 

tolikšni meri, kot bi moralo biti glede na opravljeno delo. Če bi bil dohodek primeren delu, to 

ne bi bilo več prostovoljno delo. Ravno to je vzrok, da je večina prostovoljcev študentov, saj 

se izpopolnjujejo v svoji stroki, za kar so tudi plačani. Na ta način lažje odpravljajo svoje 

finančne težave. Učenci, katerim pomagajo prostovoljci, najraje vidijo, da je njihov 
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prostovoljec študent. Študent lažje razume otroka v adolescenci, saj se je še sam pred kratkim 

ukvarjal s podobnimi težavami (Jugovac, 1996). 

 

V. Jugovac je za svoje diplomsko delo izvedla anketo, s katero je ugotovila, da je večina 

prostovoljcev ženskega spola (82%), starost prostovoljcev se giblje med 19 in 33 leti, večina 

je študentov družboslovne smeri. Najpomembnejši razlogi, da so se odločili za delo 

prostovoljca, so razširjanje obzorja, pridobivanje novih izkušenj in znanj, veselje do dela z 

mladimi ter osebno zadovoljstvo.  

 

S. Žorga pravi, da so se pri nas na nekaterih šolah uveljavile naslednje oblike dela 

prostovoljcev:  

- skupinsko delo prostovoljcev z otroki, ki imajo psihosocialne in/ali učne težave,  

- individualno nudenje osebne pomoči otrokom, ki imajo omejene težave, 

- vodenje mladinskih delavnic, 

- vključevanje prostovoljcev z učiteljicami v razredu (v smislu nekakšnih asistentov), npr. pri 

izvajanju nivojskega pouka ter individualnega ali skupinskega dela z učenci, vodenja razredne 

skupnosti, navajanje na samostojno učenje, 

- vključevanje učencev višjih razredov osnovnih šol ter dijakov srednjih šol kot prostovoljnih 

sodelavcev pri nudenju npr. učne pomoči mlajšim učencem, pomoči in družabništva starejšim 

občanom. 

 

7.4. Vrstniška pomoč 

 

A. Jereb (2011b) citira Duboisa in Karcherja (2005), ki opredeljujeta vrstniško pomoč kot 

obliko pomoči vrstnika vrstniku na različnih področjih. Po mnenju A. Jereb je vrstniška 

pomoč ena od najbolj učinkovitih pomoči učencem z učnimi težavami, omogoča jim večjo 

sprejetost med vrstniki in uspešnost pri pouku. 

 

 Vrstniška pomoč je oblika sodelovalnega učenja, kjer so učenci razdeljeni v manjše 

heterogene skupine. Učenci z medsebojnim sodelovanjem izboljšujejo svoje znanje in znanje 

vseh v skupini. Pri vrstniški pomoči gre za pomoč učenca, ki dosega visoke šolske ocene, 

učencu, ki dosega nizke šolske ocene. Učenci se počutijo odgovorne za svoj dosežek, 

motivirajo jih vrstniki. Glavni cilj te oblike učne pomoči je usposobiti učence, da se 
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samostojno učijo, spremljajo svoj učni napredek ter povečujejo svojo samopodobo. Najbolj se 

uporabljajo štiri različni vrste vrstniške pomoči, ki so se izkazale za učinkovito (Jereb, 

2011b). 

 

Prva je vrstniška pomoč med različno starimi učenci. Učenci višjih razredov v osnovni šoli 

pomagajo učencem nižjih razredov ali učencem z učnimi težavami. Druga oblika vrstniške 

pomoči je pomoč vrstnika pri učenju strategij. Pri tej obliki se dva učenca naučita izmenjave 

vlog učenca in učitelja, učitelj pa jima daje navodila, jima razloži strategije učenja in pove, 

kako se lotiti obravnave snovi. Tretja oblika vrstniške pomoči je vzajemna vrstniška pomoč, 

kjer se vloga učencev izmenjuje. Enkrat je en učenec učitelj, drugič učenec. Lahko pa 

sodeluje več učencev, med delom pa si izmenjujejo vloge. Učenci sami pripravljajo učne 

materiale, najpogosteje pripravijo naloge na kartončkih, kjer je na eni strani naloga, na drugi 

pa pot do rešitve. Tisti, ki je prvi v vlogi učenca, naloge iz kartončkov rešuje na delovni list, 

drugi mu pregleduje in ga opozarja na napake. Po desetih minutah se vlogi zamenjata. 

Uspešnost te oblike vrstniške pomoči pri učenju je izjemna. Zadnja pomembna oblika pomoči 

pa je medvrstniška pomoč. Pri tej obliki gre za to, da starejši učenec z učnimi težavami 

poučuje mlajšega učenca. Ta oblika je izven razredna. Cilj starejšega učenca je, da se nauči 

poučevanja, dobre in sistematične razlage snovi, cilj mlajšega pa, da pridobi določeno znanje 

ali učno spretnost. Oba učenca pridobita na boljšem medosebnem odnosu (Jereb, 2011b). 

 

Za uspešno izvedbo katere koli oblike vrstniške pomoči morajo biti izpolnjeni naslednji 

pogoji:  

- verjeti je potrebno v uspešnost in napredovanje učencev,  

- za uspešno delovanje sodelovalnih učnih skupin se morajo učenci naučiti, kako delovati v 

skupini, 

- pri obravnavi nove snovi je potrebno razlago navezati na snov prejšnje učne ure, 

- učencem je potrebno dati natančna navodila glede oblike, poteka in vsebine aktivnosti, 

- učenci morajo vse naloge dokončati v času pouka, 

- čez celoten proces učenja je potrebno preverjati uspešnost dela skupine, 

- med učiteljem in učencem je priporočljiv pozitiven in oseben odnos, ki preprečuje razvoj 

različnih vedenjskih in disciplinskih problemov (Jereb, 2011b). 
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7.5. Plačane inštrukcije 

 

Inštrukcije potrebujejo učno šibkejši učenci, ker ne zmorejo sami slediti učni snovi, po 

mnenju J. Debeljak (1999) pa jih potrebujejo tudi tisti, ki se želijo vpisati na zahtevnejše učne 

programe.  Inštrukcije so postale običajen spremljevalec  šolanja slovenskih otrok.  

 

Inštrukcije so lahko občasne ali trajne. Občasne inštrukcije koristijo učenci, ki si želijo višjo 

oceno pri matematiki in se zanje odločijo le pred preverjanjem znanja. Trajnih inštrukcij pa se 

poslužujejo učenci, ki imajo učne težave. Glede na inštruktorja lahko inštrukcije delimo še na 

tiste, ki jih vodi strokovnjak (npr. profesor matematike) in na tiste, ki jih vodi še ne ustrezno 

usposobljena oseba (npr. bodoči profesor matematike ali srednješolec).  

 

Tako kot pri vseh oblikah učne pomoči učencem z učnimi težavami je tudi pri inštrukcijah 

pomembna uporaba ustreznih oblik in metod dela, glede na vzroke in izvore učnih težav. Pri 

inštrukcijah je pomembno prilagoditi tehnike poučevanja sposobnostim otrok (Peršolja, 

2001). 

 

7.6. Usmerjanje otrok 

 

Pod pojmom usmerjanje je mišljena pomoč otrokom s posebnimi potrebami, da  jim 

ponudimo za njih čimbolj primerne načine vzgoje in izobraževanja. Cilj usmerjanja je, da 

otrok dobi ustrezne pogoje, prilagoditve in pomoč pri vzgoji in izobraževanju (Opara, 2005). 

 

»Strokovno delo usmerjanja opravljajo ˝komisije za usmerjanje˝. Postopek se začne na 

zahtevo staršev oz.  zakonitih zastopnikov otrok. Šola mora v enem mesecu po pridobitvi 

odločbe o usmerjanju izdelati individualiziran program za otroka. Odločba o usmerjanju je 

uradni dokument, ki mora po določilih Pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami vsebovati:  

- program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, 

- vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje, 

- šolo, v katero se usmerja, 

- datum vključitve v šolo, 

- rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let, 
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- obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

- pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program, 

- občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku, 

- morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative, 

- morebitno vključitev v podaljšano bivanje od 7. do 9. razreda,  

- morebitno povračilo prevoznih stroškov.« (Opara, 2005) 

 

8. MODELI IN IZKUŠNJE Z NUDENJEM UČNE POMOČI 

 

8.1. Primer obravnave učnih težav v osnovni šoli 

 

V nadaljevanju govorim o modelu, ki je nastal pred petstopenjskim modelom, ki ga opisujem 

v 7. poglavju. Kljub temu, da gre v obeh modelih za pet stopenj, gre za različna modela.  

 

N. Babič opisuje, kako poteka delo na OŠ Angela Besednjaka v  Mariboru. V šolskem letu 

2006/2007 so intenzivno pričeli pomagati učencem z učnimi težavami. Vsi učitelji in 

strokovni delavci šole so se poglobljeno in sistematično začeli ukvarjati z vsemi učenci. 

Vsako šolsko leto dodajo v projekt novo komponento dela. Tako so prvo leto dali največji 

poudarek evidentiranju učencev z učnimi težavami, drugo leto je bil poudarek na močnih 

področjih učencev z učnimi težavami, naslednje leto na soustvarjanju učenja. Da lahko na šoli 

uresničijo ideje in cilje, so si izdelali petstopenjski model. Prva stopnja je stopnja 

evidentiranja učencev z učnimi težavami na nivoju celotne šole. Avgusta 2006 so se prvič 

sestali učitelji na dvodnevnih delavnicah, kjer so ugotavljali, kateri učenci imajo učne težave, 

katere vrste učnih težav imajo, kako se težave kažejo pri posameznem predmetu in 

izkazovanju znanja. Učitelji so se združili in uskladili svoja mnenja, nato pa predstavili učne 

težave in izdelali individualni načrt pomoči za posameznega učenca z učnimi težavami. Druga 

stopnja je stopnja izdelovanja edinstvenih delovnih projektov pomoči. Razredniki in specialna 

pedagoginja so, s pomočjo izdelanih individualnih načrtov iz prve stopnje, izdelali podrobni 

individualni načrt pomoči, dnevnik in obrazec za poročilo za vsakega učenca z učnimi 

težavami posebej. V tretji stopnji gre za povezovanje in sodelovanje s starši. V tej fazi je 

razrednik staršem predstavil obliko pomoči, starši pa so podpisali izjavo, v primeru, da so se 

strinjali s to obliko dela. Četrta stopnja je evalvacija dela. Januarja 2007 so učitelji in 
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strokovna delavka evidentirali ustreznost prilagoditev, ugotavljali, katere prilagoditve so 

učencem do takrat koristile in katere ne. Konec junija so za vsakega učenca z učnimi težavami 

izdelali končno poročilo. Pri peti stopnji pa gre za spremljanje učenca z učnimi težavami. 

Učitelji in razredniki učencev z učnimi težavami skozi vse šolsko leto spremljajo delo 

učencev. Ob vsaki njihovi težavi se učitelji povežejo s specialno pedagoginjo, psihologinjo ali 

socialnim pedagogom, odvisno od vrste težav in jo skušajo rešiti. V naslednjih letih so s 

petstopenjskim modelom nadaljevali in ga še izboljšali (Babič, 2010). 

 

8.2. Primeri prostovoljne učne pomoči pri nas 

 

V Sloveniji se je prostovoljno delo začelo prakticirati v drugi polovici 80. let. Začele so 

delovati različne skupine in društva. Prva pobuda za organizirano pomoč otrokom pri učenju 

se je porodila v Svetovalnem centru v Ljubljani in se je zelo hitro razširila po celotni Sloveniji 

(Debeljak, 1999). 

 

Tako so danes v raznih centrih za mlade in centrih za socialno delo organizirane vodene 

skupine prostovoljcev, ki pomagajo učencem pri učenju. V brezplačno obliko pomoči sta 

vključeni tudi Zveza prijateljev mladine in Karitas. Ena od Zveze prijateljev mladine deluje v 

občini Moste, v Ljubljani. Delo poteka z učenci osnovnih šol v Ljubljani. Svetovalne službe 

na šolah izberejo učence, ki so potrebni učne pomoči in jim je starši ne morejo ponuditi. 

(Peršolja, 2001)  

 

Zveza prijateljev mladine Moste-Polje izvaja humanitarne projekte za otroke, kot so 

brezplačni izleti, letovanja, zimovanja, tabori, družinske počitnice, mediacija, projekt Nikoli 

sam, integracija otrok s posebnimi potrebami v humanitarne programe ZPM, brezplačni 

ogledi gledaliških, glasbenih, športnih prireditev in brezplačna učna pomoč 

(http://www.zpmmoste.net/). 

 

V okviru zgoraj omenjenega programa Brezplačna učna pomoč, ki se je pričel izvajati leta 

1996, nudijo prostovoljci pomoč otrokom. Na začetku so program izvajali študentje, ki so že 

imeli izkušnje z vodenjem otrok in mladih, in sicer le na 4 ljubljanskih osnovnih šolah 

(http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Petek-Tanja.PDF). 
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V tem letu je zgoraj omenjeni program individualne učne pomoči potekal že v več kot 

dvajsetih osnovnih šolah po Ljubljani, brezplačno učno pomoč otrokom in mladim pa nudi že 

okoli 50 prostovoljcev, katerim se enkrat letno organizira izobraževanje za bolj učinkovito 

delo z mladimi. Prostovoljci v omenjenem projektu vodijo učence v skupini ali individualno v 

procesu pridobivanja znanja in z njimi vzpostaviti učinkovit odnos. Prostovoljci se povezujejo 

z drugimi organizacijami in posamezniki, saj lahko tako učinkoviteje vplivajo na učence. 

Obrnejo se lahko na svetovalne službe, učitelje, starše in druge, prenašajo koristne informacije 

o otrokovi aktivnosti, počutju in drugih socialnih dejavnikih (http://www.zpmmoste.net/). 

 

Podobna organizacija, kot je Zveza prijateljev mladine, je tudi Združenje slovenskih 

katoliških skavtov in skavtinj (Peršolja, 2001). 

 

8.3. Primer organizirane prostovoljne učne pomoči v ZDA 

 

Dr. Anica Mikuš-Kos je v članku  predstavila prostovoljno delo študentov ameriške univerze 

Johnsa Hopkinsa. Študentje prostovoljci, ki jih je približno 100, nudijo pomoč predvsem 

črncem iz revnih družin, ki so stari od 6 do 12 let. Prostovoljci so za svoje delo plačani in 

delajo približno 10 ur na teden. Tako kot pri nas je vse več učencev, ki potrebujejo pomoč, 

ker pa primanjkuje prostovoljcev, morajo učenci na pomoč včasih čakati tudi po eno leto. 

Prav tako je glavna naloga prostovoljstva spreminjanje učenčevega odnosa do učenja, želijo, 

da bi učenci znali odkriti lastne težave in jih skušali odpraviti, torej da bi učence pripravili na 

nadaljnje življenje. Starši učencev, ki so deležni učne pomoči, se z organizatorji srečajo 

dvakrat: na informativnem sestanku pred pričetkom izvajanja prostovoljne pomoči in ob 

zaključku izvajanja, ko učenci pripravijo proslavo za starše. Učence pripelje za v ta namen 

organiziran avtobus v naselje, kjer jih pričakajo študentje. Ti se srečujejo z otroki dva krat na 

teden po dve uri. Študentje prenašajo svoje navdušenje, navade, življenjske sloge in obnašanje 

na svoje učence, ki so jim dodeljeni. Prostovoljcu in otrokom so na voljo razne igre za 

spodbujanje intelektualnih dobrin in dejavnosti, s katerimi spodbujajo učence, da bi začutili 

željo po branju, pisanju, računanju, izražanju. Organizatorji pred izvajanjem pomoči obiščejo 

učenčev dom in se seznanijo z njegovo družino, preverijo od kod izvirajo in kakšne so 

učenčeve težave. Prostovoljec pred pričetkom izvajanja pomoči prejme kratko pisno 

informacijo organizatorja, da lažje razume in obravnava otroka. Skozi obdobje izvajanja 

pomoči mora prostovoljec voditi posebno mapo z novimi opažanji učenca. Organizatorica 
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meni, da ni dobro, da otroci prihajajo dlje časa v naselje, kjer se jim nudi pomoč, saj naj bi se 

otrokom pomagalo v razmeroma kratkem času. Namen delovanja je, da se otroci čim prej 

postavijo na svoje noge, se čim prej znajdejo v družbi (Mikuš-Kos, 1991). 
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EMPIRIČNI DEL 
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9. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJEV IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 
 

Učenci v osnovni šoli imajo na voljo več oblik učne pomoči. Učenci s težavami pri učenju 

lahko obiskujejo dopolnilni pouk ali zaprosijo za pomoč učitelja, ki jih poučuje. Oblika učne 

pomoči je tudi individualna učna pomoč, ki jo nudijo prostovoljci – običajno študenti  

(Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

 

Pomembno je, da so učenci za individualno učno pomoč ustrezno motivirani ter da so 

pripravljeni spremljati, poslušati in sodelovati pri izvajanju le- te. Učenci naj bi se zavedali, 

da je individualna učna pomoč zanje koristna in da ni dodatno breme. 

 

V svojem diplomskem delu sem želela empirično raziskati, ali ima individualna učna pomoč 

pozitivne učinke na učni uspeh pri matematiki in otrokove učne navade pri učenju 

matematike. V raziskavi sem uporabila anketne vprašalnike, s pomočjo katerih sem skušala 

preveriti, ali starši otrok individualno učno pomoč, ki jo nudim njihovim otrokom pozitivno 

sprejemajo. Preverila sem tudi, kako učenci, ki so deležni individualne učne pomoči iz 

matematike, le-to sprejemajo in kakšno mnenje imajo o individualni učni pomoči učitelji teh 

otrok. 

 

Z raziskavo sem želela preveriti, ali individualna učna pomoč, ki jo učencem kot prostovoljka 

nudim med šolskim letom, prispeva k večji učni uspešnosti pri matematiki ter k izboljšanju 

njihovih učnih navad pri učenju matematike.  

 

Za diplomsko delo na temo učne pomoči sem se odločila, ker že tretje leto pomagam učno 

šibkim učencem na osnovni šoli. Menim, da je zelo pomembno, da smo učitelji seznanjeni z 

učnimi težavami učencev in da jim bomo tudi z individualno učno pomočjo olajšali učenje ter 

pripomogli k večji učni uspešnosti.  
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V svojem diplomskem delu sem želela poiskati odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

RV1: Kako se po mnenju učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči iz 

matematike kažejo učinki le-te  pri učencih, ki jo prejemajo? 

 

RV2: Kako po mnenju učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči iz 

matematike vpliva le-ta na otrokove učne  navade? 

 

RV3: Kakšna pričakovanja imajo do individualne učne pomoči individualne učne pomoči iz 

matematike starši in učitelji učencev, ki so le-te deležni? 

