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POVZETEK 

 

V diplomskem delu so analizirana stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti pri 

učencih v osnovni šoli. V teoretičnem delu so predstavljene opredelitve učne uspešnosti in 

pojasnjeni dejavniki, ki nanjo vplivajo. Podrobneje so predstavljeni notranji dejavniki 

(značilnosti otroka), ki izhajajo iz učenca samega in zunanji dejavniki (značilnosti učitelja in 

staršev), ki izhajajo iz okolja (Marentič Požarnik, 2000). Teoretični del se zaključi z 

opredelitvijo stališč kot posameznikovih nagnjenj, da pozitivno ali negativno ocenjujejo neko 

dogajanje, ljudi ali razmere ter usmerjajo njegovo pozornost, misli in vedenje.  

V empiričnem delu so analizirani rezultati raziskave o stališčih staršev do dejavnikov 

učne uspešnosti učencev. V raziskavi je sodelovalo 364 staršev iz dvanajstih slovenskih 

osnovnih šol, ki so imeli otroke v 5., 7. in 9. razredu. V diplomski raziskavi so bili uporabljeni 

rezultati dela vprašalnika, ki sta ga sestavili H. Smrtnik Vitulić in I. Lesar za namene širše 

raziskave o razumevanju dejavnikov učne uspešnosti. V raziskavi nas je zanimalo, kako starši 

razumejo pomembnost treh skupin dejavnikov učne uspešnosti (značilnosti otroka, učitelja in 

staršev) in ali se njihovo razumevanje omenjenih dejavnikov učne uspešnosti razlikuje glede 

na doseženo stopnjo izobrazbe in glede na razred, ki ga obiskujejo njihovi otroci. 

Rezultati so pokazali, da starši med omenjenimi tremi skupinami dejavnikov učne 

uspešnosti najpomembnejšo vlogo pripisujejo dejavnikom, ki so odvisni od učitelja in tistim, 

ki so odvisni od otroka samega. Skupini staršev s srednjo in višjo izobrazbo sta se pomembno 

razlikovali v razumevanju dejavnikov učne uspešnosti, ki so odvisni od otroka samega in od 

družine, skupini staršev z nižjo in staršev z višjo izobrazbo pa sta se pomembno razlikovali v 

razumevanju dejavnikov učne uspešnosti, ki so odvisni le od položaja in načina življenja 

družine. Med skupinami staršev, ki imajo otroke v različnih razredih, rezultati niso pokazali 

statistično pomembnih razlik v razumevanju ostalih dejavnikov učne uspešnosti.  

Poznavanja stališč staršev o učni uspešnosti ter dejavnikov, ki vplivajo nanje, je za 

učitelje še posebej pomembno, saj jim omogočajo predvsem (pre)oblikovanje tistih stališč, ki 

ne prispevajo k učinkovitemu spodbujanju učenčeve učne uspešnosti. 

 

Ključne besede: učna uspešnost, dejavniki učne uspešnosti, stališča, starši, učenci 

 

 

 

 



 

  

SUMMARY 

 

In the thesis we acknowledge the views of parents on factors of learning success of pupils 

in primary school. In the theoretical part we define learning success and explain the factors 

that affect it. We thoroughly present internal factors (pupil’s characteristics), which arise from 

the pupil, and external factors (characteristics of the teacher and parents), which arise from 

the environment (Marentič-Požarnik, 2000). We conclude the chapters with the definition of 

views as preferences of the individual to positively or negatively evaluate some activity, 

people or conditions and direct their attention, thoughts and behaviour.  

In the empirical part we present the results of the research on views of parents on factors 

of learning success, in which have participated 364 parents of children attending the 5th, 7th or 

9th grade in twelve Slovenian primary schools. In the research we used a part of the 

questionnaire, prepared by H. Smrtnik Vitulić in I. Lesar, for a broader research on 

understanding the factors of learning success. In the research we wanted to find out, how 

parents understand the importance of the three groups of factors of learning success 

(characteristics of the child, the teacher and parents) and whether their understanding of the 

stated factors of learning success differs regarding the gained level of education or the grade, 

their children are attending.   

The results have shown that parents assign the most important role among the stated three 

groups of factors of learning success to the factors, which depend on the teacher, and those, 

depending on the child. The groups of parents with middle or higher education were 

significantly different in understanding the factors of learning success, which depend on the 

child and the family, and the groups of parents with lower and higher education were 

significantly different in understanding the factors of learning success, depending on the 

status of the family and the lifestyle. Between the groups of parents that have children in 

different grades the results have not shown statistically important differences in understanding 

the factors of learning success. Understanding the factors of learning success and the factors, 

which affect them, is especially important for teachers, since they help them to re(form) those 

views that do not contribute to effective contribution to the child’s learning success.  

 

Keywords: learning success, factors of learning success, views, parents, pupils. 
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UVOD 
 
Uspeh, uspešnost. Spremlja nas na vsakem koraku, že od rojstva. Dojenček doseže uspeh, ko 

se začne plaziti, sledijo prve besede, koraki … Vsak uspeh nas žene naprej za novimi izzivi in 

doseganju ciljev, še posebej kasneje v šoli, kjer uspešnost pomeni dober rezultat na 

preizkusih, dobre ocene, napredovanje v znanju in uspešno opravljanje šolskih obveznosti. 

Učna uspešnost je pogojena z vrsto dejavnikov, ki lahko izvirajo iz posameznika ali pa od 

zunaj in od posameznika niso odvisni. Po sedanjih podatkih so najpogostejši dejavniki, ki 

vplivajo na učno uspešnost, tisti ki so vezani na posameznikove psihološke značilnosti in 

njegovo družinsko okolje, poleg tega pa na učno uspešnost zagotovo vpliva tudi dogajanje v 

razredu, odnosi med učiteljem in učenci, poučevanje učitelja in njegovo vodenje razreda ter 

razredna klima. 

 

Dejavnike, ki vplivajo na šolsko uspešnost, posamezniki različno doživljamo in imamo o njih 

različna stališča. Odkrivanje in poznavanje stališč posameznikov, ki sodelujejo v procesu 

šolanja (starši, učitelji in učenci), se mi zdi pomembno, saj le-ta lahko vplivajo na usmerjanje 

učenca pri nadaljnjem šolanju.  

 

V diplomskem delu so me najbolj zanimala prepričanja staršev o dejavnikih učne uspešnosti 

predvsem zato, ker otrok pri učenju potrebuje spodbude in usmeritve tudi v domačem okolju. 

Menim, da so prepričanja staršev o tem, v kolikšni meri otrokove značilnosti in značilnosti 

okolja prispevajo k njegovi učni uspešnosti pomembna, saj lahko s tem pripomorejo k 

večjemu trudu pri oceni, če so prepričani, da so za rezultat odgovorni sami.  

 

V raziskovalnem delu sem želela ugotoviti prepričanja staršev, in sicer v kolikšni meri 

posamezne skupine dejavnikov (otrokove lastnosti, učitelj, starši) prispevajo k učni uspešnosti 

in kakšna so prepričanja staršev o dejavnikih učne uspešnosti, ki se nanašajo na 

posameznikove psihološke značilnosti, učiteljevo delovanje in značilnosti družinskega okolja.  

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nina Pleško; diplomsko delo 

 2   

1 TEORETIČNI DEL 
 
1.1 UČNA USPEŠNOST UČENCEV IN ZNAČILNOSTI OSNOVNE ŠOLE 

 

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, kjer je posameznikom z različnimi oblikami in 

metodami pouka omogočeno organizirano in sistematično pridobivanje znanja in spretnosti. V 

Slovenskem šolskem sistemu osnovno šolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne 

šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami. Za odrasle je osnovnošolsko izobraževanje organizirano na osnovnih 

šolah za odrasle in na ljudskih šolah. V Sloveniji imamo tudi mednarodne osnovne šole za 

tujce (Wikipedija; Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011). 

 

Do pred nekaj leti je pri nas potekalo osemletno osnovnošolsko izobraževanje, ki se je 

dokončno izteklo v šolskem letu 2007/2008. Od začetka šolskega leta 2008/2009, poteka tako 

pri nas, kot tudi v mnogih Evropskih državah, devetletno osnovnošolsko izobraževanje 

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011). 

 

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno ter je za otroke in mladino brezplačno, 

plačljive so šolske potrebščine, delovni zvezki in prehrana. Izposoja učbenikov je z uvedbo 

devetletke postala brezplačna. Obvezno izobraževanje v osnovni šoli se začne v koledarskem 

letu, ko otrok dopolni 6 let in traja 9 let. S tem, ko se je starostna meja ob vstopu v šolo 

znižala na 6 let, so zakonsko določili, da je v oddelku prvega razreda poleg učitelja še dodatna 

oseba s pedagoško izobrazbo (vzgojitelj predšolskih otrok ali razredni učitelj) (Bela knjiga, 

2011). 

 

Izobraževanje v osnovni šoli je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, ki jih 

imenujemo triade. V prvo obdobje ali prvo triado, spadajo prvi trije razredi osnovne šole. 

Večino predmetov v prvi triadi poučuje razredni učitelj, poleg njega je v prvem razredu 

prisoten/-a tudi vzgojitelj/-ica. V drugi triadi oz. v drugem obdobju, se pravi v 4. in 5. razredu 

večino predmetov še vedno vodi razredni učitelj, medtem ko v 6. razredu pouk vodijo 

predmetni učitelji, prav tako je tudi v tretji triadi oz. tretjem obdobju t.j. v 7., 8. in 9. razredu 

(Bela knjiga, 2011). 
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1.1.1 TEMELJNI VZGOJNI IN IZOBRAŽEVALNI CILJI V OŠ 

 
V osnovni šoli je splošni cilj dati učencem temeljno znanje. S tem jih pripravimo za nadaljnje 

šolanje in usposabljanje za osebno in poklicno življenje. V osnovni šoli se učenci naučijo 

razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku, razvijajo govorno kulturo in 

radovednost ter potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola 

učence spodbuja, da razvijajo sposobnosti in interese ter oblikuje učenčeve navade (Cilji za 

novo tisočletje, 2004). 