 

RV4: Kako po mnenju učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči iz 

matematike vpliva le-ta na motivacijo za učenje matematike pri učencih, ki so pomoči 

deležni? 

 

RV5: Kakšna stališča imajo do individualne učne pomoči iz matematike učenci, ki so le-te 

deležni, njihovi starši in učitelji? 

 

10. RAZISKOVALNA METODA 

 

Individualno učno pomoč sem izvajala na eni izmed osnovnih šol v Ljubljani. Ravnateljico in 

učitelje te šole sem prosila za sodelovanje v raziskavi v okviru tega  diplomskega dela. 

Sestavila sem anketni vprašalnik za učitelje in starše otrok, ki so deležni individualne učne 

pomoči in kratko anketo za otroke, ki so deležni individualne učne pomoči ter anketo, s katero 

sem ocenjevala učenčevo delo v okviru srečanj individualne učne pomoči.  

 

Učitelji in starši so anketo rešili na začetku šolskega leta, po prvem polletju pa so podobno 

anketo rešili še enkrat. Na ta način sem ugotavljala, ali se bodo delovne navade, motiviranost 

in učne strategije ob procesu izvajanja individualne učne pomoči pri učencih spremenile.  

 

Kratke ankete za učence so bile namenjene spremljanju njihovega učenja. Vsak učenec, ki je 

bil čez leto deležen individualne učne pomoči, je po vsaki uri individualne učne pomoči 
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izpolnil kratko ocenjevalno lestvico, s katero je opredelil svoj proces učenja. Učenčev 

napredek sem po vsakem obisku ocenila tudi sama.  

10.1. OPIS VZORCA 

 

Vzorec ni slučajnostni ampak namenski in zajema 17 učencev, od tega je 6 učencev šestega 

razreda (35%), 4 učenci sedmega razreda (24%), 5 učencev osmega razreda (29%) in 2 učenki 

devetega razreda (12%), ki so v šolskem letu 2011/12 bili deležni individualne učne pomoči iz 

matematike.  

 

Slika 1: Vzorec sodelujočih glede na razred 

 

 

V raziskavo je bilo zajetih 12 učenk (71%) in 5 učencev (29%). 

 

Tabela 1: Vzorec sodelujočih učencev glede na spol 

spol učenca frekvenca odstotek 

ženski 12 71% 

moški 5 29% 

skupaj 17 100% 

  

V raziskavo sem zajela tudi 3 učitelje matematike, ki poučujejo učence, ki sem jim nudila 

individualno učno pomoč in 17 staršev teh otrok.  
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10.2.  RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI TER ZBIRANJE IN OBDELAVA 

PODATKOV 

 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik za učence, ki se jim nudi individualna učna 

pomoč iz matematike. Vprašalnik je vseboval šest trditev. S trditvami so se lahko učenci 

popolnoma ali delno strinjali, ali pa se niso strinjali. Za izražanje strinjanja sem uporabila 

simbolna znamenja – »smeške«, saj so  učenci tako lažje kot z besedami opredelili svoje 

mnenje glede individualne učne pomoči. S trditvami sem preverjala, ali učenci menijo, da 

izkazujejo napredek, ali da izboljšujejo učne navade, ali povečujejo svojo motivacijo za 

učenje matematike in ali so pozitivno motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči. 

Anketni vprašalnik so učenci izpolnjevali po vsaki uri individualne učne pomoči. Po koncu 

prvega polletja so isti učenci odgovorili še na dodatni vprašalnik, ki je vseboval le tri trditve. 

Z njim sem raziskovala mnenja učencev o tem, kako učinkovita je bila do tedaj nudena 

individualna učna pomoč. Vseboval je tudi trditev, kjer so obkrožili, ali radi obiskujejo 

individualno učno pomoč, ali ne. Sledilo je odprto vprašanje, kjer so pojasnili prejšnjo trditev, 

ki so jo obkrožili.  

 

V raziskavo sem zajela tudi starše otrok, ki sem jim nudila individualno učno pomoč. Starši 

so izpolnili vprašalnik ob pričetku izvajanja pomoči in po prvem polletju. Vprašalnika sta 

zajemala 22 trditev in sta se razlikovala le v zadnjih treh trditvah. V prvem vprašalniku sem z 

zadnjimi tremi trditvami preverjala, ali imajo starši pozitivna pričakovanja do individualne 

učne pomoči. S podobnimi vprašanji sem v drugem vprašalniku preverjala, ali starši menijo, 

da ima individualna učna pomoč pozitivne učinke pri njihovih otrocih. Starši so izrazili 

strinjanje s trditvami s tremi možnimi odgovori: nikoli, včasih, vedno.  

 

Anketne vprašalnike so izpolnili tudi učitelji, prav tako ob pričetku izvajanja individualne 

učne pomoči in po prvem polletju. Učitelji so imeli možnost izbire med nikoli, redko, pogosto 

in vedno. Vprašalnik je vseboval 16 trditev, s katerimi sem preverjala, ali učitelji menijo, da 

ima individualna učna pomoč iz matematike pri učencih pozitivne učinke, da izboljša učne 

navade učencev, ki so je deležni, ali menijo, da so učenci motivirani za obiskovanje 

individualne učne pomoči in, ali zaznavajo, da se pri učencih poveča motivacija za učenje 

matematike. Omenjena vprašalnika sta se razlikovala le v zadnji trditvi. V prvem vprašalniku 
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sem s to trditvijo preverjala, če imajo učitelji učencev, ki so deležni individualne učne 

pomoči, pozitivna pričakovanja. V drugem vprašalniku pa sem preverjala, ali učitelji menijo, 

da ima individualna učna pomoč iz matematike pozitivne učinke pri učencih, ki so je deležni. 

Učitelje sem spraševala tudi po ocenah teh učencev, da sem preverila, ali so učenci izboljšali 

ocene v tem času, ko jim je bila nudena individualna učna pomoč s strani prostovoljke. 

 

Kot izvajalka prostovoljne individualne učne pomoči sem tudi sama vsako uro nudenja 

spremljala napredek pri učencih. Vprašalnik je zajemal 7 trditev, kjer sem izrazila mnenje z 

DA, VČASIH ali NE. Beležila sem tudi morebitna sprotna opažanja o  učencih.Vprašalnike 

sem razdelila učencem, ki so bili deležni individualne učne pomoči. S t-preizkusom za 

odvisne vzorce sem preverjala, ali so učenci deležni individualne učne pomoči izboljšali 

ocene. 

 

V diplomskem delu sem v raziskavi obravnavala le 17 učencev, kar predstavlja nizek 

numerus,  zato je izračun odstotnih deležev zgolj informativen.  
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11. KAKO KOT PROSTOVOLJKA POMAGAM 

UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI – osebna evalvacija in 

refleksija 
 

S svojim diplomskim delom sem želela preveriti, ali ima individualna učna pomoč pozitivne 

učinke pri učencih v učenju matematike, ali izboljša njihove učne navade pri matematiki in ali 

vpliva na njihovo motiviranost pri pouku matematike. S svojim delom pri individualni učni 

pomoči skušam pozitivno vplivati na te dejavnike pri učencih, zato sem tudi ves čas v stiku z  

učitelji, ki poučujejo matematiko učence z učnimi težavami, katerim pomagam. Učitelji mi 

povedo, kje imajo posamezni učenci težave in kako napredujejo, jaz pa jih informiram o delu 

učencev pri individualni učni pomoči. Učenci, ki imajo učne težave, redno prihajajo na 

individualno uro učne pomoči vsak teden, skozi vse leto. Pri urah individualne učne pomoči 

skušam, kar se da, uporabljati različne oblike poučevanja. Kadar se pri učencih izkaže, da 

snovi pri pouku matematike niso dobro razumeli, jim jo še enkrat razložim, oni pa si jo 

(običajno z barvami) še enkrat zapišejo. Pri razlagi snovi pogosto uporabljam konkretne 

pripomočke, saj imajo učenci z učnimi težavami predvsem težavo pri prehajanju od 

konkretnega k abstraktnemu. V šestem razredu sem tako učencem prinesla paket bonbonov in 

jim z bonboni razložila, kaj v ulomku pomeni števec in kaj imenovalec. Ko so učenci usvojili 

ta dva pojma, so si prislužili bonbon. V sedmem razredu pa sem učencem prinesla različno 

dolge palčke, iz katerih so sestavljali trikotnike (enakokrake, raznostranične, enakostranične). 

S palčkami so sestavljali tudi vrste kotov (topi, ostri, pravi, iztegnjeni). Ko presodim, da so 

učenci snov razumeli, začnemo z vajami – preberem jim nalogo, dam nekaj časa za premislek, 

v kolikor se po razlagi snovi zgodi, da učenec še vedno ne ve, kako se lotiti reševanja, ga 

skušam z vodenjem pripeljati do tega, da bi se postopka spomnil sam. V kolikor tudi tako ne 

gre, mu nalogo rešim jaz, pri čemer mu ponovno razložim snov, sedaj torej s pomočjo 

reševanja primera. Za tem nadaljuje učenec z reševanjem podobnih nalog. Včasih se učenci 

lotijo reševanja, vendar naloge ne rešijo pravilno. V takšnem primeru jih ne prekinjam med 

reševanjem, ampak jih, ko končajo, prosim, da vzamejo barvno pisalo in napačno rešitev 

prečrtajo, potem pa skupaj rešimo še enkrat. Kadar učenci brez moje pomoči pravilno rešijo 

nalogo, jih nagradim s pohvalo ali z nagrado (bonboni). Pred koncem vsake individualne učne 

pomoči učence vprašam, če česa ne razumejo, ali imajo kakšno vprašanje iz druge snovi in se 

posvetimo še tisti snovi. 
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Pri učencih deveta razreda  z učnimi težavami sem opazila, da ne vedo, kako se naučiti vseh 

formul za računanje površin in prostornin pri telesih. V takšnem primeru je učence najprej 

potrebno naučiti, kako se učiti formule. Skupaj oblikujemo kartonček, ki vsebuje ime telesa, 

mrežo telesa in formule za računanje. Na kartonček si kasneje sproti dopisujemo. Učencem 

dovolim uporabo kartončka pri reševanju nalog, uporabljajo pa ga tako dolgo, dokler sami ne 

presodijo, da ga več ne potrebujejo. Učenci, ki imajo težave s poštevanko, imajo pri sebi 

kartončke, ker je nesmiselno porabljati čas s poštevanko, kjer je na prvem mestu npr. 

množenje decimalnih števil. Za učence, ki imajo težave s poštevanko, občasno pripravim 

tekmovanje. Enkrat jih sprašujem jaz in učenci odgovarjajo, naslednjič so vloge zamenjane. 

Kadar imamo dostop do računalnika, vadijo poštevanko s pomočjo matematičnih iger na 

spletu.  

 

Pri urah utrjevanja jim največkrat narekujem naloge, ki jih potem rešujejo v svoje zvezke, 

nato pa jim dam takojšnjo povratno informacijo. Občasno za učence pripravim kontrolno 

nalogo, ki pa ni točkovana z ocenami, ampak s sladkarijami. Uporabljam tudi barvne kartice, 

na katerih je na eni strani račun, na drugi strani pa je kartica prazna; ko kartico izvlečejo, 

rešijo ta račun, jaz pa jim sproti pregledam in tako nadaljujemo s primeri. Za učence šestega 

razreda sem pripravila domino kartice – na eni domini je račun, ki ga rešijo v zvezek, zatem 

 pa poiščejo rešitev na drugi domini, kjer je naslednji račun.  

 

Učenci pa so utrjevali snov tudi preko spletne strani, ki jo je izdelal Peter Preskar, študent 

Pedagoške fakultete, za svoje diplomsko delo. Učenci so bili za reševanje nalog zelo 

motivirani, pokazali so izjemno zanimanje, trudili so se bolj kot pri običajni uri utrjevanja. Pri 

nekaterih sem opazila tudi boljše učne rezultate. V prihodnje bom poskusila še večkrat 

pripraviti test na spletu, saj je učencem to bolj zanimivo kot pisanje v zvezke. Ure 

individualne učne pomoči izvajam v popoldanskem času, ko učenci zaključijo s poukom. 

Učenci pridejo večkrat utrujeni ali slabe volje, zato si prizadevam, da jih takrat ne ˝zasujem˝ z 

nalogami. Najprej jih vprašam, kako so preživeli dan, če so utrujeni, zakaj so slabe volje. Zelo 

zanimivo je, da so učenci odprti za pogovor, radi se pogovarjajo in povedo svoje težave ter 

vprašajo za nasvet. Menim, da je pri učencih potrebno pridobiti zaupanje, da vedo, na koga se 

lahko obrnejo v primeru težav; tako so se učenci veliko bolj pripravljeni učiti in sodelovati, 

saj vedo, da se učitelj trudi zanje in jih razume. Pri delu z učenci sem zelo pozorna na njihove 

močne lastnosti in jih tudi večkrat izpostavim. Na koncu leta bom za vsakega pripravila 
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kratko pismo z njegovimi pozitivnimi lastnostmi. Menim, da bo pri učencih pismo delovalo 

zelo vzpodbudno.  

 

V tabeli 2 sem za vsakega učenca prikazala vzroke, zaradi katerih mu je bila ponujena 

individualna učna pomoč iz matematike. Učitelji oz. psihologinja so predlagali učencu 

individualno pomoč, če ni dosegal pozitivnih ocen pri pouku matematike, če večinoma ni 

pisal domačih nalog iz matematike, ali je imel zelo neurejene zapiske v zvezku. Individualno 

učno pomoč iz matematike so predlagali tudi tistim učencem, ki so s težavo sledili pri pouku 

zaradi nepripravljenosti pripomočkov za uro matematike, ali zaradi slabe koncentracije ali pa 

zaradi slabših intelektualnih sposobnosti. Dve učenki sta bili deležni individualne učne 

pomoči zaradi težav pri komuniciranju v slovenskem jeziku, en učenec pa zaradi daljše 

odsotnosti od pouka zaradi bolezni. Za vsakega učenca sem napisala tudi, katero učno 

strategijo in katere metode dela sem uporabila, da bi izboljšal svoje znanje in učne navade ter 

posledično tudi izboljšal ocene.     

 

 

Tabela 2: Prikaz uporabljenih učnih strategij pri posameznih učencih 

UČENEC OCENE DOMAČE 

NALOGE 

NEUREJENOST 

ZAPISKOV 

POČASNO 

SLEDENJE 

PRI POUKU 

TUJEC BOLEZEN UPORABLJENE UČNE STRATEGIJE 

IN METODE DELA 

 

 

   UČENKA 1 

   

 
 

 

 
 

  priprava pripomočkov (ravnilo, šestilo, 

barvna pisala, radirka)  pred pričetkom 

ure, podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, uporaba radirke 

 

 

UČENKA 2 

 

 
 

     podčrtovanje bistvenih informacij, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja, določevanje primerne hitrosti 

reševanja nalog, povzemanje besedila 

 

 

UČENKA 3 

 

 

 

     podčrtovanje bistvenih informacij, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja, določevanje primerne hitrosti 

reševanja nalog, povzemanje besedila 

 

 

 

UČENKA 4 

 

 

 

 

    

 

 

 

 podčrtovanje bistvenih informacij, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja – tudi v njenem materinem 

jeziku, določevanje primerne hitrosti 

reševanja nalog, povzemanje besedila 

 

UČENEC 5 

    
 

  podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, opozarjanje na 

tempo dela 

 

 

 

 

UČENKA 6 

     

 

 

 
 

  

podčrtovanje bistvenih informacij, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja – tudi v njenem materinem 

jeziku, določevanje primerne hitrosti 

reševanja nalog, povzemanje besedila 
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UČENKA 7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    

priprava pripomočkov (ravnilo, šestilo, 

barvna pisala, radirka)  pred pričetkom 

ure, podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, uporaba radirke, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja, določevanje primerne hitrosti 

reševanja nalog, povzemanje besedila, 

pregledovanje domačih nalog 

 

UČENEC 8 

 
 

 
 

    reševanje napačno rešenih nalog vse 

dokler ne pride do pravilne rešitve, izpis 

komentarja pri nalogah 

 

 

UČENKA 9 

 

 

 

   

 

 

  podčrtovanje bistvenih informacij, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja, določevanje primerne hitrosti 

reševanja nalog, povzemanje besedila 

 

UČENKA 10 

    
 

  podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, opozarjanje na 

tempo dela 

 

 

UČENEC 11 

   

 

 

 

 

 

  priprava pripomočkov (ravnilo, šestilo, 

barvna pisala, radirka)  pred pričetkom 

ure, podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, opozarjanje na 

tempo dela 

 

 

UČENEC 12 

      

 
 

razlaga snovi, ki jo je zaradi bolezni 

zamudil, uporaba barvnih pisal, 

podčrtovanje bistvenih informacij, 

pisanje komentarjev o postopku 

reševanja, pregledovanje domačih nalog    

UČENKA 13       dodatna razlaga snovi in dodatno 

reševanje vaj 

 

UČENKA 14 

 

 

 

 

    pregledovanje domačih nalog, 

spodbujanje in motiviranje za šolsko 

delo 

 

 

 

 

 

 

UČENKA 15 

    

 

 

 

 
 

  priprava pripomočkov (ravnilo, šestilo, 

barvna pisala, radirka)  pred pričetkom 

ure, podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, opozarjanje na 

tempo dela, povzemanje besedila, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja 

 

 

 

UČENKA 16 

    

 

 

 

  priprava pripomočkov (ravnilo, šestilo, 

barvna pisala, radirka)  pred pričetkom 

ure, podčrtovanje bistvenih informacij, 

uporaba barvnih pisal, opozarjanje na 

tempo dela, povzemanje besedila, 

postavljanje vprašanj med reševanjem 

nalog, pisanje komentarjev o postopku 

reševanja 

 

 

UČENEC 17 

 

 
 

   

 
 

  dodatna razlaga, podčrtovanje bistvenih 

informacij, postavljanje vprašanj med 

reševanjem nalog, pisanje komentarjev o 

postopku reševanja, določevanje 

primerne hitrosti reševanja nalog, 

povzemanje besedila 
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12. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Pri diplomskem delu sem se v empiričnem delu usmerila v preverjanje vpliva individualne 

učne pomoči na učence z učnimi težavami. Preverjala sem, kako vpliva individualna učna 

pomoč na njihovo razumevanje učne snovi, kako zavzeto sodelujejo učenci pri urah 

individualne učne pomoči in kakšen odnos imajo učenci, deležni individualne učne pomoči do 

matematike.  

 

12.1. Mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne 

pomoči o učinkih individualne učne pomoči iz matematike 

 

V diplomskem delu so me zanimala mnenja učencev, staršev, učiteljev o učinkih individualne 

učne pomoči pri učencih in tudi sama sem kot izvajalka individualne učne pomoči spremljala 

napredek pri učencih. Preverjala sem, ali so po prvem polletju učenci izkazali pri učenju 

matematike učni napredek. Predvidevala sem, da ima individualna učna pomoč iz matematike 

pozitivne učinke pri učencih, ki so le-te deležni.   

 

12.1.1. Mnenja  učencev, ki prejemajo individualno učno pomoč o učinkih le-te iz 

matematike  

 

Mnenja učencev sem preverjala s trditvami v anketnem vprašalniku za učence (tabela 3).  

 

Tabela 3: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov – mnenja učencev 

TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Danes sem se pri individualni učni pomoči veliko 

naučil. 0% 

 

5% 

 

95% 

Ksenija mi je danes pomagala, da bolje razumem snov.  0% 1% 99% 

Ker obiskujem učno pomoč, lažje spremljam pouk.  0% 12% 88% 

Pri reševanju nalog v okviru individualne učne pomoči 

naloge uspešneje rešujem kot pri rednem pouku.  0% 

 

6% 

 

94% 

POVPREČJE 0% 6% 94% 
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Učenci so v največjem deležu (99%) izrazili, da se popolnoma strinjajo s trditvijo, Ksenija mi 

je danes pomagala, da bolje razumem snov. V manjši meri (88%) pa učenci menijo, da zaradi 

obiskovanja individualne učne pomoči iz matematike lažje spremljajo pouk. Odstotni delež 

slednje trditve je visok, vendar najnižji v primerjavi z ostalimi trditvami (tabela 3). 

 

Vzrok, da so se pri tej trditvi učenci izrazili z nižjim odstotnim deležem, je lahko v obliki 

dela. Pri pouku gre namreč za frontalno delo, kjer je v razredu okoli 20 učencev, učna pomoč 

pa poteka individualno, kar bi lahko prispevalo k boljši koncentraciji učencev, ki so deležni 

individualne učne pomoči. Zaradi individualnega pristopa se učenci lažje zberejo, lažje 

spremljajo razlago in postavljajo vprašanja ob nejasnostih v zvezi s snovjo.  

 

Povzetku rezultatov je namenjena slika 2. Podatke iz tabele sem združila v dve kategoriji. 

Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko kategorijo ni izboljšanja učinka, 

kategoriji delno se strinjam in popolnoma se strinjam pa sem združila v vsebinsko kategorijo 

pozitiven učinek. Odstotne deleže dobljene v okviru kategorij delno se strinjam in popolnoma 

se strinjam sem seštela in oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana na sliki 2.  

 

Slika 2: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov – mnenja učencev 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Božak Ksenija; diplomsko delo 

-62- 

 

Na osnovi dobljenih mnenj učencev, ki so deležni individualne učne pomoči, torej 

ugotovimo, da učenci zaznavajo, da ima individualna učna pomoč iz matematike 

pozitivne učinke.  

 

12.1.2. Mnenja  staršev o učinkih individualne učne pomoči iz matematike  

 

Z anketo za starše, ki sem jo razdelila po prvem polletju sem preverjala, ali starši menijo, 

da  ima individualna učna pomoč pozitivne učinke na učenje matematike pri njihovih otrocih. 

To sem preverjala s trditvami prikazanimi v tabeli 4.  

 

Tabela 4: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov – mnenja staršev 

TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Odkar je moj otrok deležen individualne učne pomoči, se 

matematiko raje uči.  0% 

 

47% 

 

53% 

Mojemu otroku je letos individualna učna pomoč študentke 

zelo v pomoč pri učenju matematike.  0% 

 

12% 

 

88% 

Menim, da je do zdaj moj otrok  izboljšal znanje, ker je 

deležen individualne učne pomoči.  0% 

 

24% 

 

76% 

Menim, da je do zdaj moj otrok  izboljšal ocene, ker je 

deležen individualne učne pomoči.  0% 

 

29% 

 

71% 

Menim, da se moj otrok dobro počuti pri individualni učni 

pomoči.  0% 

 

6% 

 

94% 

POVPREČJE 0% 24% 76% 

 

Najvišji odstotek (94%) popolnega strinjanja staršev je bil izražen pri trditvi, da se njihov 

otrok dobro počuti pri individualni učni pomoči. Najnižji odstotek (53%) popolnega strinjanja 

pa je bil izražen pri trditvi, da se njihov otrok raje uči matematiko, odkar je deležen 

individualne učne pomoči. Menim, da individualna učna pomoč dviga priljubljenost 

predmeta, pri katerem imajo učenci težave, vendar šele po daljšem časovnem obdobju. Pri 

individualni učni pomoči si kot izvajalka prizadevam, da bi učenci snov bolje razumeli in da 

bi jo znali uporabiti pri reševanju nalog. Menim, da bolj kot bodo učenci uspešni in bodo 

začeli dosegati boljše rezultate iz matematike, bolj se bo povečala priljubljenost matematike 

in se je bodo raje učili.  

 

Povzetku rezultatov je namenjena slika 3. Podatke iz tabele sem združila v dve kategoriji. 

Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko kategorijo ni izboljšanja učinka, 
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kategoriji delno se strinjam in popolnoma se strinjam pa sem združila v vsebinsko kategorijo 

pozitiven učinek. Odstotne deleže kategorij delno se strinjam in popolnoma se strinjam sem 

seštela in oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana na sliki 3.  

 

Slika 3: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov – mnenja staršev 

 

 Na osnovi mnenj staršev, lahko sklepamo, da vsi starši menijo, da ima individualna 

učna pomoč iz matematike pri njihovih otrocih pozitivne učinke.  

 

12.1.3. Mnenja  učiteljev o učinkih individualne učne pomoči iz matematike  

 

Z vprašalnikom za učitelje sem preverjala, ali zaznavajo, da ima individualna učna pomoč 

pozitivne učinke na učenje matematike pri učencih, ki so le-te deležni. V tabeli 5 so prikazane 

trditve in izračunani odstotni deleži iz ankete za učitelje, ki sem jo razdelila ob pričetku 

izvajanja individualne učne pomoči, v tabeli 6 pa so iste trditve, in izračuni odstotnih 

deležev, iz ankete za učitelje, izpolnjene po prvem polletju nudenja individualne učne 

pomoči. Odstotne deleže obeh tabel sem primerjala med seboj in preverila, ali je individualna 

učna pomoč po mnenju učiteljev pripomogla k večjemu napredku učenca v učenju 

matematike.   
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Tabela 5: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov merjeno ob pričetku 

izvajanja individualne učne pomoči – mnenja učiteljev 

TRDITVE nikoli redko pogosto vedno 

Učenec pozorno spremlja mojo razlago. 0% 0% 94% 6% 

Učenec razume razlago. 0% 65% 35% 0% 

Učenec nalogo pri pouku uspešno reši.  0% 82% 18% 0% 

Učenec ima narejeno domačo nalogo.  0% 24% 59% 17% 

Učenec zna izluščiti bistvo snovi.  24% 70% 6% 0% 

Naučeno snov učenec uporabi pri reševanju 

nalog ali navajanju primerov. 

 

17% 

 

71% 

 

12% 0% 

Učenec uspešno naredi domačo nalogo. 0% 88% 12% 0% 

POVPREČJE 6% 57% 34% 3% 

 

Tabela 6: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov merjeno po prvem polletju 

izvajanja individualne učne pomoči – mnenja učiteljev 

TRDITVE nikoli redko pogosto vedno 

Učenec pozorno spremlja mojo razlago. 0% 24% 76% 0% 

Učenec razume razlago. 0% 76% 24% 0% 

Učenec nalogo pri pouku uspešno reši.  0% 82% 18% 0% 

Učenec ima narejeno domačo nalogo.  0% 6% 88% 6% 

Učenec zna izluščiti bistvo snovi.  18% 82% 0% 0% 

Naučeno snov učenec uporabi pri reševanju 

nalog ali navajanju primerov. 

 

29% 

 

53% 

 

18% 0% 

Učenec uspešno naredi domačo nalogo. 0% 65% 35% 0% 

POVPREČJE 7% 55% 37% 1% 

  

S trditvijo učenec pozorno spremlja mojo razlago se je ob pričetku izvajanja IUP pogosto 

strinjalo 94% (tabela 5) učiteljev, po prvem polletju pa 76% (tabela 6), se pa ob tem poveča 

delež odgovorov redko. Povečan delež odgovora redko, je lahko v tem, da se učenci zanašajo 

na individualno učno pomoč, zato manj pogosto spremljajo učiteljevo razlago. S trditvijo 

učenec razume razlago se je ob pričetku izvajanja IUP iz matematike pogosto strinjalo 35%, 

po prvem polletju 24%. Učitelji niso opazili razlike pri uspešnosti reševanja nalog teh 

učencev pri rednem pouku. Učitelji so pri učencih zaznali, da pišejo domače naloge pogosteje 

kot so jih pred začetkom izvajanja IUP. Odstotni delež kategorije pogosto se je zvišal za 29%. 

Učenci so tudi bolj uspešni pri pisanju domačih nalog. Po prvem polletju izvajanja 

individualne učne pomoči učitelji niso zaznali, da bi učenci znali sami izluščiti bistvo snovi. 
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Tak rezultat sem pričakovala, saj so sposobnosti učencev, ki imajo učne težave in so deležni 

individualne učne pomoči, nižje od tistih, ki teh težav nimajo. Učenci, ki so sposobni izluščiti 

bistvo snovi, ponavadi pri matematiki nimajo težav, zato tudi niso deležni individualne učne 

pomoči.  

 

Na sliki 4 sem grafično primerjala odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  

 

Slika 4: Primerjava odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov – mnenja učiteljev 

 

 

Z grafa je razvidno, da se je 6% učiteljev ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči  

izrazilo z nikoli, po prvem polletju pa v 7%. Redko, pogosto ali vedno so se ob pričetku 

izvajanja individualne učne pomoči učitelji s trditvami strinjali v 94%, po prvem polletju pa v 

93%. Delež kategorije nikoli se je za odstotek zvišal, medtem ko se je delež kategorij redko, 

pogosto ali vedno za odstotek znižal. Razlika je zelo majhna, lahko gre za učinek začetne 

motivacije ob začetku šolskega leta, ko še otrok ni bil neuspešen. Da bi bil pri učencih v 

učenju matematike opazen pozitiven učinek, bi bilo potrebno učence spremljati dlje časa, saj 

se pozitivni učinki pri učenju pokažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Učitelji torej 

menijo, da pri učencih niso opazili pozitivnega učinka v učenju matematike. Lahko, da 

gre pri učiteljih za tako imenovani halo učinek ocen, ko učitelji določenemu učencu ob 

začetku šolskega leta pripišejo določeno oceno, ki je kasneje v procesu ocenjevanja niso 

pripravljeni spremeniti, ampak njegovo znanje zaznavajo vedno v smeri te ocene.  
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12.1.4. Mnenje izvajalke individualne učne pomoči o učinkih individualne učne pomoči iz 

matematike pri učencih, ki le-to prejemajo 

 

Kot izvajalka individualne učne pomoči sem spremljala napredek učencev pri vsaki uri 

individualne učne pomoči. Trditve, s katerimi sem preverjala napredek učencev so prikazane 

v tabeli 7.  

 

Tabela 7: Prikaz odstotnih deležev povprečnih zaznanih pozitivnih učinkov – mnenja 

izvajalke 

TRDITEV 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Učenec je pri individualni učni pomoči 

uspešno reševal naloge.  

 

5% 

 

86% 

 

9% 

POVPREČJE 5% 86% 9% 

 

V 86% vrednotenja pozitivnih učinkov sem se strinjala s trditvijo, da so učenci pri uri 

individualne učne pomoči dokaj uspešno reševali naloge. Ker so individualne učne pomoči 

deležni učenci, ki imajo težave pri matematiki, nisem presenečena nad tako majhnim 

odstotnim deležem popolnega strinjanja. Če bi učenci popolnoma uspešno reševali naloge iz 

matematike, ne bi imeli težav in ne bi potrebovali učne pomoči. Odstotek delnega strinjanja je 

torej relativno visok. Menim, da je vzrok za 86% delež delnega strinjanja predvsem 

individualno delo z vsakim učencem, saj mu razložim snov, ki je sam ni dobro razumel. 

Velikokrat si pri tem pomagam s pripomočki, s katerimi si učenci abstraktne stvari lažje 

predstavljajo. Učencem pomagam tudi pri reševanju nalog. Za reševanje porabimo toliko 

časa, kolikor je potrebno, da naloge potem razumejo. Pri rednih urah matematike je to težje, 

saj so v razredu tako učno šibki kot tudi nadarjeni učenci. Učitelj se pri uri matematike ne 

more osredotočit le na učno šibke učence, saj bi se učno zmožnejši pričeli zaradi neaktivnosti 

dolgočasiti in bi tako zanemarjali razvijanje svojih sposobnosti. Učitelj mora uro izpeljati 

tako, da jo lahko aktivno spremljajo tako učno šibki, kot učno zmožnejši.   

 

Povzetku učinkov individualne učne pomoči  je namenjena slika 5. Podatke iz tabele 7 sem 

združila v dve kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko kategorijo ni 

opaženega učinka, kategoriji delno se strinjam in popolnoma se strinjam pa sem združila v 
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vsebinsko kategorijo pozitiven učinek. Odstotne deleže kategorij delno se strinjam in 

popolnoma se strinjam sem seštela in oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana na sliki 5.  

 

Slika 5: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učinkov – mnenje izvajalke 

 

 

Kot izvajalka individualne učne pomoči, sem v 95% zaznanih situacij menila, da ima 

individualna učna pomoč iz matematike pri učencih pozitivne učinke.  

 

S prvim raziskovalnim vprašanjem sem preverjala, ali ima individualna učna pomoč pri 

učencih, ki le-to potrebujejo pozitivne učinke, torej, ali izkazujejo napredek v učenju 

matematike. Poleg trditev iz anketnih vprašalnikov, ki so se nanašale na to raziskovalno 

vprašanje, pa so me zanimale tudi ocene učencev, deležnih individualne učne pomoči ob 

pričetku izvajanja individualne učne pomoči in ocene po prvem polletju. V programu SPSS 

sem to želela potrditi s pomočjo t-testa.  

 

Velikost vzorca je pri obravnavi ocen 15 in ne 17, toliko kot je učencev, ki so deležni 

individualne učne pomoči. Dva učenca še nista pridobila novih ocen od pričetka izvajanja 

individualne učne pomoči, zato ju pri t-preizkusu nisem mogla vključiti v obdelavo .  
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Tabela 8: Rezultati t-testa povprečnih ocen iz matematike pred in po izvajanju individualne 

učne pomoči.  

 

t-preizkus je pokazal, da v ocenah učencev pred začetkom nudenja individualne učne pomoči 

in ocenah po nudeni individualni učni pomoči ni statistično pomembnih razlik (ker je stopnja 

značilnosti večja od 0,05).  Pri učencih, ki so bili deležni individualne učne pomoči, torej pod 

vplivom individualne učne pomoči ni prišlo do izboljšanja ocen. Da bi se pokazal napredek 

učencev pri ocenah iz matematike, bi bilo verjetno potrebno spremljati njihov učni napredek 

dlje časa. Pri učencih sem zaznala napredek v znanju, dolgoročno pa bi to gotovo vplivalo 

tudi na izboljšanje ocen. Tudi učenci sami so zaznali napredek v izboljšanju znanja, kar 

dokazujejo odstotni deleži iz tabele 2, izboljšanja ocen jih večina še ni zaznala. Starši (glej 

tabelo 4) in učitelji (slika 4) so prav tako zaznali večji učni napredek pri otrocih v učenju 

matematike in tudi izboljšanje ocen. Zaznani pozitivni učinki individualne učne pomoči se 

torej pri sodelujočih učencih po treh mesecih še ne odražajo v zvišanju njihovih šolskih ocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  povprečje 

velikost 

vzorca korelacija 

standardni 

odklon 

vrednost 

t-

preizkusa 

stopnja 

prostosti 

stopnja 

značilnosti 

  ocene_prve 

 

2,03 15   0,69  

         14         0,716 

ocene_druge 2,10 15 0,47 0,66 - 0,37 
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12.2. Mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne 

pomoči o vplivu individualne učne pomoči iz matematike na otrokove 

učne navade 

 

Zanimala so me mnenja učencev, staršev, učiteljev o vplivu individualne učne pomoči iz 

matematike na otrokove učne navade pa  tudi sama sem kot izvajalka individualne učne 

pomoči spremljala učne navade pri učencih. Preverjala sem, ali so po prvem polletju učenci 

izboljšali učne navade za učenje matematike. Predvidevala sem, da individualna učna pomoč 

iz matematike pozitivno vpliva na izboljšanje otrokovih učnih navad. Učne navade se pri 

konkretnem učnem predmetu najpogosteje odražajo v rednem reševanju/izpolnjevanju 

domačih nalog. 

 

12.2.1. Mnenja učencev o vplivu individualne učne pomoči iz matematike 

na njihove učne navade 

 

Mnenja učencev sem preverjala s trditvijo v anketnem vprašalniku za učence (tabela 9).  

 

Tabela 9: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad – mnenja učencev 

TRDITEV 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Ta teden sem pri matematiki naredil vse domače 

naloge.  2% 25% 73% 

POVPREČJE 2% 25% 73% 

 

S 73% so učenci izrazili popolno strinjanje s trditvijo, da so ta teden pri matematiki naredili 

vse domače naloge (tabela 9). Ta delež je, po mojem mnenju, nizek, kaže pa na slabe delovne 

navade učencev in ne dovolj velik vpliv staršev pri tem. Učence navajam na to, da si naredijo 

urnik za vsak dan. Pravim jim, naj ob prihodu domov takoj naredijo domačo nalogo, vendar 

so učenci z učnimi težavami premalo samoiniciativni in, če jih k temu ne spodbujajo tudi 

starši, se sami urnika najverjetneje ne bodo držali.  

 

Povzetku rezultatov je namenjena slika 6. Podatke iz tabele 9 sem preoblikovala  v dve novi 

kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko kategorijo IUP ne vpliva 
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pozitivno na učne navade, kategoriji delno se strinjam in popolnoma se strinjam pa sem 

združila v vsebinsko kategorijo IUP vpliva pozitivno na učne navade. Odstotne deleže 

dobljene v okviru kategorij delno se strinjam in popolnoma se strinjam sem seštela in novo 

kategorijo prikazala na sliki 6.  