 

»V uradnem listu (2006) je zapisano, da so cilji osnovnošolskega izobraževanja: 

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 

vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;  

– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 

družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 

drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;  

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;  

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;  

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na 

območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem 

jeziku;  

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;  

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  
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– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za 

izražanje na različnih umetniških področjih;  

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca. 

 

Omenjeni cilji so temelj osnovnošolskega izobraževanja in z doseganjem teh ciljev je 

posameznik po končani osnovni šoli razgledana osebnost s pozitivno samopodobo, ki se 

zaveda, da lahko znotraj svojih zmožnosti doseže še več. 

 

 

1.1.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

 
Pomembnejša naloga izobraževalnega sistema je pridobivanje znanja, ki ga učitelj pri učencih 

tudi preverja in ocenjuje. Po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter o 

napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 73/2008), gre tako pri preverjanju kot pri 

ocenjevanju znanja za zbiranje informacij o učenčevem doseženem znanju, so pa med obema 

tudi bistvene razlike.  

 

Preverjanje znanja pomeni zbiranje informacij o učenčevem predznanju in kako učenec 

razume učno snov. Učitelj preverja znanje pred obravnavo novih učnih vsebin, med njo, kjer 

pridobiva informacije, kako poteka usvajanje učnih vsebin in ob koncu obravnave novih 

učnih vsebin. Informacije in učiteljevi zapisi o znanju učenca, ki jih pridobi med 

preverjanjem, se ne smejo pretvoriti v oceno (Bečaj, 2000).  

 

Tako kot preverjanje je tudi ocenjevanje pridobivanje informacij o doseženem znanju učenca, 

bistvena razlika je le v tem, da ocenjevanje pomeni vrednotenje izkazanega znanja. Učitelj 

doseganje standardov znanja ocenjuje po obravnavi novih učnih vsebin in po tem, ko je 

preveril ali učenci obravnavane učne vsebine razumejo (prav tam). 

 

V slovenskem šolskem sistemu je ocenjevanje opisno in številčno. V 1. triadi so učenci 

ocenjeni opisno. To pomeni, da učitelj z besedami opiše napredek učenca glede na učne cilje 

oz. standarde znanja, ki so zapisani v učnem načrtu. V 4. razredu, se začnejo uvajati številčne 

ocene, ki jih uporabljamo skozi vse nadaljnje šolanje. Učitelj ocenjuje učenčeve dosežke na 

petstopenjski lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Pri vsakem predmetu so opredeljeni 
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minimalni standardi znanja in če jih učenec ne dosega, je ocenjen z negativno oceno (1). 

(Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju… Ur. l. RS 73/2008). 

 

Ocenjevanje, ki ga izvaja učitelj, imenujemo notranje ocenjevanje. Učitelj se sam odloči, na 

kakšen način (pisni preizkusi znanja, ustno spraševanje, likovni in tehnični izdelki,…) bo 

pridobil informacijo o učenčevem znanju. V slovenski osnovni šoli se ob zaključku 6. in 9. 

razreda osnovne šole izvaja tudi zunanje preverjanje znanja in sicer s pisnimi preizkusi, ki jih 

imenujemo nacionalno preverjanje znanja. V teh preizkusih je vključeno preverjanje 

standardov na vseh ravneh: minimalni, temeljni in zahtevnejši. Nacionalno preverjanje znanja 

je ob zaključku 2. in 3. izobraževalnega obdobja povratna informacija učencem, staršem in 

učiteljem o doseženem znanju (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

 

1.1.3 OPREDELITEV UČNE USPEŠNOSTI 

 
Učna uspešnost nam kaže položaj posameznika med vrstniki glede na usvojeno znanje in 

veščine, ki so opredeljeni z učnimi cilji v kurikulu. H. Smrtnik Vitulić (2008) navaja in 

povzema tako tuje, kot tudi slovenske avtorje, ki učno uspešnost opredeljujejo z ocenami 

učitelja ob koncu šolskega leta (Čalić, 1989) ter z zunanjimi preizkusi znanja na različnih 

področjih (Toličič in Zorman, 1977). 

 

Položaj, ki ga zaseda posameznik med vrstniki, je tudi napovednik njegove nadaljnje 

izobrazbe in šolanja, njegovih poklicnih možnosti, doseganja socialnega položaja in osebnega 

zadovoljstva (Smrtnik Vitulić, 2008).  

 

V šolskem sistemu je učna uspešnost opredeljena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki so 

postavljeni kot merilo učenčevih dosežkov. V slovenskem šolstvu so temeljni vzgojno-

izobraževalni cilji zapisani v Zakonu o osnovni šoli (Zosn, Ur. 1. RS, 23/2005), učni cilji oz. 

standardi znanja pa so zapisani v učnih načrtih posameznega predmeta. Za slovensko osnovno 

šolo je značilno preverjanje in ocenjevanje napredka učenca na takšen način, da se učenčeve 

dosežke primerja z zastavljenimi cilji oz. z minimalnimi in temeljnimi standardi znanja 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
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Najpogostejši pokazatelji učnih dosežkov v osnovni šoli so šolske ocene. Ocenjevanje poteka 

skozi vse šolsko leto in ga izvaja razredni oz. predmetni učitelj, ki glede na predpisane 

standarde znanja oz. učne cilje sam določa načine ocenjevanja. Glavni cilj ocenjevanja je 

učencu posredovati povratno informacijo o njegovem znanju, dopolnjevanju in izboljšavi le-

tega. Ocena, ki jo posreduje učitelj pa ni namenjena le učencu, ampak tudi njegovim staršem 

in učitelju samemu. Staršem ocene povedo, kako njihov otrok napreduje, učitelju pa so 

povratna informacija o njegovem delu v razredu in kakovosti znanja, ki so ga učenci v 

šolskem letu usvojili. 

 

Poleg ocen so v osnovnošolskem izobraževanju pokazatelji učne uspešnosti tudi nacionalni 

preizkusi znanja, ki jih pripravlja Državni izpitni center. Za vse učence so poenoteni in so 

namenjeni ugotavljanju doseženih standardov iz učnega načrta ob koncu 6. in 9. razreda 

devetletne osnovne šole (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Učno uspešnost opisujejo 

ocene pri posameznih predmetih ter dosežki na nacionalnih preverjanjih znanja, do leta 2008 

pa smo učno uspešnost opisovali tudi s splošnim učnim uspehom. Učna uspešnost pogosto 

vključuje tudi posameznikovo subjektivno dojemanje uspeha, ki temelji na njegovih 

pričakovanjih in željah glede tega uspeha (Kobal, 2000). 

 

Najpogostejši kriteriji za ugotavljanje učne uspešnosti pa so torej šolske ocene in učni dosežki 

na nacionalnih preverjanjih znanja in na osnovi le-teh so bile izvedene mnoge raziskave 

slovenskih in tujih avtorjev (Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2006a, 2006b, 2007; Peček, 

Čuk in Lesar, 2006a; Laidra idr., 2007 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, idr.). 

 

 

1.2 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 

 
Učna uspešnost je odvisna od vrste dejavnikov, ki so med seboj povezani in se prepletajo 

(Marentič-Požarnik, 2000). Hederih (1990, v Zurc 2008) dejavnike učne uspešnosti deli na 

objektivne in subjektivne. Objektivni dejavniki so tisti, ki niso pod subjektivnim vplivom 

opazovalca oz. ocenjevalca, mednje spadajo sposobnosti učenca in njegov socialni status. 

Dejavnike učne uspešnosti, ki so pod vplivom opazovalčevih oz. ocenjevalčevih osebnih 

prepričanj, imenujemo subjektivni dejavniki. Hederih (prav tam) med subjektivne dejavnike 

uvršča halo efekt, osebno enačbo in prilagajanje kriterija splošni vrednosti razreda. 

Najpogostejši subjektivni dejavnik učne uspešnosti je halo efekt. O halo efektu oz. učinku 
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govorimo takrat, kadar ocenjevalec (navadno učitelj) ocenjuje posamezne lastnosti učenca na 

podlagi splošnega vtisa o njem. »Osebna enačba« pomeni strogost ocenjevalca, ki prispeva k 

temu, kakšne kriterije (strožje ali blažje) bo pri ocenjevanju uporabil. Prilagajanje kriterija 

splošni vrednosti razreda pomeni, da ocenjevalec določi kriterije, na podlagi katerih učence 

znotraj razreda razvrsti od najboljšega do najslabšega. Ocene učencev so tako primerljive le 

znotraj razreda, med razredi pa se ne morejo primerjati (Zurc, 2008). 

 

Kot že omenjeno so dejavniki učne uspešnosti predmet mnogih raziskav. Wang s sodelavci 

(Wang idr., 1993, v Marentič-Požarnik, 2000), je na podlagi metaanalize 260 raziskav učnega 

uspeha v ZDA dejavnike razdelila v dve večji skupini, in sicer na bližnje (neposredne) in 

oddaljene (posredne) dejavnike. Bližnje dejavnike je razdelila v tri podskupine: značilnosti 

učencev, dogajanje v razredu in domače razmere. Tudi oddaljene dejavnike je razvrstila v tri 

podskupine: kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka, dejavniki šole in šolska politika. 

Pomembna je ugotovitev raziskave, da bližnji oz. neposredni dejavniki veliko bolj vplivajo na 

učno uspešnost učencev kot dejavniki, ki na učence vplivajo posredno. Med neposrednimi 

dejavniki so se kot najpomembnejši dejavnik učene uspešnosti pokazale značilnosti učencev, 

nekoliko manjši prispevek k učni uspešnosti je imelo dogajanje v razredu in najmanjši 

domače razmere učencev (Peček, Lesar, 2010). 