 

Slika 6: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad – mnenja učencev 

 

 

Na osnovi dobljenih mnenj učencev torej ugotovimo, da individualna učna pomoč iz 

matematike  pozitivno vpliva na zaznavanje njihovih učnih navad pri učenju 

matematike. Učenci so motivirani za vlaganje truda v primeru, če verjamejo, da bo njihov 

trud poplačan. Teorija pričakovanja (Marentič Požarnik, 2003) poudarja, da je moč motivacije 

posameznika odvisna od velikosti posameznikovega pričakovanja in velikosti nagrade. Torej, 

če učenec verjame, da lahko pri posameznem predmetu napreduje, se bo za napredovanje 

trudil. V okviru individualne učne pomoči sem osebno spodbujala učence k učnemu napredku 

in preko tega k uspehu pri reševanju nalog, zato so v skladu s teorijo pričakovanja povečali 

svojo motivacijo in izboljšali svoje delovne navade, ki so na tej ravni šolanja najpogosteje 

vezane na pisanje domačih nalog. 
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12.2.2. Mnenja staršev o vplivu individualne učne pomoči iz matematike na 

otrokove učne navade 

 

V tabelah 10 in 11 so prikazani odstotni deleži trditev, s katerimi sem preverjala, ali po 

mnenju staršev individualna učna pomoč izboljša otrokove učne navade pri učenju 

matematike. 

 

V tabeli 10 so prikazane trditve in izračunani odstotni deleži iz ankete za starše, ki so jo 

izpolnili ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči, v tabeli 11 pa so iste trditve in 

izračuni odstotnih deležev, iz ankete za starše izpolnjene po prvem polletju nudenja 

individualne učne pomoči. Odstotne deleže obeh tabel bom primerjala med seboj in 

preverila, ali je individualna učna pomoč po mnenju staršev pripomogla k večjemu napredku 

v učenju matematike.   

 

Tabela 10: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad ob 

pričetku izvajanja individualne učne pomoči – mnenja staršev 

TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Moj otrok vadi matematiko vsak dan. 0% 76% 24% 

Moj otrok doma še enkrat preleti učno 

snov iz matematike. 

 

12% 

 

76% 

 

12% 

Moj otrok me vpraša, kadar česa ne 

razume pri matematiki. 

 

6% 

 

47% 

 

47% 

POVPREČJE 6% 66% 28% 
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Starši so se ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči v največji meri popolnoma 

strinjali (47%) s trditvijo, da jih njihov otrok vpraša, kadar česa ne razume. Po prvem polletju 

pa so se starši s to trditvijo strinjali v 53%, kar je za 6% več kot ob pričetku. Otroke skušam 

pri urah individualne učne pomoči navajati, da starše vprašajo, kadar česa ne razumejo. 

Menim, da učenci moj nasvet upoštevajo, zato se je odstotni delež staršev, ki so odgovorili, da 

jih otrok vpraša, kadar česa ne razume, povečal. Menim torej, da imajo starši vpogled nad 

učno snovjo in, da so pripravljeni pomagati svojim otrok, če jih otroci za pomoč prosijo.  

Na sliki 7 sem grafično primerjala odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  

 

Slika 7: Primerjava odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad – mnenja staršev 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad  po 

prvem polletju izvajanja individualne učne pomoči – mnenja staršev 

TRDITVE 
se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Moj otrok vadi matematiko vsak dan. 0% 76% 24% 

Moj otrok doma še enkrat preleti učno 

snov iz matematike. 

 

12% 

 

76% 

 

12% 

Moj otrok me vpraša, kadar česa ne 

razume pri matematiki. 

 

12% 

 

35% 

 

53% 

POVPREČJE 8% 62% 30% 
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Z grafa je razvidno, da so se ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči starši 6% izrazili 

s se ne strinjam, da so zaznali pozitivne učne navade, po prvem polletju pa z 8%. Delno ali 

popolnoma se strinjam so ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči starši pri otrocih 

izrazili svoje pričakovanje v izboljšanju učnih navad (94%), po prvem polletju pa so zaznali 

izboljšanje  92%. Delež kategorije se ne strinjam se je za 2 % povišal, medtem ko se je delež 

kategorij delno se strinjam ali popolnoma se strinjam za 2% znižal. Razlika je majhna, 

nakazuje pa na to, da starši učencev, ki so deležni individualne učne pomoči niso zaznali 

izboljšanja učnih navad pri svojih otrocih. Starši nimajo dobrega vpogleda v delo učencev 

med poukom in v delo pri individualni učni pomoči, zato, po mojem mnenju niso zaznali 

izboljšanja. Starši so se, po mojem mnenju, odločali na podlagi ocen. Pri svojih otrocih niso 

zaznali izboljšanja ocen pri matematiki, zato menijo, da otrok ni izboljšal učnih navad. 

Dobljene ugotovitve je mogoče interpretirati tudi z dejstvom, da mnogi starši ne spremljajo 

in/ali kontrolirajo otrokovega šolskega dela doma, čeprav bi bilo to potrebno.  

 

12.2.3. Mnenja učiteljev o vplivu individualne učne pomoči iz matematike 

na  učne navade učencev 

 

Z vprašalnikom za učitelje sem preverjala, ali učitelji menijo, da individualna učna pomoč 

vpliva na izboljšanje učnih navad pri matematiki, pri učencih, ki so le-te deležni. 

 

V tabeli 12 so prikazane trditve in izračunani odstotni deleži iz ankete za učitelje, ki sem jo 

razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči, v tabeli 13 pa so iste trditve in 

izračuni odstotnih deležev, iz ankete za učitelje po prvem polletju nudenja individualne 

učne pomoči. Odstotne deleže obeh tabel bom primerjala in preverila, ali je individualna učna 

pomoč po mnenju učiteljev pripomogla k izboljšanju učnih navad za učenje matematike.   
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Tabela 12: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad  ob pričetku  

izvajanja individualne učne pomoči – mnenja učiteljev 

 

Tabela 13: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad  ob pričetku  

izvajanja individualne učne pomoči – mnenja učiteljev 

 

V 94% so se učitelji pred pričetkom individualne učne pomoči strinjali, da učenci pozorno 

spremljajo njihovo razlago. Po prvem polletju so se učitelji s trditvijo strinjali v manjši meri 

(76%). Učitelji so po prvem polletju pri učencih zaznali bolj redno (za 29%) pisanje domačih 

nalog, kot pred pričetkom izvajanja individualne učne pomoči. Učitelji pri učencih niso 

zaznali, da bi učenci bolj spraševali pri pouku, kadar česa ne razumejo. Razlog, da učenci 

učiteljev ne sprašujejo pri urah matematike, je lahko v učencu samem, lahko pa je tudi v 

učitelju. Če učitelj ne spodbuja učencev, da bi spraševali, kadar česa ne razumejo, učenci, ki 

TRDITVE nikoli redko pogosto vedno 

Učenec pozorno spremlja mojo razlago. 0% 

 

0% 

 

94% 

 

6% 

Učenec vestno prepisuje snov s  table v 

zvezek. 0% 

 

0% 

 

65% 

 

35% 

Učenec ima urejene zapiske v zvezku. 0% 

 

23% 

 

53% 

 

24% 

Učenec prinaša k uri matematike potrebne 

pripomočke. 0% 

 

6% 

 

65% 

 

29% 

Učenec ima narejeno domačo nalogo. 0% 

 

24% 

 

59% 

 

17% 

Učenec med razlago vpraša učitelja, če  česa ni 

dobro razumel. 

 

18% 

 

53% 

 

29% 

 

0% 

POVPREČJE 3% 18% 61% 18% 

TRDITVE nikoli redko pogosto vedno 

Učenec pozorno spremlja mojo razlago. 0% 

 

24% 

 

76% 

 

0% 

Učenec vestno prepisuje snov s  table v 

zvezek. 0% 

 

6% 

 

70% 

 

23% 

Učenec ima urejene zapiske v zvezku. 0% 

 

29% 

 

47% 

 

24% 

Učenec prinaša k uri matematike potrebne 

pripomočke. 0% 

 

6% 

 

65% 

 

29% 

Učenec ima narejeno domačo nalogo. 0% 

 

6% 

 

88% 

 

6% 

Učenec med razlago vpraša učitelja, če  česa ni 

dobro razumel. 

 

35% 

 

53% 

 

12% 

 

0% 

POVPREČJE 6% 21% 60% 13% 
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imajo učne težave, ne bodo spraševali in povedali, česar ne razumejo. Učencem pa je pogosto  

nerodno spraševati, saj mislijo, da se tako osramotijo pred sošolci in morda tudi pred 

učiteljem, zaradi posmehovanja sovrstnikov se v njih pojavi strah, zaradi katerega si pred 

razredom ne upajo postavljati vprašanj. 

 

Na sliki 8 sem grafično primerjala odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  

 

Slika 8: Primerjava odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad – mnenja učiteljev 

 

 

Z grafa je razvidno, da se je 3% učiteljev ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči  

izrazilo z nikoli, po prvem polletju pa v 6%. Redko, pogosto ali vedno so se ob pričetku 

izvajanja individualne učne pomoči učitelji s trditvami strinjali v 97%, po prvem polletju pa v 

94%. Delež kategorije nikoli se je za 3 % zvišal, medtem ko se je delež kategorij redko, 

pogosto ali vedno za toliko znižal. Razvidno je, da učitelji pri učencih niso opazili 

izboljšanja napredka učnih navad v učenju matematike. Lahko, da se pri učencih še ni 

pokazalo izboljšanje v učnih navadah v tem času, morda pa smo jih starši, učitelji in jaz kot 

prostovoljka premalo opozarjali na učne navade in jih na le-te premalo spodbujali. 
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12.2.4. Mnenje izvajalke individualne učne pomoči o vplivu le-te iz 

matematike na učne navade učencev 

 

Sama sem kot izvajalka individualne učne pomoči spremljala učni napredek učencev pri vsaki 

uri individualne učne pomoči iz matematike. To sem za vsakega učenca posebej preverjala s 

štirimi trditvami, v tabeli 14 pa jih prikazujem s povprečnimi deleži izračunanimi za vse 

učence skupaj. 

 

Tabela 14: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad – mnenja izvajalke 

 

TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Učenec mi je postavljal dodatna 

vprašanja, če ni dobro razumel. 

 

26% 

 

22% 

 

52% 

Učenec dela domače naloge. 5% 31% 64% 

Učenec je prišel na IUP z vsemi šolskimi 

pripomočki. 

 

8% 

 

3% 

 

89% 

Učenec je imel urejene zapiske v zvezku. 3% 32% 65% 

POVPREČJE 10% 22% 68% 
 

 

Pri danih trditvah sem v največji meri izrazila popolno strinjanje pri vseh učencih. Vsi učenci 

so mi pri urah individualne učne pomoči postavljali dodatna vprašanja, če nečesa niso dobro 

razumeli, delali so domače naloge, k uram individualne učne pomoči so prihajali z vsemi 

pripomočki, zapiske v zvezkih so imeli urejene (tabela 14). Po mojem mnenju so učenci, ki 

imajo učne težave in so deležni individualne učne pomoči zelo veseli, da imajo to ugodnost, 

da jim je bila dodeljena pomoč, zato se zelo trudijo in to ugodnost izkoristijo. O vsem, česar 

ne znajo povprašajo, s seboj prinašajo vse potrebne pripomočke, da lahko delajo vaje. To kaže 

tudi na njihovo vestnost. Urejenost zvezka pa je odvisna tudi od tempa dela pri urah in od 

pisave.  

 

Bolj natančnemu pregledu rezultatov je namenjena slika 9. Podatke iz tabele 14 sem 

oblikovala v  dve novi kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko 

kategorijo IUP ne vpliva pozitivno na učne navade, kategoriji delno se strinjam in popolnoma 

se strinjam pa sem združila v vsebinsko kategorijo IUP pozitivno vpliva na učne navade. 
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Odstotne deleže kategorij delno se strinjam in popolnoma se strinjam sem seštela in 

oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana na sliki 9.  

 

Slika 9: Prikaz odstotnih deležev zaznanih pozitivnih učnih navad – mnenja izvajalke 

 

 

Kot izvajalka individualne učne pomoči iz matematike sem v 90% zaznanih situacij  

menila, da individualna učna pomoč pozitivno vpliva na učne navade pri učencih. 

 

12.3. Stališča staršev in učiteljev do individualne učne pomoči iz 

matematike  

 

V raziskavi so me zanimala  tudi mnenja staršev in učiteljev. Predvidevala sem, da imajo 

starši in učitelji učencev, ki so deležni individualne učne pomoči iz matematike do te 

pozitivna  stališča, ki so se pred pričetkom nudenja individualne učne pomoči izražala kot  

pričakovanja v zvezi z njo.  

 

12.3.1. Pozitivna pričakovanja staršev do individualne učne pomoči  

 

Z anketo za starše, ki sem jo razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči 

sem preverjala, ali starši menijo, da ima individualna učna pomoč pozitivne učinke na učenje 

matematike pri njihovih otrocih. To sem preverjala s trditvami prikazanimi v tabeli 15.  
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Tabela 15: Prikaz odstotnih deležev o pozitivnih pričakovanjih individualne učne pomoči – 

mnenja staršev 

 TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Mojemu otroku bo letos individualna učna 

pomoč študentke zelo v pomoč pri učenju 

matematike. 0% 

 

 

18% 

 

 

82% 

Menim, da bo moj otrok izboljšal znanje, 

ker je deležen individualne učne pomoči. 0% 

 

24% 

 

76% 

Menim, da bo moj otrok izboljšal ocene, 

ker je deležen individualne učne pomoči. 0% 

 

29% 

 

71% 

Menim, da se moj otrok dobro počuti pri 

individualni učni pomoči. 0% 

 

12% 

 

88% 

POVPREČJE 0% 21% 79% 

 

V povprečju so učitelji izrazili popolno strinjanje s podanimi trditvami v 79%, delno strinjanje 

pa z 21%. Iz odstotnih deležev je razvidno, da so se starši popolnoma strinjali s trditvami, da 

bo njihovemu otroku letos individualna učna pomoč zelo v pomoč pri učenju matematike, da 

bo njihov otrok izboljšal znanje in ocene, ker je deležen individualne učne pomoči ter da se 

njihov otrok dobro počuti pri urah individualne učne pomoči. Vsi odstotki so nad 70%.  

 

Bolj celostnemu  pregledu je namenjena slika 10. Podatke iz tabele sem združila v dve 

kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko kategorijo nimajo pozitivnih 

pričakovanj, kategoriji delno se strinjam in popolnoma se strinjam pa sem združila v 

vsebinsko kategorijo imajo pozitivna pričakovanja. Odstotne deleže kategorij delno se 

strinjam in popolnoma se strinjam sem seštela in oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana 

na sliki 10.  
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Slika 10: Prikaz odstotnih deležev o pozitivnih pričakovanjih – mnenja staršev 

 

 

Na osnovi mnenj staršev učencev, ki so deležni individualne učne pomoči, lahko 

sklepamo, da so imeli  vsi starši ob začetku šolskega leta do te pozitivna pričakovanja.  

 

12.3.2. Pozitivna pričakovanja učiteljev do individualne učne pomoči  

 

Z anketo za učitelje, ki sem jo razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči 

sem preverjala, ali ima po mnenju učiteljev individualna učna pomoč pozitivne učinke na 

učenje matematike pri učencih, ki so le-te deležni. To sem preverjala s trditvami prikazanimi 

v tabeli 16.  
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Tabela 16: Prikaz odstotnih deležev o pozitivnih pričakovanjih individualne učne pomoči – 

mnenja učiteljev 

TRDITEV nikoli redko pogosto vedno 

Menim, da bo učencu letos individualna učna pomoč 

študentke zelo v pomoč pri učenju. 0% 3% 6% 91% 

POVPREČJE 0% 3% 6% 91% 

 

Učitelji so ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči v 100% menili, da bo učencem, ki 

jim je individualna učna pomoč ponujena, le-ta zelo v pomoč pri učenju matematike. 

Pričakovanja učiteljev so visoka.  

 

Bolj celostnemu  pregledu rezultatov je namenjena slika 11. Podatke iz tabele sem združila v 

dve kategoriji. Kategorijo nikoli sem spremenila v vsebinsko kategorijo nimajo pozitivnih 

pričakovanj,  kategorije redko, pogosto in vedno pa sem združila v vsebinsko kategorijo imajo 

pozitivna pričakovanja. Odstotne deleže kategorij redko, pogosto in vedno sem seštela in 

oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana na sliki 11.  

 

Slika 11: Prikaz odstotnih deležev o pozitivnih pričakovanjih – mnenja učiteljev 

 

 

Na osnovi mnenj učiteljev učencev, ki so deležni individualne učne pomoči, lahko 

sklepamo, da so imeli ob začetku šolskega leta imajo tudi vsi učitelji do te pozitivna 

pričakovanja.  
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12.4. Mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne 

pomoči o motivaciji za učenje matematike   

 

Zanimala so me mnenja učencev, staršev, učiteljev in tudi sama sem kot izvajalka 

individualne učne pomoči spremljala napredek pri učencih. Predvidevala sem, da učenci s 

pomočjo individualne učne pomoči povečajo svojo motivacijo za učenje matematike.  

 

12.4.1. Mnenja  učencev deležnih individualne učne pomoči o motivacije za učenje 

matematike   

 

Mnenja učencev sem preverjala s trditvami v anketnem vprašalniku za učence. 

 

Tabela 17: Prikaz odstotnih deležev o motivacije za učenje matematike – mnenja učencev 

TRDITEV 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Ta teden sem bil z veseljem pri uri pouka 

matematike. 

1% 43% 55% 

POVPREČJE 1% 43% 55% 

 

Učenci so se v 55% popolnoma strinjali, da so bili z veseljem pri uri matematike, v 43% pa so 

se s trditvijo delno izrazili. Menim, da učenci takrat niso z veseljem pri urah matematike, 

kadar ne razumejo snovi, oz. je tempo obravnavanja snovi zanje prehiter. Pri individualni učni 

pomoči obravnavamo snov, ki je bila zanje nerazumljiva ali prehitro obravnavana, naslednje 

ure, ko se snov nadgradi ali rešujejo vaje, pa jo lažje spremljajo, zato so tudi z večjim 

veseljem pri pouku matematike. Ko pride na vrsto spet nova snov, veselje in motivacija 

učencev popusti. Menim, da je to vzrok za tako majhno razliko med delnim in popolnim 

deležem izraženega strinjanja pri tej trditvi.  

 

Bolj celostnemu  pregledu rezultatov je namenjena slika 12. Podatke iz tabele 17 sem 

preoblikovala  v dve novi kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko 

kategorijo ni povečanja  motivacije  za učenje matematike, kategoriji delno se strinjam in 

popolnoma se strinjam pa sem združila v vsebinsko kategorijo povečana motivacija za učenje 

matematike. Odstotne deleže kategorij delno se strinjam in popolnoma se strinjam sem seštela 

in oblikovala novo kategorijo, ki je prikazana na sliki 12.  
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Slika 12: Prikaz odstotnih deležev o zaznanem izboljšanju motivacije  za učenje matematike 

– mnenja učencev 

 

 

Na osnovi dobljenih mnenj učencev, ki so deležni individualne učne pomoči, torej 

ugotovimo, da skoraj vsi poročajo o  povečanju svoje motivacije za učenje matematike. 