 

B. Marentič-Požarnik (2000) dejavnike učne uspešnosti deli na zunanje in notranje. Zunanji 

dejavniki učne uspešnosti izvirajo iz okolja, v katerem se posameznik nahaja, notranji 

dejavniki pa izhajajo iz učenca samega. Notranji in zunanji dejavniki učne uspešnosti so med 

seboj povezani in se prepletajo, tako da med njimi ni možno določiti natančne meje. Npr. 

zunanji dejavniki lahko postanejo notranji, ko npr. učenec zaradi nekega zunanjega cilja 

začenja postajati bolj prizadeven in doživlja občutek uspešnosti (Marentič-Požarnik, 2000). 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila notranje dejavnike učne uspešnosti, saj sem jih v 

diplomski raziskavi podrobneje raziskala. Med omenjenimi dejavniki bom predstavila tiste 

posamezne dejavnike, ki jih različni avtorji (npr. Marentič-Požarnik, 2000; Marjanovič Umek, 

Sočan in Bajc, 2006a; 2006b Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Zurc, 2008) navajajo kot 

najpomembnejše za učenčevo učno uspešnost in sicer: osebnostne značilnosti, intelektualne 

sposobnosti, govorno kompetentnost, motivacijo za učenje, pripisovanje razlogov za učno 

uspešnost (lokus kontrole) in samopodobo.  
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1.2.1 NOTRANJI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI  

 
Notranje dejavnike učne uspešnosti lahko razdelimo v dve skupini, in sicer na fiziološke in 

psihološke. Fiziološki dejavniki so tisti, ki izvirajo iz telesnega stanja, zdravja in počutja 

vsakega posameznika. Splošno telesno počutje in raven energije vplivata na vzdržljivost pri 

umskem delu. Stanje učenčevih čutil pomembno vpliva na šolsko delo (npr. učenec, ki slabše 

sliši ima lahko težave pri slušnem razumevanju). Tudi težave pri vzdrževanju pozornosti in 

hormonsko neravnovesje v učencu lahko prispevajo k večji utrudljivosti pri šolskem delu 

(Marentič-Požarnik, 2000). Dolgotrajno sedenje in premalo gibanja na svežem zraku, lahko 

vodita v kronično utrujenost, kar največkrat pomeni tudi težave pri učenju (Zurc, 2008). 

 

Psihološki dejavniki izhajajo iz učenčevih osebnostnih značilnosti, intelektualnih (miselnih) 

sposobnosti, iz sposobnosti upravljanja s čustvi, iz njegove govorne kompetentnosti, 

motivacije za učenje, pripisovanja vzrokov za (ne)uspeh in iz samopodobe učenca (Marentič-

Požarnik, 2000). 

 

1.2.1.1 Osebnostne značilnosti kot dejavnik učne uspešnosti 

 
Osebnostne značilnosti ali poteze posameznika so eden izmed psiholoških dejavnikov, ki 

pomembno vpliva na učno uspešnost posameznika. »Osebnostne poteze lahko opredelimo kot 

razmeroma trajne vzorce vedenja, razmišljanja in čustvovanja, ki se dosledno kažejo v 

različnih situacijah in po katerih se ljudje med seboj razlikujejo« (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009, str. 25). 

  

V devetdesetih letih so različni avtorji ugotovili, da večino posameznih osebnostnih 

značilnosti lahko opišemo v okviru petih robustnih osebnostnih potez (faktorjev, dimenzij) 

(Bucik, Boben in Hrušovar Bobek, 1995). Velikih pet osebnostnih potez so poimenovali 

petfaktorski model osebnosti, saj se teh pet osebnostnih potez največkrat pokaže, ko iščemo 

nadredne skupine temeljnim osebnostnim značilnostim. 

 

Petfaktorski model osebnosti sestavljajo: ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, 

nevroticizem (imenovan tudi čustvena nestabilnost) in odprtost (imenovana tudi 

odprtost/intelekt) (McCrae in Costa, 1977 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Ekstravertnost največkrat vključuje posameznikovo pozitivno čustveno odražanje, njegovo 
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družabnost in udejstvovanje v aktivnostih. Posameznik, za katerega je značilna visoka 

ekstravertnost, je navadno živahen, dinamičen in se zna uveljaviti v družbi. Osebnostna 

poteza sprejemljivost vključuje značilnosti, kot so prijaznost, vljudnost, empatija, 

potrpežljivost, nesebičnost in sodelovanje z drugimi. Omenjene lastnosti so temelj za 

kakovostne medosebne odnose z drugimi. Osebnostna poteza vestnost vključuje značilnosti, 

ki se nanašajo na posameznikovo vztrajnost pri doseganju želenega cilja, npr. pri učenju, 

izobraževanju ali delu, organiziranost, natančnost, delavnost, učinkovitost in vztrajnost. 

Čustveno nestabilnost opredelimo predvsem z dvema skupinama značilnosti: prevladovanjem 

negativnih čustev in spreminjanjem razpoloženja. Odprtost/intelekt je osebnostna poteza, ki 

vključuje radovednost, željo po novih (spo)znanjih, ustvarjalnost, bistrost, iznajdljivost, pa 

tudi zanimanje za novosti in nove kulture (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Pri šolskem delu imajo lahko osebnostne poteze zaviralno ali spodbujevalno vlogo. M. 

Zupančič in T. Kavčič (2007) sta raziskovali, v kolikšni meri osebnostne poteze napovedujejo 

učno uspešnost učencev v prvem razredu osnovne šole. Osebnostne poteze sta opazovali v 

različnih okoljih (dom, šola, vrtec) in sicer v obdobju zgodnjega otroštva in ob vstopu v šolo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo osebnostne poteze pomembnejšo vlogo pri napovedi 

učnih dosežkov, kot dejavniki družinskega okolja. Avtorici menita, da odprtost in vestnost, ki 

ju vzgojiteljice pri otrocih zaznajo že v vrtcu, vplivajo na usvajanje učnih vsebin v šoli. Poleg 

tega navajata, da otroci, ki so organizirani, vztrajni, natančni in osredotočeni na svoje delo, 

odražajo potezo vestnost in so pri pouku uspešnejši. Posamezniki, ki kažejo lastnosti 

osebnostne poteze odprtost, so radovedni, radi raziskujejo in so željni spoznavanja novosti, 

imajo pri usvajanju učne snovi v šoli manj težav, kot tisti, pri katerih so omenjene lastnosti 

izražene v manjši meri (Zupančič in Kavčič, 2007). 

 

Tudi L. Marjanovič Umek in sodelavca (2006b) so v raziskavi skušali ugotoviti, kako različni 

dejavniki, med katere so vključili tudi osebnostne poteze, vplivajo na učno uspešnost učencev 

iz tretjega razreda osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih 362 učencev. Rezultati so 

pokazali, da med osebnostnimi potezami vestnost in odprtost pomembno pozitivno prispevata 

k učni uspešnosti učencev.  

 

L. Marjanovič Umek je s sodelavcema (2006a) izvedla tudi raziskavo z 427 mladostniki iz 

devetih razredov, v kateri so skušali ugotoviti, v kolikšni meri lahko razlike v učni uspešnosti 

pripišemo njihovim intelektualnim sposobnostim, osebnostnim značilnostim in govorni 
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kompetentnosti. Na tem mestu bom predstavila rezultate, ki se navezujejo na pomen 

osebnostnih značilnosti za učno uspešnost devetošolcev, rezultate o pomenu intelektualnih 

sposobnosti in govorne kompetentnosti na učno uspešnost mladostnikov pa bom v 

nadaljevanju predstavila znotraj posameznih poglavij, ki se vsebinsko nanašajo na 

obravnavana dejavnika učne uspešnosti učencev. V omenjeni raziskavi, kjer so avtorji kot 

mero učne uspešnosti uporabili dosežke učencev na nacionalnih preverjanjih znanja pri 

predmetih slovenščina, matematika in biologija ter ocene učiteljev pri istih predmetih, so 

rezultati pokazali, da osebnostni dimenziji vestnost in odprtost/intelekt, dobljeni glede na 

ocene staršev, visoko napovedujeta učno uspešnost mladostnikov. Omenjeni osebnostni 

potezi tudi bolje napovedujeta učenčevo učno uspešnost pri predmetu slovenščina kot pri 

predmetih matematika in biologija.  

 

Glede na omenjeni raziskavi M. Zupančič in T. Kavčič (2007) ter L. Marjanovič Umek s 

sodelavcema (2006b) lahko zaključim, da učenci v nižjih in višjih razredih osnovne šole, ki 

imajo bolj izraženi osebnostni potezi odprtost in vestnost, dosegajo boljši učeni uspeh kot 

tisti, ki imajo ti potezi manj izraženi. 

 

1.2.1.2 Intelektualne sposobnosti kot dejavnik učne uspešnosti  

 

Med individualne značilnosti otroka, s katerimi je najpogosteje pojasnjena učna uspešnost, 

spadajo učenčeve intelektualne sposobnosti. Dober uspeh učencev učitelji pripisujejo 

predvsem njihovim visokim intelektualnim sposobnostim in/ali motiviranosti za učenje 

(Marentič-Požarnik, 2000). Dober učni uspeh pa ni vselej odraz posameznikovih 

nadpovprečnih intelektualnih sposobnosti, ampak truda, ki ga je vložil v šolske dejavnosti 

(prav tam). 

 

Intelektualne sposobnosti, z drugo besedo poimenujemo tudi inteligentnost. B. Marentič-

Požarnik (2000) pravi, da sta besedi pomensko enaki. Avtorica navaja različne opredelitve 

inteligentnosti, ki jih psihologi opredeljujejo kot zmožnosti; nekateri inteligentnost razumejo 

kot zmožnost učenja, drugi kot zmožnost uporabe besednih, številskih in drugih simbolov ter 

abstraktnega mišljenja ter tretji kot zmožnost reševanja problemov in znajdenja v novih 

situacijah.  
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Tudi A. Woolfolk (2002) pravi, da je inteligentnost opredeljena kot sposobnost pridobivanja 

uporabe znanja za reševanje problemov in prilagajanje svetu. M. Puklek Levpušček in M. 

Zupančič (2009, str. 26) inteligentnost opredelita kot niz posameznikovih sposobnosti, ki 

omogočajo racionalno mišljenje, hitro in učinkovito učenje, reševanje problemov ter smiselno 

vedenje v danem okolju. Intelektualne sposobnosti torej posamezniku omogočajo učenje in 

pridobivanje znanja ter učinkovito reševanje problemov in odzivanje na določene situacije v 

okolju. 

 

Intelektualne sposobnosti povezujemo z mnogokrat slišano besedno zvezo inteligenčni 

kvocient oz. količnik ali na kratko IQ, ki predstavlja razmerje med otrokovo mentalno in 

kronološko starostjo, ki ga pomnožimo s 100. Mentalno starost otroka lahko ugotovimo s 

standardiziranimi preizkusi sposobnosti, ki so sestavljeni iz različnih nalog (npr. ponavljanje 

niza števil, manjkajoči elementi slike, idr.). Glede na otrokovo sposobnost reševanja nalog in 

s primerjavo dobljenih rezultatov glede na norme primerljive starostne skupine nato psiholog 

ugotovi njegovo mentalno starost, tj. starost, pri kateri je glede na njegovo starost 

pričakovano, da reši določene naloge. IQ je torej simbol in merilo za inteligentnost, 

ugotovljeno s preizkusi inteligentnosti. Višja kot je otrokova mentalna starost, višji je njegov 

IQ (Marentič-Požarnik, 2000). 

 

V Sloveniji za merjenje inteligentnosti uporabljamo predvsem preizkuse inteligentnosti, ki so 

uveljavljeni v tujini in so jih slovenski psihologi prevedli in priredili za uporabo v slovenskem 

jeziku. Zanje so izdelali norme, ki veljajo za slovenske otroke, mladostnike in odrasle. Med 

najbolj znanimi preizkusi intelektualnih sposobnosti so Wechslerjev preizkus inteligentnosti 

za otroke in mladostnike ter njegova različica za odrasle. Omenjeni preizkus je sestavljen iz 

nalog s katerimi ugotavljamo posameznikovo besedno in nebesedno inteligentnost (prav tam). 

 

O vplivu inteligentnosti oz. intelektualnih sposobnosti na učno uspešnost sta razpravljali tudi 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009). Predpostavili sta, da rezultati dobljeni s 

preizkusi inteligentnosti, vplivajo na učno uspešnost zato, ker je že samo učenje intelektualno 

zahtevna dejavnost, ki zahteva določeno mero posameznikovih miselnih sposobnosti. Splošna 

inteligentnost pa ni edina sposobnost, ki vpliva na učno uspešnost. 

 

H. Gardner (1995) pravi, da lahko posameznik svoje nadpovprečne sposobnosti kaže na 

različnih področjih, npr. na jezikovnem, glasbenem, logično-matematičnem, prostorskem, 
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telesno-gibalnem in pri razumevanju sebe in drugih ljudi. Po mnenju omenjenega avtorja 

jezikovna inteligentnost vključuje sposobnosti razumevanja in uporabe govora in jezika. 

Glasbena inteligentnost se nanaša na sposobnosti na področju ritma in melodije. Logično-

matematična inteligentnost vključuje posameznikovo sposobnost uporabe in ravnanja s 

številskimi in drugimi simboli. Prostorska inteligentnost se nanaša na posameznikovo 

sposobnost orientacije v prostoru. Pri telesno-gibalni inteligentnosti gre za posameznikov 

občutek za lastno telo in njegovo spretno uporabo. Intrapersonalna inteligentnost vključuje 

posameznikovo sposobnost usmerjanja vase, v svoje mišljenje in čustvovanje, interpersonalna 

inteligentnost pa se nanaša na posameznikovo zmožnost opazovanja in razlikovanja čustev 

(prav tam). Kasneje je Gardner svojemu seznamu sedmih inteligentnosti dodal še osmo, in 

sicer naravoslovno oz. naturalistično inteligenco, pri kateri gre za prepoznavanje rastlinstva in 

živalstva, opazovanje, razumevanje in razlikovanje umetnih in naravnih vzorcev in sistemov 

(Smith, M. K., 2002, 2008). 

 

Različne vrste inteligentnosti so med seboj povezane in se pri določenih dejavnostih med 

seboj prepletajo. Npr. igranje šaha zahteva posameznikovo prostorsko in logično matematično 

inteligentnost. J. Zurc (2008) v svoji knjigi »Biti najboljši« pravi, da šolsko okolje spodbuja 

in podpira logično-matematično in jezikovno inteligentnost ter meni, da so v šoli uspešnejši 

tisti učenci, ki imajo omenjeni vrsti inteligentnost visoko razviti. 

Na razvoj inteligentnosti vplivata dednost in okolje, ki sta med seboj povezana in delujeta v 

interakciji drug z drugim (Marentič-Požarnik, 2000). Dednost določa posameznikov razvoj 

intelektualnih sposobnosti, v kolikšni meri pa bo nekdo dejansko razvil svoje sposobnosti, pa 

je odvisno tudi od spodbud iz okolja. 

 

Povezanost med dejavniki družinskega okolja in intelektualnimi sposobnostmi ter otrokovo 

učno uspešnostjo so preučevali tudi Johnson, McGue in Iacono (2006, v Marjanovič Umek 

idr., 2006a), pri čemer so avtorji intelektualne sposobnosti merili z Wechlserjevo lestvico 

inteligentnosti za otroke. Rezultati so pokazali, da učenci z visokimi intelektualnimi 

sposobnostmi kljub nespodbudnemu družinskemu okolju, v katerem jim starši ne zmorejo 

ponuditi zadostne podpore pri učenju, lahko dosegajo dobre rezultate na preizkusih znanja in 

so učno uspešni. Učenci, katerih intelektualne sposobnosti so nizke in prihajajo iz manj 

spodbudnega okolja, pogosteje dosegajo slabe rezultate na preizkusih znanja in so učno manj 

uspešni. Glede na rezultate omenjenih avtorjev lahko zaključim, da nizke intelektualne 

sposobnosti v kombinaciji z manj spodbudnim družinskim okoljem pogosto prispevajo k učni 
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neuspešnosti učencev, medtem ko nespodbudno okolje pogosto nima odločujočega vpliva na 

učenčevo učno uspešnost, če so za učenca značilne visoke intelektualne sposobnosti. 

 

Tudi L. Marjanovič Umek je s sodelavcema (2006 a) izvedla že omenjeno raziskavo z 

mladostniki iz devetih razredov, v kateri je avtorje zanimal vpliv intelektualnih sposobnosti 

učencev na njihovo učno uspešnost. Kot sem predhodno že omenila, so avtorji kot merilo 

učne uspešnosti vključili zaključne ocene iz slovenščine, matematike in biologije ter rezultate 

nacionalnih preizkusov znanja iz omenjenih treh predmetov. Rezultati raziskave so pokazali, 

da so bile intelektualne sposobnosti najmočnejši napovednik učne uspešnosti pri matematiki, 

tj. tako v primeru zaključnih ocen kot rezultatov na preizkusih znanja, pomembno pa so 

napovedovale tudi učno uspešnost pri slovenščini in biologiji (pri slednjih dveh predmetih se 

je kot najmočnejši napovednik pokazala govorna kompetentnost). Ne glede na omenjeno so 

učenci z visoko razvitimi intelektualnimi sposobnostmi dosegli višje rezultate pri vseh v 

raziskavo zajetih predmetih kot njihovi vrstniki z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi.  

 

1.2.1.3 Govorna kompetentnost kot dejavnik učne uspešnosti 

 

Govorna kompetentnost odraža posameznikovo obvladovanje govora in jezika, učenčevo 

sposobnost besednega izražanja in pisnega sporočanja s smiselnimi stavki, črkovanjem in 

pravilno uporabo pravopisa (Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2006a, 2006b). 

 

Govorna kompetentnost se poleg splošne inteligentnosti najvišje povezuje z učno uspešnostjo 

(Marjanovič Umek idr., 2007). Zakaj je govorna kompetentnost tako pomemben dejavnik 

učne uspešnosti? L. Marjanovič Umek in sodelavca (2007) pravijo, da je razlog v tem, da 

učenci, ki so bolj govorno kompetentni, tudi lažje in bolje razumejo učno snov, bolje 

razumejo prebrana besedila, pri ocenjevanju znajo svoje misli uspešneje ubesediti, kot tisti 

učenci, ki so manj govorno kompetentni. 

 

L. Marjanovič Umek, idr. (2006a, 2007), so v že omenjeni raziskavi z devetošolci med 

drugim skušali ugotoviti, v kolikšni meri lahko razlike v učni uspešnosti pripišemo učenčevi 

govorni kompetentnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da razlike v učni uspešnosti učencev 

pri predmetih slovenščina in biologija med vsemi vključenimi spremenljivkami (osebnostne 

poteze, intelektualne sposobnosti, govorna kompetentnost) najbolje pojasnimo z razlikami v 

govorni kompetentnosti, pri predmetu matematika pa ne – pri slednjem so bile najboljši 
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napovednik intelektualne sposobnosti. Govorno kompetentnejši učenci in tisti, ki so imeli 

hkrati visoko izražene intelektualne sposobnosti, pa so bili uspešnejši pri vseh v raziskavo 

vključenih predmetih.  

 

1.2.1.4 Motivacija za učenje kot dejavnik učne uspešnosti 

 

Učna motivacija je opredeljena kot skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji. 

Obsega vse, kar učenje spodbuja, ga usmerja ter mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. 

Pojavlja se kot interakcija osebnostnih potez in značilnosti učne situacije (Marentič-Požarnik, 

2000). Motivirani učenci si postavljajo vedno nove cilje, širijo svoje potrebe, spreminjajo 

zavest in bogatijo svoja vedenja. Cilj vsake šole je, da s svojim delovanjem doseže, da so 

njeni učenci prav takšni.  

 

»Brez motivov ni učenja« poudarja Pečjak (1986, str. 11). To velja tako za učence, kot tudi za 

učitelje, ki se zavedajo, da motivacija proces poučevanja spreminja v proces učenja. Uspešni 

so samo motivirani učenci in učitelji (Brajša, 1995; Razdevšek Pučko, 2009). Učna motivacija 

spodbuja učenca k učenju in ga pri tem usmerja ter omogoča vztrajnost pri učenju. Učna 

motivacija določa tudi kakovost naučenega znanja, ki ga učenec pridobi na podlagi 

dejavnosti, ki jo izvaja. Bolj učno motivirani učenci se bolj kakovostno (na)učijo učno snov. 

Učenci z nizko učno motivacijo ne sodelujejo pri pouku, niso vztrajni pri učenju in hitro 

odnehajo, ko naletijo na težave ter se niso pripravljeni soočati s težjimi nalogami. Ti učenci v 

učenje in šolsko delo vlagajo manj truda kot učenci z višjo učno motivacijo (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Vir učne motivacije so motivacijske spodbude, ki izvirajo znotraj ali zunaj posameznika. 