 

12.4.2. Mnenja  staršev o motivaciji  njihovih otrok za učenje matematike   

 

Z vprašalnikom za starše sem preverjala, ali individualna učna pomoč poveča motivacijo 

njihovih otrok za učenje matematike. V tabeli 18 so prikazane trditve in izračunani odstotni 

deleži iz ankete za starše, ki sem jo razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči, v tabeli 19 pa so iste trditve, in izračuni odstotnih deležev, iz ankete za starše, 

izpolnjene po prvem polletju nudenja individualne učne pomoči. Odstotne deleže obeh 

tabel bom primerjala med seboj in preverila, ali je individualna učna pomoč, po mnenju 

staršev, prispevala k boljši motiviranosti njihovih otrok za učenje matematike.   
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Tabela 18: Prikaz odstotnih deležev o motivaciji za učenje matematike merjeno ob pričetku 

izvajanja individualne učne pomoči – mnenja staršev 

TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Moj otrok rad hodi k pouku matematike. 0% 65% 35% 

Moj otrok se veseli individualne učne pomoči. 0% 24% 76% 

Moj otrok vloži veliko truda zato, da bi bil uspešen 

pri matematiki. 

 

0% 

 

35% 

 

65% 

Mojega otroka matematika zanima. 12% 59% 29% 

Moj otrok se domače naloge pri matematiki loti z 

veseljem. 

 

6% 

 

76% 

 

18% 

Moj otrok dela domače naloge iz matematike. 0% 29% 71% 

Moj otrok ve, kdaj pišejo kontrolne naloge iz 

matematike. 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

POVPREČJE 3% 41% 56% 

 

Tabela 19: Prikaz odstotnih deležev o motivaciji za učenje matematike merjeno po prvem 

polletju izvajanja individualne učne pomoči – mnenja staršev 

TRDITVE 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Moj otrok rad hodi k pouku matematike. 6% 59% 35% 

Moj otrok se veseli individualne učne pomoči. 0% 18% 82% 

Moj otrok vloži veliko truda zato, da bi bil uspešen 

pri matematiki. 

 

6% 

 

47% 

 

47% 

Mojega otroka matematika zanima. 12% 77% 11% 

Moj otrok se domače naloge pri matematiki loti z 

veseljem. 

 

12% 

 

64% 

 

24% 

Moj otrok dela domače naloge iz matematike. 0% 47% 53% 

Moj otrok ve, kdaj pišejo kontrolne naloge iz 

matematike. 

 

0% 

 

12% 

 

88% 

POVPREČJE 5% 46% 49% 

 

Starši otrok, ki so deležni individualne učne pomoči, menijo, da njihov otrok rad hodi k pouku 

matematike (ob pričetku 100%, po prvem polletju 94%). Prav tako se je odstotni delež mnenj 

staršev znižal pri trditvi, da njihov otrok vloži veliko truda zato, da bi bil uspešen pri 

matematiki. Povečanega zanimanja otrok za matematiko starši niso zaznali. Za 6% se je zvišal 

delež odstotkov pri trditvi, da se njihov otrok veseli individualne učne pomoči ter, da se njihov 

otrok loti z veseljem pisanja domačih nalog. Iz odstotnih deležev je razvidno, da se po mnenju 

staršev učenci trudijo in da si želijo biti uspešni, zato se tudi veselijo individualne učne 

pomoči, saj zaradi te lažje spremljajo pouk. V daljšem obdobju obiskovanja individualne učne 
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pomoči, bi po mojem mnenju, tudi raje hodili k uram matematike, matematika bi jih bolj 

zanimala, domače naloge bi delali z večjim veseljem.  

 

Na sliki 13 sem grafično primerjala odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  

 

Slika 13: Primerjava odstotnih deležev motivacije za učenje matematike – mnenja staršev 

 

Z grafa je razvidno, da so se ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči starši s 3% 

izrazili s trditvami (glej tabelo 18) se ne strinjam, po prvem polletju pa s 5%. Delno ali 

popolnoma se strinjam so ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči starši pri otrocih 

opazili povečano motivacijo za učenje matematike v (97%), po prvem polletju pa so zaznali 

izboljšanje v 95%. Delež kategorije se ne strinjam se je za 2 % povečal, medtem ko se je 

delež kategorij delno se strinjam ali popolnoma se strinjam za 2% znižal. Razlika je majhna, 

nakazuje pa na to, da starši učencev, ki so deležni individualne učne pomoči niso zaznali 

povečane motivacije za učenje matematike pri svojih otrocih.  
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12.4.3. Mnenja  učiteljev o motivaciji učencev deležnih individualne učne pomoči  za 

učenje matematike   

 

Z vprašalnikom za učitelje sem preverjala, ali individualna učna pomoč vpliva na povečanje 

motivacije za učenje matematike pri učencih, ki so le te deležni. 

 

V tabeli 20 so prikazane trditve in izračunani odstotni deleži iz ankete za učitelje, ki sem jo 

razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči, v tabeli 21 pa so iste trditve in 

izračuni odstotnih deležev, iz ankete za učitelje, aplicirane po prvem polletju nudenja 

individualne učne pomoči. Odstotne deleže obeh tabel bom primerjala med seboj in 

preverila, ali je individualna učna pomoč po mnenju učiteljev pripomogla k povečanju 

motivacije pri učencih za učenje matematike.   

 

Tabela 20: Prikaz odstotnih deležev o motivaciji merjeno ob pričetku izvajanja individualne 

učne pomoči – mnenja učiteljev 

TRDITVE nikoli redko pogosto vedno 

Učenec pozorno spremlja mojo razlago. 0% 0% 94% 6% 

Učenec se trudi, da bi naloge pri pouku 

uspešno rešil. 0% 

 

6% 

 

76% 

 

18% 

Učenec je motiviran za šolsko delo pri 

pouku. 0% 

 

18% 

 

76% 

 

6% 

Učenec prihaja točno k uri matematike. 0% 0% 35% 65% 

POVPREČJE 0% 6% 70% 24% 

 

Tabela 21: Prikaz odstotnih deležev o motivaciji merjeno po prvem polletju izvajanja 

individualne učne pomoči – mnenja učiteljev 

TRDITVE nikoli redko pogosto vedno 

Učenec pozorno spremlja mojo razlago. 0% 24% 76% 0% 

Učenec se trudi, da bi naloge pri pouku 

uspešno rešil. 0% 

 

18% 

 

76% 

 

6% 

Učenec je motiviran za šolsko delo pri 

pouku. 0% 

 

24% 

 

70% 

 

6% 

Učenec prihaja točno k uri matematike. 0% 0% 29% 71% 

POVPREČJE 0% 17% 63% 21% 
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Učitelji so ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči zaznali, da učenci pogosto ali 

vedno spremljajo njihovo razlago v 100%, medtem ko so se s trditvijo, po prvem polletju 

pogosto ali vedno strinjali le v 76%. Ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči so v 

94% menili, da se učenec trudi, da bi naloge pri pouku uspešno rešil, medtem ko so se po 

prvem polletju s trditvijo strinjali v manjši meri (82%). Tudi s trditvijo, da je učenec 

motiviran za šolsko delo pri pouku, so se po prvem polletju izrazili v manjši meri (za 6%). 

Nižji odstotni deleži mnenj učiteljev kažejo na to, da imajo učitelji ob začetku individualne 

pomoči previsoka pričakovanja  do učencev. Po mojem mnenju bi se učitelji morali bolj 

zavedati, da so učne pomoči deležni učenci z učnimi težavami in da učenci ne morejo v tako 

hitrem času izkazati povečane motiviranosti za učenje matematike.  

 

Na sliki 14 sem grafično primerjala odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  

 

Slika 14: Primerjava odstotnih deležev o motivaciji – mnenja učiteljev 

 

Učitelji so že ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči zaznali pri učencih motiviranost  

za učenje matematike, tako da so enako menili tudi po prvem polletju izvajanja pomoči. Z 

grafa pa je razvidno, da so se učitelji s trditvami iz tabel 20 in 21  v večji meri izrazili z redko 

in v manjši meri s pogosto in vedno, kot pred pričetkom izvajanja individualne učne pomoči. 

Torej iz dobljenih rezultatov ne morem sklepati, da so učenci, po mnenju učiteljev, 

povečali svojo motivacijo  za učenje matematike.    
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12.4.4. Mnenje izvajalke individualne učne pomoči o motivaciji  učencev deležnih 

individualne učne pomoči, za učenje matematike   

 

Kot izvajalka individualne učne pomoči sem spremljala napredek učencev pri vsaki uri 

individualne učne pomoči. To sem preverjala s trditvama prikazanima v tabeli 22. 

 

Tabela 22: Prikaz odstotnih deležev o povečani motivaciji – mnenja izvajalke 

TRDITVI 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Učenec je danes pozorno spremljal mojo razlago. 3% 17% 80% 

Učenec se je pri individualni učni pomoči trudil, da 

bi rešil naloge, vendar še ni bil popolnoma uspešen. 

 

1% 

 

8% 

 

92% 

POVPREČJE 2% 12% 86% 

 

V primeru 80% obravnavanih učencev sem se popolnoma strinjala, da je učenec povečal 

svojo motiviranost za učenje matematike. Jaz pomagam učencem individualno in lažje 

opazim njihovo motiviranost kot učitelji pri rednih urah, kjer se ne morejo posvetiti vsakemu 

učencu v tolikšni meri.   

 

Bolj celostnemu  pregledu je namenjena slika 15. Podatke iz tabele sem preoblikovala  v dve 

novi kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko kategorijo ni 

motiviranosti za učenje matematike, kategoriji delno se strinjam in popolnoma se strinjam pa 

sem združila v vsebinsko kategorijo opazna motiviranost za učenje matematike. Odstotne 

deleže kategorij delno se strinjam in popolnoma se strinjam sem seštela in oblikovala novo 

kategorijo, ki je prikazana na sliki 15.  
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Slika 15: Odstotni deleži prikaza motivacije za učenje matematike – mnenja izvajalke 

 

Kot izvajalka individualne učne pomoči sem v 98% zaznanih situacij menila, da so 

učenci deležni individualne učne pomoči iz matematike izkazovali opazno motivacijo za 

učenje matematike. 
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12.5. Mnenja učencev, staršev in učiteljev o motiviranosti učencev za 

obiskovanje individualne učne pomoči iz matematike  

 

12.5.1. Mnenja učencev o pozitivni motiviranosti za obiskovanje individualne učne 

pomoči 

 

Mnenja učencev sem preverjala s trditvami v anketnem vprašalniku za učence (tabela 23). 

 

Tabela 23: Prikaz odstotnih deležev o pozitivni motiviranosti učencev za obiskovanje IUP – 

mnenja učencev 

 TRDITVI 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 

Danes sem prišel z veseljem k učni 

pomoči. 

1% 5% 94% 

Danes sem se pri učni pomoči dobro 

počutil. 

 

1% 

 

6% 

 

93% 

POVPREČJE 1% 5% 94% 

 

Učenci z veliko večino menijo, da so prihajali k individualni učni pomoči z veseljem in da so 

se pri urah dobro počutili. Tudi sama menim, da učenci radi obiskujejo individualno učno 

pomoč, saj jim snov razložim počasneje kot učitelji v razredu, postopno v več korakih in 

sistematično, uporabim tudi konkretne pripomočke, pri urah utrjevanja uporabim različne 

metode dela. Opažam, da učenci, ki so deležni individualne učne pomoči, odhajajo od ure 

zadovoljni, saj menijo, da snov bolje razumejo in da bodo zaradi tega lažje spremljali pouk. 

Velikokrat se mi učenci tudi zahvalijo, ker jim pomagam, kar še dodatno potrjuje, da učenci 

cenijo nudenje individualne učne pomoči. 

 

Bolj celostnemu pregledu rezultatov je namenjena slika 16. Podatke iz tabele sem 

preoblikovala v dve novi kategoriji. Kategorijo se ne strinjam sem spremenila v vsebinsko 

kategorijo niso motivirani za obiskovanje IUP, kategoriji delno se strinjam in popolnoma se 

strinjam pa sem združila v vsebinsko kategorijo so motivirani za obiskovanje IUP. Odstotne 

deleže kategorij delno se strinjam in popolnoma se strinjam sem seštela in oblikovala novo 

kategorijo, ki je  prikazana na sliki 16. 
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Slika 16: Prikaz odstotnih deležev o pozitivni motiviranosti učencev za obiskovanje IUP – 

mnenja učencev 

 

 

Na osnovi dobljenih mnenj učencev torej ugotovimo, da so učenci, ki obiskujejo  

individualno učno pomoč iz matematike, zanjo pozitivno motivirani.  

 

12.5.2. Mnenja staršev o pozitivni motiviranosti učencev za obiskovanje individualne 

učne pomoči  

 

Z vprašalnikom za starše sem preverjala, ali so njihovi otroci motivirani za obiskovanje 

individualne učne pomoči.  

 

V tabeli 24 so prikazane trditve in izračuni odstotnih deležev iz ankete za starše, ki sem jo 

razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči, v tabeli 25 pa so iste trditve, in 

izračuni odstotnih deležev, iz ankete za starše, aplicirane po prvem polletju nudenja 

individualne učne pomoči. Odstotne deleže obeh tabel sem primerjala med seboj in 

preverila, ali so učenci izkazali motiviranost za obiskovanje individualne učne pomoči.   
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Tabela 24: Prikaz odstotnih deležev o motiviranosti za obiskovanje individualne učne 

pomoči merjeno ob pričetku izvajanja le-te – mnenja staršev 

TRDITEV 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Moj otrok se veseli individualne učne pomoči. 0% 24% 76% 

Odkar je moj otrok deležen individualne učne pomoči, 

se matematiko raje uči. 0% 

 

53% 

 

47% 

Menim, da se moj otrok dobro počuti pri individualni 

učni pomoči.  0% 

 

12% 

 

88% 

POVPREČJE 0% 30% 70% 

 

Tabela 25: Prikaz odstotnih deležev o motiviranosti za obiskovanje individualne učne 

pomoči merjeno po prvem polletju izvajanja le-te – mnenja staršev 

TRDITEV 

se ne 

strinjam 

delno se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 

Moj otrok se veseli individualne učne pomoči. 0% 18% 82% 

Odkar je moj otrok deležen individualne učne pomoči, 

se matematiko raje uči. 0% 

 

47% 

 

53% 

Menim, da se moj otrok dobro počuti pri individualni 

učni pomoči.  0% 

 

6% 

 

94% 

POVPREČJE 0% 24% 76% 

 

Starši učencev deležnih individualne učne pomoči, so se po prvem polletju s trditvami (tabela 

24 in 25) popolnoma strinjali v večji meri, kot ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči. Starši so po prvem polletju v večji meri (za 6%), kot ob pričetku menili, da se njihovi 

otroci veselijo individualne učne pomoči, da se, odkar so deležni IUP, matematiko raje učijo 

in da menijo in da se njihov otrok dobro počuti pri individualni učni pomoči.  

Predvidevam, da učenci staršem s svojim pripovedovanjem o IUP izkazujejo, da individualno 

učno pomoč radi obiskujejo in starši vidijo, da njihovi otroci nimajo do te odklonilnega 

odnosa.   

 

Na sliki 17 sem grafično prikazala  odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  
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Slika 17: Primerjava odstotnih deležev o motiviranosti učencev za obiskovanje individualne 

učne pomoči – mnenja staršev 

 

 

Z grafa je razvidno, da ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči nihče od staršev ni 

izrazil strinjanja, da je njegov otrok motiviran za obiskovanje individualne učne pomoči. 30% 

staršev se jih je s tem le delno strinjalo. Po prvem polletju izvajanja individualne učne 

pomoči, pa se je pa so starši izrazili popolno strinjanje v 6% višji meri.  

Z dobljenih rezultatov lahko potrdim, da starši učencev, ki so deležni individualne učne 

pomoči menijo, da so njihovi otroci pozitivno motivirani za obiskovanje individualne 

učne pomoči.  

 

12.5.3. Mnenja učiteljev o pozitivni motiviranosti učencev za obiskovanje individualne 

učne pomoči 

 

Z vprašalnikom za učitelje sem preverjala, ali ti menijo, da so učenci pozitivno motivirani za 

obiskovanje individualne učne pomoči iz matematike. 

 

V tabeli 26 so prikazane trditve in izračuni odstotnih deležev iz ankete za učitelje, ki sem jo 

razdelila ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči, v tabeli 27 pa so iste trditve, in 

izračuni odstotnih deležev, iz ankete za učitelje izpolnjene po prvem polletju nudenja 

individualne učne pomoči. Odstotne deleže obeh tabel sem  primerjala in preverila, ali so 

učenci pozitivno motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči iz matematike. 
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Tabela 26: Prikaz odstotnih deležev o motiviranosti za obiskovanje individualne učne 

pomoči ob pričetku izvajanja le-te – mnenja učiteljev 

TRDITEV nikoli redko pogosto vedno 

Menim, da se učenec veseli 

individualne učne pomoči. 0% 

 

0% 

 

59% 

 

41% 

POVPREČJE 0% 0% 59% 41% 

 

Tabela 27: Prikaz odstotnih deležev o motiviranosti za obiskovanje individualne učne 

pomoči po prvem polletju izvajanja le-te – mnenja učiteljev 

TRDITEV nikoli redko pogosto vedno 

Menim, da se učenec veseli 

individualne učne pomoči. 0% 

 

0% 

 

29% 

 

71% 

POVPREČJE 0% 0% 29% 71% 

 

Učitelji so ob začetku izvajanja individualne učne pomoči menili, da je 59% učencev pogosto 

motiviranih za obiskovanje individualne učne pomoči, 41% pa da vedno. Po prvem polletju 

izvajanja individualne učne pomoči so učitelji menili, da je 29% učencev pogosto 

motiviranih, vedno pa kar 71%. Učitelji so po prvem polletju izvajanja individualne učne 

pomoči pri učencih v večji meri zaznali, da se učenci individualne učne pomoči veselijo.  

Na sliki 18 sem grafično primerjala odstotne deleže ob pričetku izvajanja individualne učne 

pomoči in ob koncu prvega polletja.  
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Slika 18: Primerjava odstotnih deležev o motiviranosti učencev za obiskovanje individualne 

učne pomoči – mnenja učiteljev 

 

Učitelji so pogosto ob pričetku izvajanja individualne učne pomoči pričakovali pozitivno 

motiviranost učencev za obiskovanje individualne učne pomoči v 59%, po prvem polletju pa 

v 29%. Da se bodo učenci vedno veseli individualne učne pomoči, so učitelji ob začetku 

izvajanja individualne učne pomoči  menili v 41%, po prvem polletju pa kar v 30% več.  