Skladno z navedenim razlikujemo med notranjo in zunanjo učno motivacijo. Notranja učna 

motivacija izhaja iz posameznika samega. Vir notranje motivacije so posameznikovi interesi, 

želje po spoznavanju novega, težnje po razvijanju in uresničevanju potencialov ter spretnosti 

v različnih socialnih situacijah in posameznikova radovednost (Marentič-Požarnik, 2000). 

Notranje motivirani smo lahko ljudje že po naravi, saj vsakdo rad počne tisto, kar ga zanima 

in v čemer uživa. Notranje motiviranim posameznikom je dejavnost sama po sebi 

zadovoljstvo in cilj, zato ne potrebujemo hvale ali graje, da bi vztrajali. V življenju stremimo 

k določenim ciljem, jim sledimo in vlagamo svoj trud in energijo, da jih uresničimo. Notranje 

motiviranemu učencu je nagrada že sama dejavnost, ki jo opravlja. Tak učenec se lažje uči, 
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svoje delo opravlja z veseljem in je željan doseči vedno višje cilje. Pripravljen se je soočiti s 

težavami in v svoje delo vlaga veliko truda. V šoli so pomemben vir motivacije jasni učni 

cilji, ki učencu povedo, kaj bo zmožen napraviti. Učenec notranjo motivacijo spodbuja in 

povečuje s tem, da verjame v svoje sposobnosti ima občutek kontrole nad situacijo ter je pri 

delu in učenju samostojen. Uspešen učenec pa bo tisti, ki bo svojo energijo in trud usmerjal v 

doseg vedno višjih in kompleksnejših ciljev in bo pri tem tudi vztrajal (Marentič-Požarnik, 

2011). 

 

Zunanje motivirani učenci za učenje potrebujejo zunanje spodbude. Če primerjamo 

posameznike z notranjo motivacijo in tiste, pri katerih spodbuda prihaja od zunaj, lahko 

rečemo, da prvi pokažejo več zanimanja, navdušenosti, vztrajnosti in vložijo v dejavnost več 

truda kot drugi, kar prve za razliko do drugih vodi k boljšemu učnemu uspehu (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Zunanja motivacija pri učencih je torej tista, ki prihaja iz okolja in jo omogočajo zunanji 

»posredniki« kot so starši, učitelji, šola, vrstniki. Njihov namen je, da bi v posamezniku 

sprožili motivacijski proces. Učenec, ki je zunanje motiviran, bo opravil neko dejavnost 

predvsem zato, da bi se izognil negativnim posledicam, ali pa zato, da bi npr. dosegel dobro 

oceno in bil pohvaljen. Zanj učenje ne predstavlja neke zanimive dejavnosti, in zato pri njej 

ne vztraja. Posledično njegova nemotiviranost vodi k slabšemu znanju in nižji uspešnosti. 

Mnogokrat sem slišala, da učenci za dobre ocene dobivajo denar od staršev, kar je lahko 

primer zunanje motivacije za učenje. Učenec se uči zato, da bo za to dobil denar. Cilj učenja 

je torej denar in ne znanje. Če bi starši prenehali z nagrajevanjem učenca, bi »usihala« tudi 

njegova motivacija za učenje. Za zunanjo motivacijo je značilno, da ni trajna in da se 

dejavnost (v našem primeru učenje) neha, ko izgine vir podkrepitve, tj. nagrada. Zunanja 

motivacija za učenje ima tudi »omejen rok trajanja« in je lahko povezana z zunanjimi pritiski, 

pa tudi z učenčevo zaskrbljenostjo in negativnimi čustvi ter nizko samopodobo (Marentič-

Požarnik, 2000). 

 

Ryan in Deci (1985, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) sta z laboratorijskimi 

eksperimenti preučevala pomen nagrade, povratne informacije in drugih zunanjih dogodkov 

na notranjo motivacijo. Ugotovila sta, da nekateri zunanji dejavniki spodbudno vplivajo na 

notranjo motivacijo, če posamezniku z njimi »sporočimo«, da zna in zmore samostojno 

izpeljati določeno nalogo ali dejavnost. Omenjena spoznanja lahko prenesemo na učiteljevo 
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motiviranje učencev za šolsko delo. Učitelj lahko z dobro povratno informacijo, s katero 

učencu sporoča, da je avtonomen in kompetenten, zvišuje raven njegove notranje motivacije 

(npr. učitelj pohvali učenca, ker je sam poiskal idejo in kako se je lotil reševanja situacije). 

 

Učenci, ki verjamejo v svoje sposobnosti in se jih zavedajo, imajo visoko raven notranje 

motivacije. Pri učenju so bolj učinkoviti, nalog se lotevajo z veseljem in vanje vložijo več 

truda ter so vztrajnejši in bolj uspešni kot tisti učenci, ki dvomijo v svoje lastne zmožnosti. 

Prepričanje v svoje lastne zmožnosti vpliva na postavljanje višjih ciljev, saj se učenec ne boji, 

da bi bil neuspešen, ampak svoje učne strategije prilagaja glede na lastno učinkovitost. Če so 

le-te neuspešne, jih spremeni. Za učinkovito delovanje pri neki dejavnosti so pomembne tudi 

sposobnosti, veščine in znanja ter stališča posameznika, kako pomembno je zanj učenje. 

Predvsem uspeh posameznika »žene naprej« in utrdi v njem prepričanje o lastni učinkovitosti 

pri neki dejavnosti, medtem lahko neuspeh negativno vpliva na posameznikovo 

samoučinkovitost. V pozitivno prepričanje v svoje zmožnosti prispevajo tudi izkušnje s 

predhodnim obvladovanjem dejavnosti. 

 

Na posameznikovo prepričanje o lastnih zmožnostih pomembno delujejo tudi informacije in 

zunanje spodbude, ki jih dobiva iz okolja. Na raven prepričanja v zmožnost reševanja naloge 

lahko vpliva oseba, ki ji posameznik verjame in ki spodbuja njegovo delo, trud in uspehe ter 

pohvali učenca, ko se njegovo znanje izboljša. To je še posebej pomembno pri otrocih v 

zgodnjem in srednjem otroštvu, saj le-ti pogosto ne znajo oceniti svojega dela in napredovanja 

pri dejavnostih, zato je pri tem pomembna refleksija odraslih (starši in učitelji), ki otroka 

spremljajo oz. poznajo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Prepričanje v svoje zmožnosti pa je odvisno tudi od tega ali posameznik razloge za (ne)uspeh 

pripiše sebi ali drugim dejavnikom, na katere posameznik nima vpliva (Woolfolk, 2002). 

Učenec, ki razloge za uspeh pripiše sebi, bo bolj prepričan v svoje zmožnosti kot tisti, ki 

razloge za uspeh pripiše zunanjim dejavnikom. Po drugi strani pa bodo učenci, ki zaupajo v 

svoje zmožnosti trenutni neuspeh pripisali notranjim razlogom, nad katerimi imajo nadzor 

(prizadevnost), tisti, ki ne zaupajo v svoje sposobnosti, pa bodo uspeh pripisali predvsem 

naključju (sreči) ali zunanjim dejavnikom, nad katerimi nimajo nadzora. 

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila razloge, ki jih posamezniki pripisujemo svoji učni 

(ne)uspešnosti.  
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1.2.1.5 Pripisovanje vzrokov za učno (ne)uspešnost in njihov pomen za učno uspešnost 

 

Katerim dejavnikom ljudje pogosto pripisujemo vzroke za svojo uspešnost ali neuspešnost? 

Svoj (ne)uspeh lahko pripišemo svojim sposobnostim, trudu, vztrajnosti, sreči, zanimanju, 

pomoči drugih, spletu okoliščin in drugim dejavnikom. 

 

B. Marentič-Požarnik (2000) je pripisovanje vzrokov za učenčevo (ne)uspešnost tako kot tudi 

mnogi drugi slovenski avtorji (npr. Kobal Grum in Musek, 2009; Juriševič, 2006), razvrstila v 

tri skupine, in sicer glede na stalnost/spremenljivost vzroka (t. i. stalnost vzroka), glede na to 

ali vzrok izvira iz nas/okolja (t. i. lokacijo vzroka) in glede na to, ali imamo/nimamo možnost 

vplivanja/kontrole nad potekom dogajanja (t. i. vpliv/kontrola na dogajanje). Pripisovanje 

vzroka za učno uspešnost je lahko npr. spremenljivo, če posameznik meni, da je od njegovega 

časa učenja odvisno, kakšno oceno bo dobil. Pripisovanje vzrokov za učno uspešnost lahko 

izvira npr. iz učenčevih lastnosti ali učiteljevega načina ocenjevanja (različni lokaciji vzroka 

učne uspešnosti). Učenec lahko vzrok za dobljeno oceno pripiše sreči ali dejstvu, da se je 

premalo učil. V prvem primeru gre za razumevanje nezmožnosti vpliva na dogajanje, v 

drugem pa na razumevanje zmožnosti vpliva na dogajanje. Kadar posamezniki verjamejo, da 

imajo notranjo kontrolo nad dogajanjem, to imenujemo notranji lokus kontrole. Za razliko od 

njih je za posameznike, ki verjamejo, da na dogajanje ne morejo vplivati značilen zunanji 

lokus kontrole. 

 

Učenci z notranjim lokusom kontrole se torej zavedajo, da so sami odgovorni za (ne)uspeh. 

Npr. učenec z notranjim lokusom kontrole verjame, da mu je uspeh zagotovljen, če se bo 

dovolj učil. Učenci z zunanjim lokusom kontrole so prepričani, da so nemočni, da nimajo 

vpliva na rezultate, ki jih dosegajo. Ti učenci uspeh pripisujejo sreči, neuspeh pa svojim 

nizkim sposobnostim. Učenec, ki vzroke za uspeh pripisuje sebi in je prepričan v svoje 

sposobnosti ter vanje zaupa, je uspešnejši kot učenec, ki uspeh pripisuje sreči ter je mnenja, 

da sam ne zmore vplivati na dosežene rezultate (Marentič Požarnik, 2000; Kobal Grum in 

Musek, 2009; Juriševič, 2006 ). 

 

1.2.1.6 Samospoštovanje kot dejavnik učne uspešnosti 

 

Samopodobo opredelimo kot skupek pojmov, predstav in prepričanj, ki jih ima posameznik o 

sebi (Musek, 1992). Vključuje mnenje o sebi, svojih sposobnostih, duševnosti in zunanjosti. 
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Vrednostni vidik samopodobe imenujemo samospoštovanje (prav tam). Učenci z visokim 

samospoštovanjem so aktivnejši in tudi uspešnejši pri šolskih dejavnostih, v pogovorih in 

diskusijah izražajo lastna mnenja, zaupajo vase in se doživljajo kot pomembne in vredne 

spoštovanja, ter pričakujejo, da bodo sprejeti s strani drugih in so polni optimizma ter 

pričakujejo uspeh (Žibert, 2011). Učenci, z nizkim samospoštovanjem imajo občutek 

nepriljubljenosti in pogosto ne sodelujejo v šolskih aktivnostih, so občutljivi na kritiko, 

večinoma ne zaupajo v lastne zmožnosti in menijo, da so le-te odvisne od zunanjih 

dejavnikov (Žibert, 2011). 

 

Posameznikovo vrednotenje samega sebe vpliva tudi na njegovo vedenje in oblikovanje svoje 

identitete. Otrok želi biti poseben, enkraten in drugačen od ostalih. Pozitivna povratna 

informacija otroku s strani staršev, učiteljev in učencev lahko pripomore k pozitivnejšemu 

zaznavanju samega sebe ter s tem k višjemu samospoštovanju (Žibert, 2011). 

 

Z vstopom v šolo se začne pri posameznikih razvijati tako imenovana šolska samopodoba oz. 

samospoštovanje, ki ju učenec oblikuje predvsem na podlagi povratnih informacij iz okolja 

(predvsem s strani učitelja). Učenci z visokim samospoštovanjem na šolskem področju se 

bodo z večjim samozaupanjem lotevali šolskih nalog in bodo pri njih uspešnejši. Uspešnost 

pri šolskem delu pa lahko po drugi strani povratno vpliva na visoko samospoštovanje 

učencev. Ta pojav imenujemo Matejev učinek in pomeni, da šolsko uspešni otroci postajajo 

še uspešnejši, šolsko manj uspešni otroci pa še manj uspešni (Zurc, 2008). 

 

Učenci z visokim samospoštovanjem so v šoli običajno uspešnejši, zavzemajo vodilne vloge v 

skupinah in pogosto vodijo druge. Učencem s pozitivnim samospoštovanjem učitelji 

pripisujejo enake lastnosti kot učencem, ki imajo boljši učni uspeh. Za omenjene učence je 

značilno, da imajo občutek sprejetosti in razumevanja ter jasno izražajo svoje misli (Kovač, 

1996; Juriševič, 1999). 

 

Kovač (1996) in M. Juriševič (1999) učence z nizkim samospoštovanjem opisujeta kot manj 

uspešne pri učenju, bolj zadržane, nesamostojne, sramežljive, vodljive in pretirano ustrežljive. 

Zaradi opisanih lastnosti so lahko učenci kljub visoki inteligentnosti učno manj uspešni. 

 

S. Žibert (2011) pravi, da je ob vstopu v šolo otrokova samopodoba že relativno oblikovana, 

jo pa šolsko okolje popolnoma izoblikuje predvsem na področju delovne (šolske) 
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samopodobe oz. samospoštovanja. Vpliv splošnega samospoštovanja na učno uspešnost 

slovenskih mladostnikov je raziskoval tudi Flere s sodelavci (2009). Rezultati raziskave so 

pokazali, da se visoko samospoštovanje pozitivno povezuje z dobrim učnim uspehom 

mladostnikov.  

 

Zaključim lahko, da samospoštovanje lahko pomembno prispeva k posameznikovi učni 

uspešnosti, po drugi strani pa lahko učna uspešnost povratno vpliva na posameznikovo 

samospoštovanje.  

 

 

1.2.2 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI, KI IZHAJAJO IZ UČITELJEVEGA DELA  

 
Učenci v procesu šolanja pridobivajo znanja in razvijajo spoznavne in socialne sposobnosti, 

ob tem pa sodelujejo z ostalimi učenci, učitelji ter drugimi zaposlenimi v šoli (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Učitelj s svojim delom vpliva na učenčev odnos do šolskega 

dela in s tem tudi na šolske ocene ter učno uspešnost.  

 

1.2.2.1 Način poučevanja kot dejavnik učne uspešnosti 

 

Poučevanje, vodenje razreda, preverjanje in ocenjevanje ter vseživljenjsko učenje so naloge 

vsakega učitelja (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Poučevanje je poleg ocenjevanja ena 

izmed učiteljevih nalog, ki pomembno vpliva na učenčevo aktivnost za šolsko delo in učenje 

ter s tem prispeva k boljši učni uspešnosti. M. Blažič (2003) in B. Marentič-Požarnik, (2000, 

2004) pravita, da je poučevanje namerno učiteljevo delovanje, ki je usmerjeno v učenje in 

učenčevo aktivnost. V poučevanje ne sodi le posredovanje učne snovi učencem, ampak tudi 

učiteljevo usmerjanje in spodbujanje učencev k aktivnosti tako, da sami iščejo, odkrivajo, 

oblikujejo, strukturirajo in usvajajo znanje ter s tem razvijajo svoje sposobnosti (prav tam). 

 

Pomembno je, da učitelj obvlada učno snov, ki jo poučuje, da uporablja različne in 

interaktivne učne metode, projektno in raziskovalno delo, kar omogoča učencem samostojnost 

in jih vodi, da sami ustvarjajo nove ideje. Dober učitelj pozna psihični razvoj učencev, 

prepozna in upošteva individualne razlike med učenci ter v skladu s tem prilagaja svoje delo. 

Učitelj, ki učence spodbuja k radovednosti in želji po raziskovanju ter spoznavanju novega, s 

tem spodbuja tudi njihovo motiviranost za šolsko delo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
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Motivacija učencev za šolsko delo in učenje je pomembna, saj lahko učenec znanje 

ponotranji, ko začuti smisel in pomen znanja, ki se ga uči. Mnogi učenci se učijo snov brez 

razumevanja oz. »na pamet«. Na ta način pridobljeno znanje nima pomena, saj ga učenci ne 

razumejo. Učenec, ki ne razume temeljnih pojmov, svoje znanje težko nadgrajuje. Učitelj je 

tisti, ki učencem pomaga, da snov lažje razumejo. Učence vodi in usmerja, da sami pridejo do 

novih spoznanj in ta spoznanja tudi osmislijo Poleg naštetega, učitelj učence spodbuja oz. 

motivira k učenju, jih uči različnih strategij učenja. 

 

Za učence je pomembna tudi učiteljeva povratna informacija. S povratno informacijo učitelj 

učenca »obvešča« o tem, koliko zna in kaj še lahko naredi, da bo dosegel zastavljene cilje in 

usvojil želeno znanje. Povratna informacija in način, kako jo učitelj posreduje, lahko 

pomembno vplivata na otrokov vpogled v njegovo delo ter posledično na motivacijo in odnos 

do šolskega dela, s tem pa tudi na učno uspešnost. Pomembno je, da učitelj ocenjuje učenčevo 

izkazano znanje tako, da poudari pozitivne vidike učenčevega dela in sporoči, na katerih 

področjih bi svoje znanje lahko dopolnil. Učitelj naj spodbuja in motivira učence, da 

razmišljajo o tem, kako se učijo in kaj lahko pri tem izboljšajo, da bi bili učno še uspešnejši. 

M. Puklek Levpušček (2005, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) pravi, da učiteljeva 

konstruktivna povratna informacija o njegovem znanju učenca pogosto motivira za učenje, 

kar se odrazi tudi v boljšem učnem uspehu. 

 

1.2.2.2 Učiteljevo ocenjevanje znanja in njegov pomen za učenčevo učno uspešnost 

 

Razred je socialno okolje, v katerem lahko učenci skozi različne socialne interakcije 

zadovoljujejo svoje potrebe po socialni opori, čustveni bližini in sprejemanju s strani sošolcev 

in učiteljev ter pridobivajo povratne informacije o svojih učnih zmožnostih (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Učitelj pomaga v razredu ustvarjati primerno okolje in 

odnose, ki omogočajo, da se učenci počutijo sproščeno in prijetno. Dober učitelj skuša svoj 

odnos z učenci graditi na zaupanju in spoštovanju. S takšno interakcijo lahko učitelj pri 

učencih povečuje motivacijo in pozitiven odnos do šolskega dela in šolanja. 

 

Učitelj je tisti, ki učence poučuje in vrednoti ter ocenjuje učenčev napredek in znanje. Učitelj 

lahko na osnovi rezultatov preverjanja znanja oceni znanje učencev ter posredno ovrednoti 

tudi svojo vlogo pri tem, kako učenci razumejo učno snov. Če učitelj oceni, da večina 

učencev učne snovi ne razume in ne pokaže pričakovanega znanja, lahko učno snov ponovno 
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razloži in na ta način pomaga učencem, da bi vsebino bolje razumeli. Prav tako je preverjanje 

in ocenjevanje učenčevega znanja potrebno skrbno načrtovati in zanju oblikovati jasne 

kriterije, ki temeljijo na osnovi zapisanih ciljev in standardov znanja. Dobro izdelani kriteriji 

za preverjanje znanja so ključni za kakovostno povratno informacijo učencu o njegovem 

znanju. Če učitelj želi, da učenci vedo kaj se od njih pričakuje, jim je potrebno sestavljene 

kriterije jasno predstaviti. Učenci, ki vedo, kakšno znanje se od njih pričakuje, lahko že sami 

ocenijo, kaj znajo, kaj se morajo še naučiti ali kaj izboljšati, da bi dobili dobro oceno (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009; Marentič-Požarnik, 2000) 

 

Na učiteljevo ocenjevanje učenčevega znanja pa, ne glede na jasno izdelane kriterije 

ocenjevanja, vplivajo subjektivni dejavniki. O subjektivnih napakah ocenjevanja je pisal tudi 

Zorman (1970), ki je kot najpogostejše navedel: halo efekt, osebno enačbo in prilagajanje 

kriterijev ocenjevanja splošni vrednosti razreda. Halo efekt pomeni, da učitelj učenca ocenjuje 

na podlagi splošnega vtisa o njem. Iz lastnih izkušenj šolanja lahko povem, da je bil v šoli 

mnogokrat prisoten halo efekt, ko so učitelji na podlagi prve ocene v šolskem letu oblikovali 

mnenje o učencu in v skladu s tem vtisom njegovo »znanje« ocenjevali v prihodnje. Napaka 