Tako povečanje odstotnega deleža me je presenetilo, predvidevam lahko, da učenci učiteljem 

povedo, da radi obiskujejo individualno učno pomoč, da jim povedo, kaj novega so se pri 

individualni učni pomoči naučili in da so zadovoljni z razlago snovi in reševanjem nalog pri 

pomoči. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko zaključim, da učitelji menijo, da so učenci 

pozitivno motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči.  
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12.6. Obravnava posameznih učencev z vidika postavljenih raziskovalnih 

vprašanj 

 

V okviru svoje raziskave sem spremljala tudi posamezne učence: njihov napredek v učenju 

matematike, izboljšanje učnih navad, njihova pričakovanja do individualne učne pomoči, 

motiviranost za učenje matematike in motiviranost za obiskovanje individualne učne pomoči. 

Zanimalo me je, kako omenjeni učenci po njihovem mnenju, mnenju staršev, učiteljev in 

izvajalke, napredujejo pri učenju matematike,  ali so učenci po mnenju teh motivirani za 

učenje matematike ali smo izvajalka, učenci, starši in učitelji opazili izboljšanje učnih navad, 

ali imajo starši in učitelji učencev pozitivna pričakovanja do individualne učne pomoči ter ali 

učenci, njihovi starši in učitelj menijo, da so učenci motivirani za obiskovanje individualne 

učne pomoči. Podatki so prikazani v tabeli . 

UČENCI 

UDELEŽENCI 

RAZISKAVE 

napredek v 

učenju 

matematike 

boljše učne 

navade 

otrok 

pozitivna 

pričakovanja 

motivacija za 

učenje 

matematike 

pozitivna 

motiviranost 

za obiskovanje 

IUP 

U1 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U2 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U3 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U4 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U5 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U6 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U7 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 
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U8 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U9 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U10 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U11 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U12 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U13 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U14 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U15 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U16 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

U17 

učitelj   /  

starš     

učenec     

izvajalka   /  / 

 

Vsi udeleženci raziskave  so opazili napredek pri učencih v učenju matematike, razen pri 

učenki 6, kot izvajalka individualne učne pomoči nisem opazila napredka pri učenju 

matematike. Učenci, starši, učitelji in jaz, kot izvajalka individualne učne pomoči menimo, da 

je individualna učna pomoč izboljšala učne navade učencev. Starši in učitelji imajo pozitivna 

pričakovanja do individualne učne pomoči pri vseh učencih. Vsi udeleženci raziskave menijo, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Božak Ksenija; diplomsko delo 

-97- 

 

da so učenci povečali motivacijo za učenje matematike. Učenci, njihovi starši in učitelji 

menijo, da so učenci pozitivno motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči. 

 

Učenka 1: 

Učenka 1 je letos do konca prvega polletja pokazala poseben interes za matematiko. Veliko 

vadi, doma piše domače naloge in dela še dodatne naloge, pri urah individualne učne pomoči 

me vedno vpraša, kadar česa ne razume. Učenka 1 vloži veliko truda, da bi dosegala boljše 

rezultate. Tudi učitelj je enakega mnenja. Menim, da je temu tako, ker tudi starši kažejo 

zanimanje, učenki pomagajo pri učenju matematike in pri delanju domačih nalog iz 

matematike. Učenka 1 ima doma mirno okolje in vedno isti prostor, ko se uči matematiko. 

Učenki je bila ponujena individualna učna pomoč, ker je pri urah matematike počasi sledila in 

zaradi tega je imela tudi zelo neurejene zapiske. Učenko sem od začetka navajala, da si pred 

pričetkom ure pripravi vse potrebne pripomočke, ki jih bo potrebovala med uro, da med uro 

ne porablja nepotreben čas za to. Opozarjam  jo, da si podčrta pojme, ki jih učiteljica poudari 

in kar meni, da je pomembno. Učenka pri urah matematike ni uporabljala radirke in barvnih 

pisal, tudi na to sem jo ves čas opozarjali, zaradi večje preglednosti zapiskov.  

 

Učenka 2: 

Menim, da učenka 2 prihaja iz zelo neurejene družine. Učenka ne piše domačih nalog, zvezke 

ima neurejene in se po mojem mnenju ne trudi dovolj za to, da bi bila uspešna. Učenka, po 

mojem mnenju, nima podpore s strani staršev in je v najstniških letih, ko svoj čas raje porabi 

za druge stvari, kot pa za učenje. Učenka tudi pri ostalih predmetih ne dosega zadostnih 

rezultatov, tako da menim, da se zaradi tega tudi ne trudi več, ker ima povsod slabe ocene. Pri 

individualni učni pomoči jo navajam na to, da si podčrta pojme, ki so po njenem mnenju 

pomembni, ko prebere navodilo naloge, naj se vpraša, kaj naloga zahteva od nje, ko rešuje 

besedilno nalogo, naj prebere vsak stavek posebej, podčrta pomembne podatke in povzame 

nalogo ter vprašanje. Ko rešujeva nove tipe nalog, si napiše vsak korak reševanja, tako, da si 

lahko pomaga pri reševanju nalog doma. 

 

Učenka 3: 

Učenka ima doma vedno isti prostor za učenje, pri učenju ji pomagajo starši, tudi sama se zelo 

trudi, redno piše domače naloge in ima zelo urejene zapiske v zvezku. Vpraša me, kadar česa 

ne razume. Matematika jo zanima in jo rada vadi. Tudi njo navajam na to, da si podčrta 
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bistvene pojme v nalogi, da besedilno nalogo prebere večkrat in si podčrta ključne besede. 

Opozarjam jo na to, da natančno in večkrat prebere navodila nalog. Ko reši besedilno nalogo, 

naj se vedno vpraša kaj pomeni njen odgovor, ali je to res odgovor na vprašanje, ki ga zahteva 

besedilna naloga.  

 

Učenka 4: 

Učenki nudim individualno učno pomoč že drugo leto in opazen je velik učni napredek. V 

Slovenijo je prišla pred dvema letoma, tako da ima nekaj težav pri uporabi slovenskega 

jezika. Ugotovljeno ima tudi disleksijo. Zelo se trudi, da bi bila v šoli bolj uspešna, vendar 

zaradi neugodnih okoliščin doma še ne dosega dovolj dobrih rezultatov. Ob pričetku izvajanja 

individualne učne pomoči, je imela učenka velike težave z razumevanjem jezika, tako da sva 

vsako besedo, ki je ni razumela, skušali razložiti, sedaj teh težav skoraj nima več. Vsako 

nalogo večkrat prebereva, najprej ona pove kaj po njenem mnenju naloga zahteva od nje, če je 

njeno razmišljanje pravilno, se loti postopnega reševanja naloge. V kolikor naloge ni pravilno 

razumela, prebereva vsak stavek posebej, podčrtava bistvene besede in skuša še enkrat 

povedati, kaj naloga zahteva od nje. Kadar piševa postopek reševanja ali definicije, ji 

dovolim, da si jih napiše v maternem jeziku. Od začetka je vsa pravila zapisala tako, sedaj pa 

le še občasno. Učenka je zelo napredovala in pozna se, da ji je individualna učna pomoč 

ponujena že drugo leto.  

 

Učenec 5: 

Učenec se zelo trudi, redno dela domače naloge, učiteljico matematike in mene, kot izvajalko 

individualne učne pomoči sproti vpraša, če česar ne razume. Matematika ga zanima, je tudi 

zelo natančen, tako da pri načrtovanju nima velikih težav.  Pri reševanju je počasen in večkrat 

izgubi nit reševanja. Med reševanjem ga večkrat opozorim, naj pohiti, ko opazim, da je z 

mislimi drugje, ga sprašujem kaj že mora narediti. Kadar se izgubi pri reševanju, uporabi 

barvna pisala in si označi, kar je že rešil in kar še mora.  

 

Učenka 6: 

Učenka se je priselila v Slovenijo šele letos in ima velike težave pri uporabi slovenskega 

jezika. Je bistra, tako da, ko bo razumela bolje slovensko, mislim, da bo imela manjše učne 

težave. Starši ji ne morejo pomagati pri učenju, ker ne razumejo slovensko in ne znajo snovi. 

Starejša sestra in brat sta vpisana na srednjo šolo, in morata posvetiti čas za učenje svojih 
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predmetov. Učenka je eno leto starejša od sošolcev, letos se je vpisala na srednjo šolo, tako da 

ne vloži dovolj truda, da bi bila v šoli bolj uspešna. Občutek ima, da ko bo končala osnovno 

šolo, bodo tudi učne težave izginile. Pri reševanju nalog, vsako nalogo skupaj prebereva in 

razloživa besede, ki jih ne razume. Najprej pove ona, kaj po njenem mnenju naloga zahteva 

od nje, če je njeno razmišljanje pravilno, se loti postopnega reševanja naloge. V kolikor 

naloge ni pravilno razumela, prebereva vsak stavek posebej, podčrtava bistvene besede in 

skuša še enkrat povedati, kaj naloga zahteva od nje. Kadar piševa postopek reševanja ali 

definicije, ji dovolim, da si jih napiše v maternem jeziku. 

 

Učenka 7:  

Učenka ne obiskuje redno individualne učne pomoči, večkrat pa tudi zamudi. Ne dela redno 

domačih nalog, zapiske v zvezku ima neurejene. Starši so veliko odsotni od doma zaradi 

službe, tako da ji ne morejo pomagati pri učenju in navajanju na boljše delovne navade. Ima 

tudi slabše umske sposobnosti, tako da bo predlagana za pridobitev odločbe. Interesa za 

izboljšanje delovnih in učnih navad ne izkazuje. Učenka ne piše domačih nalog, spodbujam 

jo, da bi jih pisala, saj bi sproti videla česa ne razume in bi težave lahko pravočasno odpravili. 

Kljub spodbudam izvajalke in učiteljice domačih naloge ne piše. Menim, da bi jo k pisanju 

domačih nalog morali spodbujati tudi starši, učenka sama nima dovolj discipline.   

 

Učenec 8: 

Starši in starejša sestra učencu ves čas pomagajo pri učenju, tudi sam ima veliko željo po 

boljšem znanju, zato veliko vadi. Menim, da je pri njem eden izmed problemov to, da veliko 

vadi, vendar napačnih rezultatov ne popravi in se ne poglobi vanje. Pomembnejše mu je, da 

naredi veliko vaj in da lahko reče, da je veliko vadil. Skušam ga navajati na to, da je bolje 

narediti manj primerov in vsak napačno rešen primer reševati tako dolgo, da pride do pravilne 

rešitve, kot pa veliko primerov in je od tega večina narobe rešenih. Učenec ima tudi vsak dan, 

po pouku trening nogometa, tako da mu ne ostane veliko časa za pisanje domačih nalog in 

dodatne vaje. Večkrat domače naloge prepiše iz rešitev, tako da imajo, po mojem mnenju, 

starši občutek, da je naredil domačo nalogo, saj mora že tako narediti veliko vaj.  
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Učenka 9: 

Učenki je bila dodeljena individualna učna pomoč šele, ko se je izkazalo, da jo potrebuje. Do 

tega šolskega leta ni imela težav pri matematiki. Se zelo trudi in veliko vadi, redno piše tudi 

domače naloge. Pri učenju matematike ji pomaga tudi sošolka, tako da je oceno hitro 

popravila. Ob rednem obiskovanju pomoči bo, po mojem mnenju, dosegala boljše rezultate. 

Starši ji pri učenju ne pomagajo. Učenka potrebuje le dodatno razlago snovi, ki jo je potrebno 

večkrat ponoviti. Z barvnimi pisali si zapiše vse pomembne pojme. Naredili sva tudi 

kartonček s pretvorbami, ki ga lahko uporablja pri urah matematike. Kartonček zajema 

osnovne pretvorbe in postopek pretvarjanja iz večjih k manjšim enotam in obratno pri 

ploščinskih in prostorninskih enotah.  

 

Učenka 10: 

Učenki je bila letos dodeljena odločba, tako da ima ob individualni učni pomoči še pomoč 

specialne pedagoginje. Starši ji doma vsak dan pomagajo pri učenju, tako da so tudi rezultati, 

ki jih dosega, boljši kot na začetku šolskega leta. Učenka se matematiko rada uči, vendar 

imam občutek, da ima strah pred šolo in pred spraševanjem. Pri reševanju besedilnih nalog 

uporablja barvna pisala za podčrtovanje ključnih besed, vsak stavek prebereva postopoma in 

razmisliva, kaj zahteva.   

 

Učenec 11: 

Učenec ima neurejene zapiske v zvezku, učiteljica matematike pravi, da je večkrat med uro z 

mislimi odsoten. Starši mu pri učenju zelo pomagajo, tako da dosega boljše rezultate, kot jih 

je na začetku leta, vendar menim, da ima slabše umske sposobnosti, kot ostali vrstniki. Trudi 

se, vendar hitro obupa in preneha z reševanjem nalog. Opazila sem, da se učenec velikokrat 

primerja z ostalimi učenci iz razreda in želi biti tak kot so oni. Večkrat mu skušam 

dopovedati, da smo ljudje različni in da je vsak dober na svojem področju. Poskušam iskati 

njegove pozitivne lastnosti. Med reševanjem nalog ga moram večkrat opozoriti, saj sem 

opazila, da z mislimi ni prisoten pri reševanju. Spodbujam ga in mu povem, da je na pravi poti 

z reševanjem ter, da naj nadaljuje z reševanjem.  
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Učenec 12: 

Učenec je na začetku šolskega leta več kot en mesec manjkal zaradi operacije na srcu. Veliko 

snovi je zamudil, zato mu je bila dodeljena individualna učna pomoč. Počasi je nadoknadil 

zamujeno in pridobil ocene. Učenec je bister, hitro dojame način reševanja nalog, vendar ima 

slabe učne navade. Šolskemu dela doma ne posveti dovolj časa, tako da večkrat pozabi 

narediti domačo nalogo.  

 

Učenka 13: 

Učenka je letos že tretje leto zapored deležna individualne učne pomoči in je med tem časom 

zelo napredovala. Opaznejše težave ima le pri matematiki, pri ostalih predmetih nima težav. 

Ko usvoji novo snov, nima več težav, potrebuje le kratko in enostavno razlago ter veliko vaje.  

Učenka se matematiko rada uči, piše domače naloge in me sproti vpraša, kadar česa ne 

razume. Starši ji pri pisanju domačih nalog in pri učenju matematike ne pomagajo. Menim, da 

bi ob pomoči staršev učenka dosegala boljše rezultate, saj bi ob njihovi dodatni razlagi snovi, 

le-to bolje razumela in bi pri pouku lažje spremljala in tudi ocene  izboljšala.  

 

Učenka 14:  

Tudi ta učenka je individualne učne pomoči deležna že tretje leto, vendar sama ne vloži 

dovolj truda, da bi bila uspešna. Domačih nalog ne piše redno, tudi starši ji pri učenju ne 

pomagajo. Učenka je v najstniških letih in ji je trenutno vse drugo bolj pomembno kot učenje. 

Vsak večer se dobiva z vrstniki, menjuje fante in ob vsem tem ne naredi vseh obveznosti za 

šolo. Starši nimajo visoke izobrazbe in ji pri učenju ne pomagajo, tudi sama je mnenja, da 

lahko brez visoke izobrazbe lepo živi. Torej sama nima interesa in se ne trudi dovolj, da bi 

bila bolj uspešna, da bi imela boljše znanje in da bi dosegala boljše rezultate. 

 

Učenka 15: 

Učenka je motivirana za učenje matematike, redno piše domače naloge in dela še dodatne 

vaje. Učenka sicer ocen ni izboljšala, vendar je napredek v znanju matematike opazen. Starši 

učenki ne pomagajo pri učenju, jo pa spodbujajo in navajajo na dobre učne navade. Učenka 

pri ostalih predmetih nima težav. Matematiko se uči raje kot vse ostale predmete.  

Učenko navajam na uporabo barvnih pisal, da si podčrta ključne besede ter da se vpraša kaj 

naloga zahteva od nje. Ko reši nalogo, jo spodbujam, da  še enkrat preveri, kaj je reševala in 

ali je to res naloga zahtevala od nje.  
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Učenka 16: 

Starši učenki vsak dan pomagajo pri delanju domačih nalog in pri učenju matematike ter jo 

spodbujajo. Učenka ima mirno okolje in vedno isti prostor za šolsko delo doma. Ure 

individualne učne pomoči obiskuje redno, vedno me vpraša, kar ji ni jasno. Učenka veliko 

vadi doma. Ko ji snov razložim ponovno, jo razume, prihodnjič pa spet ne. Glede na to, da 

doma skupaj veliko vadijo me to preseneča, saj si vse postopke reševanja tudi barvno zapiše 

in jih lahko večkrat pogleda. Učenko navajam na uporabo barvnih pisal, da si podčrta ključne 

besede ter da se vpraša kaj naloga zahteva od nje. Ko reši nalogo naj še enkrat preveri kaj je 

reševala in, ali je to res naloga zahtevala od nje.  

 

Učenec 17: 

Učenec redno piše domače naloge, učitelja in mene vpraša takoj, ko česa ne razume. Ob 

koncu prvega polletja je imel, kljub dobrim učnim navadam matematiko zaključeno z 

negativno oceno. Zelo si je prizadeval, da bi oceno čimprej popravil. Učitelja je prosil za 

dodatne naloge, ko jih je rešil, jih je pokazal učitelju in sta jih skupaj pregledala. Starši si zelo 

prizadevajo, da bi učenec dosegal boljše rezultate, vendar mu sami pri tem ne pomagajo.  
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13. PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

Na vzorcu učencev, ki so deležni individualne učne pomoči na Osnovni šoli Nove Jarše sem 

iz postavljenih raziskovalnih vprašanj dobila naslednje rezultate:  

 

- RV1: Kako se po mnenju učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne 

pomoči iz matematike kažejo učinki le-te  pri učencih, ki jo prejemajo? 

 

V zvezi z omenjenim raziskovalnim vprašanjem sem raziskovala  mnenja učencev, staršev, 

učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči. Predvidevala sem, da ima individualna učna 

pomoč iz matematike pozitivne učinke pri učencih, ki so le-te deležni. Analiza mnenj 

učencev, ki so deležni individualne učne pomoči iz matematike, mnenj njihovih staršev in 

izvajalke individualne učne pomoči so pokazali, da ima  le-ta pri učencih, ki so je deležni, 

pozitivne učinke pri matematiki. Učitelji pri učencih, deležnih individualne učne pomoči, niso 

opazili pozitivnih učinkov. Tudi t-test je pokazal, da med izvajanjem individualne učne 

pomoči ni prišlo do statistično pomembnih razlik v ocenah iz matematike pred začetkom 

nudenja IUP in ocenah po prvem poletju nudenja IUP.  

 

- RV2: Kako po mnenju učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne 

pomoči iz matematike vpliva le-ta na otrokove učne  navade? 