»osebne enačbe« pomeni stopnjo učiteljeve strogosti pri ocenjevanju, ki je odvisna predvsem 

od učiteljevih osebnostnih značilnosti. Strožji učitelji pogosto dajejo nižje ocene, medtem ko 

pri manj strogih učiteljih prevladujejo boljše ocene. Razlike v merilih so povezane s 

čustvenim odnosom do ocenjevanega učenca. Učitelj, ki učenca osebno pozna, si navadno 

želi, da učencu uspe in pogosta posledica je dobra ocena. Lahko pa se zgodi obratno, da je 

učitelj do poznanega učenca še strožji, saj ne želi, da bi znanstvo vplivalo na ocenjevanje 

učenčevega znanja. Prilagajanje kriterijev ocenjevanja splošni vrednosti razreda pomeni, da 

učitelj ocenjevanje znanja prilagodi posameznemu razredu tako, da so njihove ocene ne glede 

na izkazano znanje učencev razpršene od najnižje do najvišje. To pomeni, da ima učenec v 

učno bolj uspešnem razredu nižjo oceno kot nekdo, ki je v učno slabšem razredu. Učenčevo 

znanje v tem primeru ni odločujoče pri tem, kakšno oceno bo dobil, ampak razred v katerega 

je vključen. Problem subjektivnih napak pri ocenjevanju nastane tudi zato, ker nekateri 

učitelji (subjektivno) presodijo, da je določeno znanje pomembnejše od drugega in temu 

prilagajajo način ocenjevanja. To pomeni, da bi učenec za isto izkazano znanje pri različnih 

učiteljih lahko dobil drugačno oceno (Zurc, 2008). 

 

Ali ocene res odražajo le znanje učencev? Kriterije, ki jih učitelji uporabljajo pri ocenjevanju 

učenčevega znanja, so raziskovali tudi M. Peček in sodelavca (2006b). Z anketnim 
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vprašalnikom so slovenske učitelje razredne in predmetne stopnje spraševali, kaj bi, če bi 

imeli možnost odločanja, upoštevali pri končni oceni učencev in v kolikšni meri. Učitelji so 

imeli na voljo pet postavk, za katere so se odločali ali bi jih pri končni oceni učencev 

upoštevali ali ne in v kolikšni meri: a) znanje, oz. poznavanje dejstev in teorij, b) sposobnost 

analize in sinteze nepoznanega pojava ter vrednotenje rešitev, c) trud, marljivost, č) aktivno 

sodelovanje pri obravnavi nove učne snovi, d) pripravljenost pomagati sošolcem. Učitelji so 

imeli na razpolago tudi možnost, da so sami izbrali, kaj bi pri končni oceni še upoštevali in v 

kolikšni meri (kategorija »drugo«). Rezultati raziskave so pokazali, da se večina učiteljev 

strinja, da bi poleg postavk, ki jih po sedaj veljavnem Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter o napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 73/2008) morajo upoštevati, v 

končno oceno vključili tudi tiste, ki jih omenjeni pravilnik ne omenja. Anketirani učitelji bi 

polovični delež ocene namenili poznavanju dejstev in teorij ter učenčevi sposobnosti analize, 

sinteze in vrednotenja, kar je določeno že v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja… 

in pomeni, da omenjene kriterije učitelji tudi morajo upoštevati. Velika večina razrednih 

(98%) in tudi predmetnih (97%) učiteljev bi v končno oceno vključila trud in marljivost 

učencev pri šolskem delu, ki naj bi po njihovem mnenju h končni oceni prispevala skoraj 

petino. Pri zaključevanju ocen bi večina predmetnih in razrednih učiteljev upoštevala tudi 

aktivno sodelovanje pri obravnavi nove učne snovi, ki naj bi po njihovem mnenju prispevalo 

šestino učenčeve ocene. Skoraj 75% predmetnih in nekaj odstotkov več razrednih učiteljev pa 

se je strinjalo, da pomoč sošolcem ni spremenljivka, ki bi jo vključili v končno oceno učenca. 

Raziskovalci so ugotovili, da bi učitelji pri zaključevanju ocen upoštevali določene postavke, 

ki naj jih ne bi smeli, saj jih Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju… ne vključuje. Zakaj se 

zdi učiteljem upoštevanje teh spremenljivk pomembno? Če upoštevamo, da učitelj spremlja 

učenca od začetka obravnave snovi do ocenjevanja, pregleduje njegove domače naloge, 

izdelke, idr. spremlja njegov napredek, je verjetno težko oceniti samo izkazano znanje učenca. 

Od učiteljev se pričakuje, da pri učencih razvijajo učne in delovne navade, pomembno pri tem 

pa je tudi, da podajajo jasne povratne informacije učencem o njihovem napredku. Učitelji 

učence ne le poučujejo, temveč tudi vzgajajo in oblikujejo njihovo osebnost. Glede na 

standarde znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih, naj bi bilo ocenjevanje popolnoma 

objektivno – tj. vezano le na izkazano znanje in napredek učenca. Vprašanje pa je, ali 

učiteljevo ocenjevanje temelji le na učenčevem znanju. Raziskovalci so rezultate predstavili 

udeleženim učiteljem in jih povprašali o njihovi interpretaciji. Učitelji so podali zanimive 

odgovore, da kljub zakonodaji pri ocenjevanju pogosto upoštevajo tudi druge vidike otrokove 

osebnosti (Peček idr., 2006b). 
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Glede na omenjeno lahko zaključim, da šolska ocena ni le odraz učenčevega znanja, ampak k 

njej pomembno prispevajo tudi druge lastnosti učencev. Predvsem od učitelja pa je odvisno, 

katere učenčeve lastnosti bo »dodal« v učenčevo oceno in v kolikšni meri bodo le-te 

prispevale k tej oceni.  

 

 

1.2.3 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI, KI IZHAJAJO IZ DRUŽINSKEGA OKOLJA 

 

Družina vpliva na razvoj otroka od samega začetka življenja. Tudi pri šolskem delu ima 

družinsko okolje vpliv na učenca, na njegovo prizadevnost, trud, pogled in razumevanje 

učenja oz. znanja. Z učno uspešnostjo učenca so povezane nekatere lastnosti družine, npr. 

socialno ekonomski status družine, struktura družine, psihološke značilnosti družinskih 

članov in vzgojni slog. 

 

Socialno ekonomski status družine, se lahko nanaša na izobrazbo in zaposlitev staršev ter 

materialne pogoje, ki jih ima določena družina, pa tudi na socialni položaj družine in etnično 

ter versko pripadnost članov družine (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Socialno ekonomski status družine, ki je najpogosteje opredeljen na osnovi izobrazbe staršev 

in materialnih pogojev družine, je eden izmed pomembnejših dejavnikov učne uspešnosti 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Omenjeni avtorici med drugim navajata, da se je 

socialno ekonomski status družine kot pomemben dejavnik učne uspešnosti učencev pokazal 

v rezultatih mednarodne raziskave naravoslovne, matematične in bralne pismenosti PISA 

2006 (Program of International Student Assessment), v kateri je sodelovala tudi Slovenija. 

Rezultati so pokazali, da so učenci staršev, ki imajo višjo izobrazbo, učno bolj uspešni kot 

tisti, katerih starši imajo nižjo izobrazbo (prav tam). 

 

Vpliv izobrazbe staršev na učno uspešnost učencev so raziskovali tudi M. Peček, I. Čuk in I. 

Lesar (2006a). Avtorji so v okviru širše raziskave, katere cilj je bil analizirati učno uspešnost 

učencev v osnovni šoli in njihov vpis na srednjo šolo, glede na socialni položaj, spol in regijo, 

zaradi pomanjkanja podatkov o socialnoekonomskem statusu učencev, njihovo učno 

uspešnost na predmetni stopnji osnovne šole in vpis v srednjo šolo, analizirali le na podlagi 

izobrazbe in poklica mame in očeta. Splošna ugotovitev analize je bila, da so bili otroci bolj 

izobraženih staršev večinoma učno bolj uspešni, medtem ko so bili otroci  manj izobraženih 
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staršev večinoma učno manj uspešni. Avtorji so dodajali, da rezultati niso presenetljivi in so 

le potrdili v preteklosti že opravljene analize (Toličič in Zorman 1977; Makarović 1984, v 

Peček idr. 2006), v katerih so avtorji ugotovili, da osnovna šola med učenci, ki izhajajo iz 

družin z različnim socialnim položajem,večinoma ohranja razlike v učni uspešnosti (prav 

tam). 

 

V Sloveniji sta potekali še dve mednarodni raziskavi in sicer raziskava bralne pismenosti 

PIRLS 2006 (Progress in International Reading Literacy) ter raziskava trendov znanja 

matematike in naravoslovja TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science 

Study), ki sta pokazali, da izobrazba staršev in dober materialni položaj družine ustvarjata 

ugodno okolje doma, ki spodbudno deluje na učenca ter s tem zvišuje njegovo učno storilnost 

in s tem tudi učno uspešnost (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Z družinskimi dejavniki, ki vplivajo na učno uspešnost, so se ukvarjali tudi drugi slovenski 

avtorji. L. Marjanovič Umek in sodelavca (2006a) so v predhodno že večkrat omenjeni 

raziskavi med drugim raziskovali vpliv izobrazbe staršev na učno uspešnost mladostnikov, ki 

so obiskovali deveti razred osnovne šole. Ugotovili so, da na učno uspešnost učencev 

pomembno vpliva izobrazba staršev. Neposreden vpliv izobrazbe staršev na učno uspešnost 

učencev pri predmetih slovenščina, matematika in biologija je zelo visok (z njim pojasnimo 

57% do 86% učenčeve uspešnosti pri omenjenih predmetih), delno pa je vpliv izobrazbe 

staršev tudi posreden, in sicer preko učenčevih psiholoških značilnosti. Avtorji navajajo, da je 

posreden vpliv na učno uspešnost verjetno povezan s tem, da višje izobraženi starši svojim 

otrokom praviloma nudijo boljše materialne pogoje za izobraževanje, npr. več pripomočkov, 

učence vključujejo v jezikovne in druge šole, kar lahko prispeva k boljšemu znanju in s tem k 

boljši učni uspešnosti. 