 

V okviru danega raziskovalnega vprašanja sem proučevala  mnenja učencev, staršev, učiteljev 

in izvajalke individualne učne pomoči. Predvidevala sem, da vsi v raziskavi sodelujoči 

menijo, da individualna učna pomoč iz matematike prispeva k  izboljšanju otrokovih učnih 

navad. Na osnovi dobljenih mnenj učencev in izvajalke individualne učne pomoči sem 

ugotovila, da le-ta pozitivno vpliva na učne navade učencev pri matematiki. Na podlagi mnenj 

staršev teh učencev in njihovih učiteljev pa tega ne morem potrditi.  

 

- RV3: Kakšna pričakovanja imajo do individualne učne pomoči iz matematike starši in 

učitelji učencev, ki so le-te deležni? 
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V okviru danega raziskovalnega vprašanja so me zanimala mnenja staršev in učiteljev. 

Predvidevala sem, da imajo starši in učitelji učencev, ki so deležni individualne učne pomoči 

iz matematike do te pozitivna pričakovanja. Iz rezultatov je razvidno, da imajo vsi starši 

učencev, deležnih individualne učne pomoči in učitelji do individualne učne pomoči pozitivna 

pričakovanja.  

 

- RV4: Kako po mnenju učencev, ki so pomoči deležni, njihovih staršev, učiteljev in 

izvajalke individualne učne pomoči iz matematike vpliva le-ta na motivacijo za učenje 

matematike? 

 

Zanimala so me mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči. 

Predvidevala sem, da učenci s pomočjo individualne učne pomoči povečajo motivacijo za 

učenje matematike. Na podlagi mnenj staršev teh učencev in njihovih učiteljev tega ne morem 

potrditi.  

 

- RV5: Kakšna stališča imajo do individualne učne pomoči iz matematike učenci, ki so 

le-te deležni, njihovi starši in učitelji? 

 

V okviru danega raziskovalnega vprašanja so me zanimala mnenja učencev, staršev in 

učiteljev. Predvidevala sem, da so učenci z učnimi težavami motivirani za obiskovanje 

individualne učne pomoči. Mnenja učencev, staršev in učiteljev so pokazala, da so učenci z 

učnimi težavami motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči.  

 

Raziskovalna vprašanja sem obravnavala tudi za vsakega učenca posebej. Vsi učenci, njihovi 

starši in učitelji so opazili napredek v učenju matematike, kot izvajalka nisem opazila 

napredka le pri učenki 6. Iz mnenj udeležencev raziskave je pri vsakem učencu razvidno, da je  

učenec izboljšal učne navade za učenje matematike, da imajo udeleženci raziskave do 

individualne učne pomoči pozitivna pričakovanja, da so opazili večjo  motivacijo za učenje 

matematike ter da so učenci pozitivno motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči. 
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14. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem se osredotočila na individualni pristop in individualizacijo pri delu z 

učenci, ki imajo učne težave. Zanimala me je razlika med individualnim delom in 

individualizacijo. Ugotovila sem, da je individualizacija pedagoški pristop, kjer učitelj v 

razredu upošteva posebnosti, sposobnosti, predznanje, osebnost in tipe učenja vsakega 

učenca. Individualno delo pa je delo s posameznim učencem, pri katerem moramo uporabiti  

pristop individualizacije.  

 

Učenci imajo lahko splošne ali specifične učne težave. O splošnih učnih težavah govorimo 

takrat, ko pri učencih prihaja do pomanjkljivega znanja zaradi neugodnih vplivov okolja, 

notranjih dejavnikov ali zaradi vzgojno-izobraževalnih interakcij med učencem in okoljem. 

Specifične učne težave pa so posledica genske variacije.  

 

Učence s specifičnimi učnimi težavami uvrščamo med otroke s posebnimi potrebami, ki jim 

pomagamo z različnimi oblikami pomoči, mednje spada tudi pridobitev odločbe o usmerjanju, 

ki  dovoljuje  prilagoditve pri pouku.  

 

Spoznala sem, da če učenci ne delajo domačih nalog niso nujno leni in če med uro motijo 

ostale sošolce in učitelja niso nujno nagajivi, ampak lahko na njihova dejanja vplivajo 

različne okoliščine. Učitelj mora biti pozoren na vsakega učenca, ga opazovati in poiskati 

vzroke za njegovo vedenje. Ko učitelj pozna vzroke ali prepozna vrsto učne težave, mu lahko 

pomaga v okviru dopolnilnega pouka, lahko mu ponudi pomoč prostovoljcev, pri učenju mu 

lahko pomagajo svetovalni delavci oz. se ga v nadaljevanju predlaga za usmerjanje. Na 

podlagi usmerjanja učenec pridobi določene ugodnosti, ki mu omogočajo lažje spremljanje pri 

pouku in lažje učenje.  

 

Pravočasno odkrivanje učnih težav in takojšnja pomoč bo učencu pomagala pri napredovanju 

v znanju in šolskem uspehu.  

 

 Z raziskavo v empiričnem delu diplomske naloge sem pridobila odgovore na raziskovalna 

vprašanja. Ugotovila sem, da ima individualna učna pomoč iz matematike pozitivne učinke na 

učenje matematike pri učencih, ki so te pomoči deležni. Individualna učna pomoč pozitivno 
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vpliva na napredek pri učenju matematike, izboljša učne navade učenca pri učenju 

matematike, prav tako učenci zaradi pomoči povečajo svojo motivacijo za učenje matematike. 

Starši in učitelji otrok, ki so deležni individualne učne pomoči, imajo do te pozitivna stališča, 

učenci pa so motivirani za obiskovanje individualne učne pomoči.  

 

Na pozitivne učinke pri učenju matematike je  pozitivno vplivala uporaba primernih učnih 

strategij, ki je bila posledica individualizacije. Individualno delo pa omogoča oseben pristop, 

boljšo komunikacijo  med učiteljem in učencem in posledično boljše poznavanje učenca. Zelo 

pomembno je, da vsakega učenca obravnavamo kot individualnega posameznika in mu 

prilagodimo način poučevanja.  

 

Raziskavo bi še lahko izboljšali tako, da bi spremljali učence, ki se jim nudi individualna učna 

pomoč iz matematike skozi daljše časovno obdobje.  Vključili bi lahko večje število učencev. 

Raziskavo bi lahko izvajali na več osnovnih šolah po Sloveniji, da bi zajeli čim večji vzorec 

učencev. 

 

Pri izvajanju individualne učne pomoči sem opazila, da se nekateri učenci počutijo 

manjvredne, ker so deležni individualne učne pomoči. Učenci, ki so deležni individualne učne 

pomoči so stigmatizirani s strani svojih sošolcev. Menim, da bi bilo potrebno nuditi staršem in 

učencem več informacij in nasvetov glede te oblike učne pomoči.  
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16. PRILOGE 
 

Okrajšava IUP pomeni individualna učna pomoč. 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence, ki se jim nudi IUP 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za starše otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni ob začetku  

                 izvajanja IUP  

Priloga 3: Anketni vprašalnik za starše otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni po prvem   

                 polletju izvajanja IUP 

Priloga 4: Anketni vprašalnik za učitelje otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni ob začetku   

                 izvajanja IUP  

Priloga 5: Anketni vprašalnik za učitelje otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni po prvem              

                polletju izvajanja IUP 

Priloga 6: Anketni vprašalnik zame – za sprotno spremljanje napredka učencev 

Priloga 7: Obravnava posameznih učencev 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence, ki se jim nudi IUP 

 

 - se popolnoma strinjam s trditvijo 

 - se delno strinjam s trditvijo 

 - se ne strinjam s trditvijo 

 

TRDITEV 

      

1. Ta teden sem bil z veseljem pri uri pouka matematike.       

2. Ta teden sem pri matematiki naredil vse domače naloge.       

3. Danes sem prišel z veseljem k učni pomoči.       

4. Danes sem se pri učni pomoči veliko naučil.       

5. Danes sem se pri učni pomoči dobro počutil.       

6. Ksenija mi je danes pomagala, da snov bolje razumem.        

 

Po  prvem polletju so učenci odgovorili še na dodatna vprašanja 

 

TRDITEV 

      

7. Ker obiskujem učno pomoč, lažje spremljam pouk.       

8. Pri IUP se ob razlagi lažje zberem kot pri pouku v razredu.       

9. Pri reševanju nalog v okviru IUP naloge uspešneje rešujem kot pri 

rednem pouku. 

      

 

Obkroži ustrezno črko pred trditvijo 

a) IUP obiskujem rad 

Zakaj?  

 

b) IUP ne obiskujem rad 

Zakaj? 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za starše otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni ob 

začetku izvajanja IUP 

 

Pozdravljeni, 

sem Ksenija Božak, absolventka matematike in fizike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Vašemu otroku nudim brezplačno individualno učno pomoč na OŠ Nove Jarše. V okviru diplomske 

naloge raziskujem, kako vpliva individualna učna pomoč na učence, ki so je deležni. Pri raziskavi 

potrebujem tudi Vaše mnenje, zato Vas prijazno prosim, da si vzamete nekaj minut in ocenite spodnje  

trditve. Na izbiro imate tri možnosti: NIKOLI, VČASIH in VEDNO. Vse trditve se nanašajo le na 

učenje matematike. 

 

Zahvaljujem se Vam za Vašo pomoč. 

Primer odgovarjanja:  

TRDITEV NIKOLI VČASIH VEDNO 

1.   Poleti rad jem sladoled.      

 

TRDITEV NIKOLI VČASIH VEDNO 

1.   Moj otrok rad hodi k pouku matematike.       

2.   Moj otrok se veseli individualne učne pomoči.       

3.   Moj otrok vloži veliko truda zato, da bi bil uspešen pri matematiki.       

4.   Mojega otroka matematika zanima.        

5.   Moj otrok se domače naloge pri matematiki loti z veseljem.       

6.   Moj otrok ima doma vedno isti prostor za učenje.        

7.   Moj otrok vadi matematiko vsak dan.       

8.   Moj otrok ima mirno okolje, ko se uči matematiko.       

9.   Moj otrok ima vse šolske potrebščine, ki jih potrebuje pri matematiki.       

10. Moj otrok ima urejene zvezke pri matematiki.       

11. Moj otrok ve, kaj ima za domačo nalogo pri matematiki.       

12. Moj otrok dela domače naloge iz matematike.       

13. Moj otrok ve, kdaj pišejo kontrolne naloge iz matematike.       

14. Mojemu otroku pomagam pri domačih nalogah iz matematike.       

15. Mojemu otroku pomagam pri učenju matematike.       

16. Moj otrok doma še enkrat preleti učno snov iz matematike.       

17. Moj otrok me vpraša, kadar česa ne razume pri matematiki.       

18. Odkar je moj otrok deležen individualne učne pomoči, se matematiko 

raje uči. 

      

19. Mojemu otroku bo letos individualna učna pomoč študentke zelo v 

pomoč pri učenju matematike. 
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20. Menim, da bo moj otrok izboljšal znanje, ker je deležen individualne 

učne pomoči. 

      

21. Menim, da bo moj otrok izboljšal ocene, ker je deležen individualne 

učne pomoči. 

      

22. Menim, da se moj otrok dobro počuti pri individualni učni pomoči.        

 

Priloga 3: Anketni vprašalnik za starše otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni po 

prvem polletju izvajanja IUP 

 

Pozdravljeni, 

sem Ksenija Božak, absolventka matematike in fizike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Vašemu otroku nudim brezplačno individualno učno pomoč na OŠ Nove Jarše. V okviru diplomske 

naloge raziskujem, kako vpliva individualna učna pomoč na učence, ki so je deležni. Pri raziskavi 

potrebujem tudi Vaše mnenje, zato Vas ponovno prijazno prosim, da si vzamete nekaj minut in ocenite  

spodnje trditve. Na izbiro imate tri možnosti: NIKOLI, VČASIH in VEDNO. Vse trditve se nanašajo 

le na učenje matematike.  

 

Zahvaljujem se Vam za Vašo pomoč. 

Primer odgovarjanja:  

TRDITEV NIKOLI VČASIH VEDNO 

1.   Poleti rad jem sladoled.      

 

TRDITEV NIKOLI VČASIH VEDNO 

1.   Moj otrok rad hodi k pouku matematike.       

2.   Moj otrok se veseli individualne učne pomoči.       

3.   Moj otrok vloži veliko truda zato, da bi bil 

uspešen pri matematiki. 

      

4.   Mojega otroka matematika zanima.        

5.   Moj otrok se domače naloge pri matematiki 

loti z veseljem. 

      

6.   Moj otrok ima doma vedno isti prostor za 

učenje.  

      

7.   Moj otrok vadi matematiko vsak dan.       

8.   Moj otrok ima mirno okolje, ko se uči 
matematiko. 

      

9.   Moj otrok ima vse šolske potrebščine, ki jih 
potrebuje pri matematiki. 

      

10. Moj otrok ima urejene zvezke pri matematiki.       

11. Moj otrok ve, kaj ima za domačo nalogo pri 

matematiki. 

      

12. Moj otrok dela domače naloge iz matematike.       
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13. Moj otrok ve, kdaj pišejo kontrolne naloge iz 

matematike. 

      

14. Mojemu otroku pomagam pri domačih 

nalogah iz matematike. 

      

15. Mojemu otroku pomagam pri učenju 

matematike. 

      

16. Moj otrok doma še enkrat preleti učno snov iz 

matematike. 

      

17. Moj otrok me vpraša, kadar česa ne razume pri 

matematiki. 

      

18. Odkar je moj otrok deležen individualne učne 

pomoči, se matematiko raje uči. 

      

19. Mojemu otroku je letos individualna učna 

pomoč študentke zelo v pomoč pri učenju 

matematike. 

      

20. Menim, da je do zdaj moj otrok izboljšal 

znanje, ker je deležen individualne učne pomoči. 

      

21. Menim, da je do zdaj moj otrok izboljšal 

ocene, ker je deležen individualne učne pomoči. 

      

22. Menim, da se moj otrok dobro počuti pri 

individualni učni pomoči.  
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Priloga 4: Anketni vprašalnik za učitelje otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni 

ob začetku izvajanja IUP  

 

Pozdravljeni,  

v okviru diplomske naloge raziskujem učinke individualne učne pomoči pri učencih, katerim je le-ta 

ponujena. Prosila bi Vas, da ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami in obkljukate 

prazen prostor pod oceno, ki po Vašem mnenju pripada posamezni trditvi. 

Vse trditve se nanašajo le na predmet matematike.  

 

 

TRDITEV 

    

(NIKOLI) (REDKO) (POGOSTO) (VEDNO) 

1. Učenec pozorno spremlja mojo razlago.          

2. Učenec razume razlago.         

3. Učenec se trudi, da bi naloge pri pouku uspešno 

rešil. 

        

4. Učenec nalogo pri pouku uspešno reši.         

5. Učenec je motiviran za šolsko delo pri pouku.         

6. Menim, da se učenec veseli individualne učne 

pomoči.  

        

7. Učenec vestno prepisuje snov s  table v zvezek.         

8. Učenec ima urejene zapiske v zvezku.         

9. Učenec prinaša k uri matematike potrebne 

pripomočke. 

        

10. Učenec prihaja točno k uri matematike.         

11. Učenec ima narejeno domačo nalogo.         

12. Učenec uspešno naredi domačo nalogo.         

13. Učenec zna izluščiti bistvo snovi.         

14. Učenec med razlago vpraša učitelja, če  česa 

ni dobro razumel. 

        

15. Naučeno snov učenec uporabi pri reševanju 

nalog ali navajanju primerov.  

        

16. Menim, da bo učencu letos individualna učna 

pomoč študentke zelo v pomoč pri učenju. 

        

 

Učenec ima do sedaj ocene: __________________ 
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Priloga 5: Anketni vprašalnik za učitelje otrok, ki se jim nudi IUP – razdeljeni 

po prvem polletju izvajanja IUP 

 

Pozdravljeni, 

v okviru diplomske naloge raziskujem učinke individualne učne pomoči pri učencih, katerim je le-ta 

ponujena.  

Ponovno bi Vas prosila, da ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami in obkljukate 

prazen prostor pod oceno, ki po Vašem mnenju pripada posamezni trditvi. 

Vse trditve se nanašajo le na predmet matematike.  

 

 

TRDITEV 

    

(NIKOLI) (REDKO) (POGOSTO) (VEDNO) 

1. Učenec pozorno spremlja mojo razlago.          

2. Učenec razume razlago.         

3. Učenec se trudi, da bi naloge pri pouku uspešno 

rešil. 

        

4. Učenec nalogo pri pouku uspešno reši.         

5. Učenec je motiviran za šolsko delo pri pouku.         

6. Menim, da se učenec veseli individualne učne 

pomoči.  

        

7. Učenec vestno prepisuje snov s  table v zvezek.         

8. Učenec ima urejene zapiske v zvezku.         

9. Učenec prinaša k uri matematike potrebne 

pripomočke. 

        

10. Učenec prihaja točno k uri matematike.         

11. Učenec ima narejeno domačo nalogo.         

12. Učenec uspešno naredi domačo nalogo.         

13. Učenec zna izluščiti bistvo snovi.         

14. Učenec med razlago vpraša učitelja, če  česa 

ni dobro razumel. 

        

15. Naučeno snov učenec uporabi pri reševanju 

nalog ali navajanju primerov.  

        

16. Menim, da je bila do zdaj učencu individualna 

učna pomoč študentke zelo v pomoč pri učenju. 

        

 

Učenec ima do sedaj ocene: __________________ 
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Priloga 6: Anketni vprašalnik zame – za sprotno spremljanje napredka učencev 

 

TRDITEV DA VČASIH NE 

1. Učenec je danes pozorno spremljal mojo 

razlago. 

      

2. Učenec mi je postavljal dodatna vprašanja, če ni 

dobro razumel. 

      

3. Učenec dela domače naloge. (mi povedo učitelji 

za vsak teden sproti) 

      

4. Učenec je prišel na IUP z vsemi šolskimi 

pripomočki. 

      

5. Učenec je imel urejene zapiske v zvezku.       

6. Učenec se je pri IUP trudil, da bi rešil naloge, 

vendar še ni bil popolnoma uspešen. 

      

7. Učenec je pri IUP uspešno reševal naloge.        

 

DRUGA OPAŽANJA:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 7: Obravnava posameznih učencev  

 

1. Mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči o 

učinkih le-te iz matematike 

 

UČENCI 

 

Tabela 28: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učence o učinkih individualne učne pomoči iz 

matematike 

UČENCI 

Danes sem se pri 

učni pomoči 

veliko naučil. 

Ksenija mi je 

danes pomagala, 

da bolje razumem 

snov. 

Ker obiskujem 

učno pomoč, lažje 

spremljam pouk. 

Pri reševanju 

nalog v okviru 

IUP naloge 

uspešneje 

rešujem, kot pri 

rednem pouku. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 2 2,9 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 3 3,0 3,0 2,0 3,0 
 

učenec 4 2,9 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 5 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 6 2,6 3,0 2,0 3,0 
 

učenec 7 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 8 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 9 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 10 2,9 2,9 3,0 3,0 
 

učenec 11 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 12 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 13 2,7 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 14 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 17 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

 

 

 

 

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim.

Legenda:  

 - 1   

 - 2   

 - 3   
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STARŠI 

 

Tabela 29: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za starše o učinkih individualne učne pomoči iz 

matematike 

UČENCI 

Odkar je moj 

otrok deležen 

individualne 

učne pomoči, 

se matematiko 

raje uči. 

Mojemu otroku 

bo letos 

individualna 

učna pomoč 

študentke zelo 

v pomoč pri 

učenju 

matematike. 

Menim, da bo 

moj otrok 

izboljšal 

znanje, ker je 

deležen 

individualne 

učne pomoči. 

Menim, da bo 

moj otrok 

izboljšal ocene, 

ker je deležen 

individualne 

učne pomoči. 

Menim, da se 

moj otrok 

dobro počuti 

pri 

individualni 

učni pomoči. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 
 

učenec 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 3 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 6 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 10 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 11 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 12 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 13 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 14 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 17 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 
 

 

Legenda:  

NIKOLI - 1  

VČASIH - 2  

VEDNO – 3 

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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UČITELJI 

 

Tabela 30: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učitelje o učinkih individualne učne pomoči iz 

matematike 

UČENCI 

Učenec 

pozorno 

spremlja 

mojo 

razlago. 

Učenec 

razume 

razlago. 

Učenec 

nalogo 

pri 

pouku 

uspešno 

reši. 

Učenec 

ima 

narejeno 

domačo 

nalogo. 

Učenec 

uspešno 

naredi 

domačo 

nalogo. 

Učenec 

zna 

izluščiti 

bistvo 

snovi. 

Naučeno 

snov 

učenec 

uporabi pri 

reševanju 

nalog ali 

navajanju 

primerov. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 1,0 1,0 
 

učenec 2 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 
 

učenec 3 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 2,5 2,5 
 

učenec 4 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 2,0 
 

učenec 5 3,0 2,0 2,0 3,5 2,5 1,0 1,0 
 

učenec 6 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 
 

učenec 7 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 8 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 9 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,5 1,5 
 

učenec 10 3,0 2,5 2,5 4,0 2,5 1,5 1,0 
 

učenec 11 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 
 

učenec 12 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 
 

učenec 13 2,5 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 
 

učenec 14 3,0 2,5 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 2,0 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 
 

učenec 17 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 
 

 

Legenda:  

NIKOLI - 1   

REDKO - 2   

POGOSTO - 3   

VEDNO - 4 

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 4 pa predpostavko potrdim. 
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JAZ 

 

Tabela 31: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za izvajalko o učinkih individualne učne pomoči iz 

matematike 

UČENCI 

Učenec je pri IUP uspešno 

reševal naloge. 

POTRDITEV 

TRDITVE 

učenec 1 2,5 
 

učenec 2 1,7 
 

učenec 3 2,2 
 

učenec 4 2,0 
 

učenec 5 2,0 
 

učenec 6 1,4 
 

učenec 7 2,0 
 

učenec 8 2,0 
 

učenec 9 2,0 
 

učenec 10 2,0 
 

učenec 11 2,1 
 

učenec 12 2,1 
 

učenec 13 2,0 
 

učenec 14 1,9 
 

učenec 15 2,3 
 

učenec 16 2,0 
 

učenec 17 2,0 
 

 

Legenda:  

NE – 1  

VČASIH - 2  

DA – 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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2. Mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči iz 

matematike o vplivu le-te na otrokove učne navade  

 

UČENCI 

 

Tabela 32: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učence o učnih navadah 

UČENCI 

Ta teden sem pri 

matematiki naredil vse 

domače naloge. 
POTRDITEV 

TRDITVE 

učenec 1 3,0 
 

učenec 2 2,1 
 

učenec 3 2,9 
 

učenec 4 2,5 
 

učenec 5 2,6 
 

učenec 6 2,6 
 

učenec 7 3,0 
 

učenec 8 3,0 
 

učenec 9 2,8 
 

učenec 10 3,0 
 

učenec 11 2,6 
 

učenec 12 2,0 
 

učenec 13 2,5 
 

učenec 14 2,9 
 

učenec 15 3,0 
 

učenec 16 3,0 
 

učenec 17 2,3 
 

 

Legenda:  

 - 1  

 - 2  

 - 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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STARŠI 

 

Tabela 33: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za starše o učnih navadah 

UČENCI 

Moj otrok vadi 

matematiko vsak dan. 

Moj otrok doma še 

enkrat preleti učno 

snov iz matematike. 

Moj otrok me 

vpraša, kadar česa 

ne razume pri 

matematiki. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 2 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 3 2,5 1,0 2,5 
 

učenec 4 2,0 1,5 2,0 
 

učenec 5 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 6 2,0 2,0 2,5 
 

učenec 7 3,0 2,0 2,0 
 

učenec 8 2,0 2,5 2,5 
 

učenec 9 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 10 3,0 2,0 3,0 
 

učenec 11 2,5 2,5 3,0 
 

učenec 12 2,0 2,0 2,5 
 

učenec 13 2,0 1,5 1,5 
 

učenec 14 2,0 2,5 3,0 
 

učenec 15 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 2,5 2,5 
 

učenec 17 2,0 2,0 1,0 
 

 

Legenda:  

NIKOLI - 1  

VČASIH - 2  

VEDNO - 3 

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Božak Ksenija; diplomsko delo 

-126- 

 

UČITELJI 

 

Tabela 34: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učitelje o učnih navadah 

UČENCI 

Učenec 

pozorno 

spremlja mojo 

razlago. 

Učenec vestno 

prepisuje snov s  

table v zvezek. 

Učenec 

ima 

urejene 

zapiske v 

zvezku. 

Učenec prinaša 

k uri 

matematike 

potrebne 

pripomočke. 

Učenec ima 

narejeno 

domačo 

nalogo. 

Učenec med 

razlago 

vpraša 

učitelja, če  

česa ni 

dobro 

razumel. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 2,5 3,0 2,0 2,5 2,5 1,0 
 

učenec 2 2,5 2,5 2,5 3,0 2,0 2,0 
 

učenec 3 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 2,0 
 

učenec 4 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 
 

učenec 5 3,0 3,0 2,0 3,0 3,5 1,5 
 

učenec 6 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 2,0 
 

učenec 7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 1,5 
 

učenec 8 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 
 

učenec 9 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 1,5 
 

učenec 10 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 1,0 
 

učenec 11 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,5 
 

učenec 12 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 
 

učenec 13 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 
 

učenec 14 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 2,0 
 

učenec 15 3,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 3,5 3,0 3,5 2,5 2,5 
 

učenec 17 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 
 

 

Legenda: 

NIKOLI - 1   

REDKO - 2   

POGOSTO - 3   

VEDNO - 4   

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 4 pa predpostavko potrdim. 
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JAZ 

 

Tabela 35: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za izvajalko o učnih navadah 

UČENCI 

Učenec mi je 

postavljal dodatna 

vprašanja, če ni dobro 

razumel. 

Učenec dela domače 

naloge. (mi povedo 

učitelji za vsak teden 

sproti) 

Učenec je prišel na 

IUP z vsemi 

šolskimi 

pripomočki. 

Učenec je imel 

urejene zapiske v 

zvezku. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 2,3 2,7 2,8 2,7 
 

učenec 2 1,7 1,6 2,8 1,9 
 

učenec 3 2,2 2,9 3,0 3,0 
 

učenec 4 2,9 2,8 2,6 2,8 
 

učenec 5 1,9 2,8 3,0 2,3 
 

učenec 6 1,2 2,0 2,4 2,8 
 

učenec 7 1,8 2,4 2,6 2,4 
 

učenec 8 2,6 2,4 2,3 2,7 
 

učenec 9 2,8 2,8 3,0 2,8 
 

učenec 10 2,1 3,0 3,0 2,9 
 

učenec 11 1,5 2,6 2,8 2,1 
 

učenec 12 2,9 2,4 2,7 2,3 
 

učenec 13 1,7 2,5 2,6 2,5 
 

učenec 14 1,9 2,3 3,0 2,6 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 3,0 3,0 2,9 
 

učenec 17 2,4 2,1 3,0 2,4 
 

 

Legenda:  

NE – 1  

VČASIH - 2  

DA – 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 4 pa predpostavko potrdim. 
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3. Stališča staršev in učiteljev do individualne učne pomoči iz matematike  

 

STARŠI 

 

Tabela 36: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za starše o stališčih do individualne učne pomoči 

UČENCI 

Mojemu otroku bo 

letos individualna 

učna pomoč 

študentke zelo v 

pomoč pri učenju 

matematike. 

Menim, da bo 

moj otrok 

izboljšal znanje, 

ker je deležen 

individualne učne 

pomoči. 

Menim, da bo 

moj otrok 

izboljšal ocene, 

ker je deležen 

individualne učne 

pomoči. 

Menim, da se 

moj otrok dobro 

počuti pri 

individualni učni 

pomoči. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 3,0 3,0 2,0 3,0 
 

učenec 2 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 3 2,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 4 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 5 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 6 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

učenec 7 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 8 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 9 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 10 3,0 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 11 3,0 3,0 2,0 3,0 
 

učenec 12 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 13 2,0 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 14 3,0 2,0 3,0 2,0 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 17 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

 

Legenda:  

NIKOLI - 1  

VČASIH - 2  

VEDNO - 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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UČITELJI 

 

Tabela 37: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učitelje o stališčih do individualne učne pomoči 

UČENCI 

Menim, da bo učencu 

letos individualna učna 

pomoč študentke zelo 

v pomoč pri učenju. 
POTRDITEV 

TRDITVE 

učenec 1 4,0 
 

učenec 2 3,0 
 

učenec 3 4,0 
 

učenec 4 4,0 
 

učenec 5 4,0 
 

učenec 6 4,0 
 

učenec 7 4,0 
 

učenec 8 4,0 
 

učenec 9 4,0 
 

učenec 10 4,0 
 

učenec 11 4,0 
 

učenec 12 4,0 
 

učenec 13 3,5 
 

učenec 14 3,5 
 

učenec 15 4,0 
 

učenec 16 4,0 
 

učenec 17 4,0 
 

 

Legenda: 

NIKOLI - 1   

REDKO - 2   

POGOSTO - 3   

VEDNO - 4   

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 4 pa predpostavko potrdim. 
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4. Mnenja učencev, staršev, učiteljev in izvajalke individualne učne pomoči o 

povečanosti motivacije za učenje matematike 

 

UČENCI 

 

Tabela 38: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učence o povečanosti motivacije za učenje 

matematike 

UČENCI 

Ta teden sem bil z veseljem pri uri 

pouka matematike. 
POTRDITEV 

TRDITVE 

učenec 1 2,1 
 

učenec 2 2,1 
 

učenec 3 2,8 
 

učenec 4 2,9 
 

učenec 5 2,9 
 

učenec 6 2,0 
 

učenec 7 2,8 
 

učenec 8 2,7 
 

učenec 9 2,0 
 

učenec 10 2,4 
 

učenec 11 2,0 
 

učenec 12 3,0 
 

učenec 13 2,5 
 

učenec 14 2,3 
 

učenec 15 3,0 
 

učenec 16 2,8 
 

učenec 17 2,3 
 

 

Legenda:  

 - 1  

 - 2 

 - 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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STARŠI 

 

Tabela 39: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za starše o povečanosti motivacije za učenje 

matematike 

UČENCI 

Moj otrok 

rad hodi k 

pouku 

matematike. 

Moj otrok se 

veseli 

individualne 

učne pomoči. 

Moj otrok 

vloži veliko 

truda zato, 

da bi bil 

uspešen pri 

matematiki. 

Mojega 

otroka 

matematika 

zanima. 

Moj otrok 

se domače 

naloge pri 

matematiki 

loti z 

veseljem. 

Moj otrok 

dela domače 

naloge iz 

matematike. 

Moj otrok ve, 

kdaj pišejo 

kontrolne 

naloge iz 

matematike. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POPREČJU 

učenec 1 1,5 2,5 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 
 

učenec 2 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 3 3,0 3,0 2,0 2,5 2,0 3,0 3,0 
 

učenec 4 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 3,0 3,0 
 

učenec 5 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 
 

učenec 6 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 7 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 8 2,5 2,5 2,0 2,5 1,5 2,5 2,5 
 

učenec 9 2,5 3,0 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0 
 

učenec 10 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 
 

učenec 11 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 
 

učenec 12 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 
 

učenec 13 2,5 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 14 2,0 2,5 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 16 2,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 
 

učenec 17 2,0 3,0 3,0 1,5 2,0 2,0 3,0 
 

 

Legenda:  

NIKOLI - 1  

VČASIH - 2 

VEDNO - 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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UČITELJI 

 

Tabela 40: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učitelje o povečanosti motivacije za učenje 

matematike 

UČENCI 

Učenec pozorno 

spremlja mojo 

razlago. 

Učenec se trudi, 

da bi naloge pri 

pouku uspešno 

rešil. 

Učenec je 

motiviran za 

šolsko delo pri 

pouku. 

Učenec prihaja 

točno k uri 

matematike. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 2,5 3,0 2,5 3,5 
 

učenec 2 2,5 2,0 2,0 3,0 
 

učenec 3 3,5 3,5 3,0 4,0 
 

učenec 4 3,0 3,0 3,0 4,0 
 

učenec 5 3,0 3,5 3,0 4,0 
 

učenec 6 3,0 3,0 2,5 4,0 
 

učenec 7 3,0 3,0 3,0 3,5 
 

učenec 8 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 9 3,0 3,0 3,0 4,0 
 

učenec 10 3,0 3,0 3,5 4,0 
 

učenec 11 3,0 3,0 3,0 3,5 
 

učenec 12 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

učenec 13 2,5 2,5 2,5 3,5 
 

učenec 14 3,0 3,0 3,0 4,0 
 

učenec 15 3,0 3,0 3,0 4,0 
 

učenec 16 3,0 4,0 3,5 4,0 
 

učenec 17 2,5 2,5 2,0 3,5 
 

 

Legenda:  

NIKOLI - 1   

REDKO - 2   

POGOSTO - 3  

VEDNO - 4   

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 4 pa predpostavko potrdim. 
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JAZ 

 

Tabela 41: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za izvajalko o povečanosti motivacije za učenje 

matematike 

UČENCI 

Učenec je danes pozorno 

spremljal mojo razlago. 

Učenec se je pri IUP trudil, da bi 

rešil naloge, vendar še ni bil 

popolnoma uspešen. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU 

učenec 1 3,0 3,0 
 

učenec 2 2,1 2,8 
 

učenec 3 2,9 2,9 
 

učenec 4 3,0 3,0 
 

učenec 5 2,8 3,0 
 

učenec 6 2,4 3,0 
 

učenec 7 2,8 3,0 
 

učenec 8 2,9 3,0 
 

učenec 9 3,0 3,0 
 

učenec 10 3,0 3,0 
 

učenec 11 2,4 2,6 
 

učenec 12 3,0 3,0 
 

učenec 13 2,7 2,8 
 

učenec 14 2,4 2,6 
 

učenec 15 3,0 3,0 
 

učenec 16 3,0 3,0 
 

učenec 17 2,6 2,8 
 

 

Legenda:  

NE – 1  

VČASIH - 2  

DA – 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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5. Mnenja učencev, staršev in učiteljev o motiviranosti učencev za obiskovanje 

individualne učne pomoči iz matematike  

 

UČENCI 

 

Tabela 42: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učence o motiviranosti učencev za obiskovanje 

individualne učne pomoči iz matematike 

UČENCI 

Danes sem prišel z veseljem k 

učni pomoči. 

Danes sem se pri učni 

pomoči dobro počutil. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU  

učenec 1 3,0 3,0 
  

učenec 2 3,0 2,7 
  

učenec 3 3,0 3,0 
  

učenec 4 3,0 3,0 
  

učenec 5 3,0 3,0 
  

učenec 6 2,2 2,2 
  

učenec 7 3,0 3,0 
  

učenec 8 3,0 2,7 
  

učenec 9 3,0 3,0 
  

učenec 10 3,0 3,0 
  

učenec 11 3,0 3,0 
  

učenec 12 3,0 3,0 
  

učenec 13 2,9 2,9 
  

učenec 14 2,9 3,0 
  

učenec 15 3,0 3,0 
  

učenec 16 3,0 3,0 
  

učenec 17 2,7 2,9 
  

 

Legenda:  

 - 1 

 - 2   

 - 3   

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 
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STARŠI 

 

Tabela 43: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za starše o motiviranosti učencev za obiskovanje 

individualne učne pomoči iz matematike 

UČENCI 

Moj otrok se veseli 

individualne učne 

pomoči. 

Odkar je moj otrok 

deležen individualne učne 

pomoči, se matematiko 

raje uči. 

Menim, da se moj otrok 

dobro počuti pri 

individualni učni pomoči. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU  

učenec 1 2,5 3,0 3,0 
  

učenec 2 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 3 3,0 2,0 3,0 
  

učenec 4 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 5 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 6 2,0 2,0 2,0 
  

učenec 7 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 8 2,5 3,0 3,0 
  

učenec 9 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 10 3,0 2,0 3,0 
  

učenec 11 3,0 2,0 3,0 
  

učenec 12 2,0 2,0 3,0 
  

učenec 13 3,0 2,0 3,0 
  

učenec 14 2,5 2,0 2,0 
  

učenec 15 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 16 3,0 3,0 3,0 
  

učenec 17 3,0 2,0 3,0 
  

 

Legenda:  

NIKOLI - 1 

VČASIH - 2  

VEDNO - 3  

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 3 pa predpostavko potrdim. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                          Božak Ksenija; diplomsko delo 

-136- 

 

UČITELJI 

 

Tabela 44: Prikaz povprečij za posamezne trditve iz anket za učitelje o motiviranosti učencev za obiskovanje 

individualne učne pomoči iz matematike 

UČENCI 

Menim, da se učenec veseli 

individualne učne pomoči. 

POTRDITEV 

TRDITEV V 

POVPREČJU  

učenec 1 3,5 
  

učenec 2 3,0 
  

učenec 3 3,5 
  

učenec 4 3,5 
  

učenec 5 3,5 
  

učenec 6 3,5 
  

učenec 7 3,5 
  

učenec 8 3,5 
  

učenec 9 3,5 
  

učenec 10 4,0 
  

učenec 11 3,5 
  

učenec 12 4,0 
  

učenec 13 3,0 
  

učenec 14 3,5 
  

učenec 15 4,0 
  

učenec 16 4,0 
  

učenec 17 3,5 
  

 

Legenda:  

NIKOLI - 1   

REDKO - 2   

POGOSTO - 3   

VEDNO - 4   

 

Če je povprečje vrednosti trditev pri posameznem učencu manjše od 1,5 predpostavke ne morem  

potrditi, z vrednostmi med 1,5 in 4 pa predpostavko potrdim. 

 

 