 

S. Flere in sodelavci (2009) v uvodnem delu raziskave »Kdo je uspešen v slovenski šoli?« 

povzemajo ugotovitve različnih študij. Iz  teh študij je razvidno, da k učni uspešnosti učencev 

prispevajo: razumevanje v družini, medsebojno sodelovanje družinskih članov in podpora ter 

zanimanje staršev za šolsko delo otrok. Tudi rezultati raziskave omenjenih avtorjev s skupino 

slovenskih dijakov kažejo, da na njihovo učno uspešnost pomembno vplivajo odnosi staršev 

do otrok. Pri tem je bilo zanimivo, da so dijaki menili, da je učna uspešnost odvisna od 

izobrazbe staršev, prepričanj staršev o znanju in pričakovanj staršev do otrok. Dijaki, ki so 

imeli starše z višjo izobrazbeno ravnjo, so menili, da so v družini deležni več podpore in 
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nadzora in so imeli bolj pozitivno mnenje o izobraževanju in učni uspešnosti kot tisti, ki niso 

izhajali iz takšnih družin (Flere idr., 2009). 

 

Rezultati predhodno omenjene raziskave so prav tako pokazali, da so bili dijaki mnenja, da 

višji ekonomski (finančni) položaj družine celo neugodno (zaviralno) vpliva na 

posameznikovo učno uspešnost. Avtorji raziskave so kot možne razloge za dobljene rezultate 

iskali tudi v predpostavki, da dijaki mogoče nimajo prave predstave o ekonomskem položaju 

njihove družine in zato niso ustrezno ocenili njegovega pomena za učenčevo učno uspešnost. 

Naslednja možna razlaga rezultatov, ki jo povzemam po omenjenih avtorjih, je bila tudi, da 

vpliva ekonomskega položaja na učno uspešnost mladostniki niso prepoznali, ker niso zaznali 

ekonomskih razlik, ki so možne med posameznimi družinami. Tretja razlaga avtorjev 

raziskave pa je bila, da so se mladostniki, ki so izhajali iz družin s podobnim ekonomskim 

položajem, razlikovali v vrednotenju in pogledih na šolo in izobraževanje, kar je prispevalo k 

dobljenim rezultatom. Možno je bilo tudi, da so mladostniki verjeli, da otroci premožnih 

staršev ne razmišljajo o tem, da bi se trudili za učni uspeh, saj so mnenja, da bodo podedovali 

denar svojih staršev in živeli lagodno brez lastnega »naprezanja« (Flere, idr., 2009). 

 

Poleg ekonomskega statusa in izobrazbe staršev na učno uspešnost vpliva tudi struktura 

družine (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). S strukturo družine opišemo število njenih 

družinskih članov (starši in otroci), njihovo starost in spol ter tip družine. Razlikujemo med 

različnimi tipi družine kot so biološke, posvojitvene, enostarševske (samo oče ali samo 

mama) ali dvostarševske. Rezultati raziskave (Zimmiles in Lee, 1991, v Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009), v kateri sta avtorja ugotavljala učno uspešnost učencev glede na tip družine, 

so pokazali, da so učno uspešnejši tisti učenci, ki prihajajo iz dvostarševskih bioloških družin. 

Več težav pri učenju in šolanju so imeli tisti mladostniki, ki so izhajali iz družin z enim 

staršem. Razlog za omenjene rezultate sta avtorja raziskave povezala s pogostostjo stresa, ki 

ga v družinah z enim staršem doživlja mama ali oče. V primerih, ko je bila samohranilka 

mati, je bil vzrok za stres predvsem pomanjkanje finančnih sredstev, pri očetih samohranilcih 

pa je bil poglavitni vzrok za stres predvsem čustvena praznina. 

 

Glede na opisane ugotovitve bi lahko predpostavili, da struktura družine vpliva na učno 

uspešnost učencev. Za razliko od zgoraj omenjenega so Miller, Fan, Christensen, Grotevant in 

van Dulmen (2000, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) ugotovili, da se mladostniki, ki so 
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odraščali v bioloških družinah, v učni uspešnosti niso pomembno razlikovali od 

mladostnikov, ki so odraščali v posvojitvenih družinah. 

 

Mnenje staršev o šoli, učiteljih in šolskem delu lahko otroku poveča ali zmanjša motivacijo za 

učenje in šolanje. Kako starši vrednotijo znanje, izobraževanje in pomen učne uspešnosti, 

pogosto vpliva na otrokovo motiviranost za šolanje in šolsko delo, saj otroci navadno 

ponotranjijo starševske vrednote in jih sprejmejo kot svoje lastne (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). Če so starši mnenja, da je šola prijazna do njihovih otrok, da so učitelji 

osebe, ki učence učijo in jim pomagajo do želenih ciljev, da je učna uspešnost pomembna za 

nadaljnje življenje, potem to lahko pozitivno vpliva tudi na otrokovo zanimanje za šolsko 

delo. 

 

Pri svojem neposrednem delu z učenci opažam, da so starši danes pogosto v službah do 

poznega popoldneva. Nekateri starši sporočajo, da svoje službene obveznosti prinašajo domov 

in jih opravljajo tudi takrat, ko so že doma. Glede na omenjeno se sprašujem ali starši zmorejo 

ponuditi otroku ustrezno pomoč pri šolskem delu doma, ali zmorejo otroka ustrezno 

motivirati za šolsko delo in kako se to odrazi v otrokovi učni uspešnosti. 

 

Starševski načini discipliniranja, njihova čustvena opora ter nadzor in dopuščanje 

samostojnosti so ključni dejavniki, ki vplivajo na vedenje otroka in njegove odzive v okolju 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Omenjeni avtorici povzemata rezultate različnih 

raziskav, v katerih so avtorji ugotovili, da avtoritativno starševstvo za katerega je značilna 

podpora otroka, odprta komunikacija z njim in odzivnost staršev na otrokove potrebe, hkrati 

pa visoko izražena stopnja nadzora nad otrokovo dejavnostjo, pozitivno vpliva na šolske 

ocene in prizadevnost pri opravljanju šolskih obveznosti. Učenci avtoritativnih staršev so 

imeli do šole in učenja bolj pozitivna prepričanja in so se reševanja nalog lotevali s 

problemskega pristopa ter so ob tem razmišljali bolj kritično. M. Ule (2008) pravi, da so 

otroci takšnih staršev bolj neodvisni, samozavestni, družabni in uspešni v šoli. Starši pri 

katerih prevladuje avtoritarni vzgojni slog, svojim otrokom pomagajo, da le-ti razvijajo 

optimizem, sposobnost samouravnavanja, ki pripomore k dobrim odnosom. Tudi K. Durkin 

(1995, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) pravi, da avtoritativen stil vzgoje pozitivno 

vpliva na učno uspešnost učencev. Razlogi za to so predvsem v čustveni opori staršev in 

komunikaciji z otrokom. Starši, za katere je značilno predvsem avtoritativno vedenje, 

otrokom razložijo, kaj od njih pričakujejo. Otroci na ta način lažje razumejo in spoštujejo 
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pravila, vrednote staršev in njihova pričakovanja ter jih tako lažje ponotranjijo in »vzamejo« 

za svoje. Preko komunikacije s starši se otroci učijo tudi argumentiranja in postavljanja zase, 

pa tudi poslušanja in upoštevanja mnenja drugih (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Glede na zgoraj omenjene rezultate raziskav lahko predpostavim, da je za otrokovo učno 

uspešnost pomembno, da starši otroka do neke mere nadzorujejo, hkrati pa mu dopuščajo 

samostojnost pri učenju, ga usmerjajo in spodbujajo njegovo iniciativo. Starši, ki vztrajajo, da 

otrok nekaj naredi sam in ga pri tem spodbujajo ter usmerjajo, naj bo to šolsko delo ali 

vsakdanje opravila, bodo predvidoma pripomogli k temu, da bo učenec v šoli bolj motiviran, 

discipliniran in vztrajen in bo s tem dosegel boljši učni uspeh. 

 

Kako čustvena podpora in bližina staršev ter njihov nadzor vplivajo na učno uspešnost je 

ugotavljal tudi Flere s sodelavci (2009) v že omenjeni raziskavi z dijaki srednjih šol. Rezultati 

so pokazali, da so bili manj učno uspešni tisti dijaki, ki so poročali o nizki podpori staršev in o 

manjši bližini z materjo ali očetom. Prav tako je bilo iz rezultatov razvidno, da so učno manj 

uspešni dijaki poročali, da so jih starši manj nadzorovali. Avtorji so na podlagi rezultatov 

sklenili, da na učno uspešnost slovenskih mladostnikov pomembno vpliva vedenje staršev do 

mladostnikov in odnosi med njimi. 

 

Kljub temu, da otroci/mladostniki z odraščanjem potrebujejo manj neposrednega starševskega 

nadzora, pa s strani staršev še vedno potrebujejo čustveno oporo, spodbude in določeno mero 

nadzora pri šolskem delu. Raziskave kažejo, da otrokovo/mladostnikovo doživljanje pozitivne 

opore staršev pri njihovem šolskem delu pozitivno vpliva na notranjo motivacijo za učenje in 

s tem na njihovo učno uspešnost (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

 

V diplomski raziskavi me bodo zanimala stališča staršev o učni uspešnosti učencev. Zato bom 

v zaključnem poglavju teoretičnega dela najprej povzela ugotovitve avtorjev o tem, kaj 

stališča so, nato pa ugotovitve povezala s stališči staršev o dejavnikih učne uspešnosti in 

nakazala njihov pomen za spodbujanje učne uspešnosti pri učencih. 
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1.3 STALIŠČA IN NJIHOV POMEN ZA STARŠEVSKO RAZUMEVANJE 

DEJAVNIKOV UČNE USPEŠNOSTI 

 
1.3.1 OPREDELITEV STALIŠČ 

 
Različni avtorji stališča različno opredeljujejo. Stališča so posameznikova nagnjenja, da 

pozitivno ali negativno ocenjuje neko dogajanje, ljudi ali razmere (Musek, 2001). A. 

Kompare (2001) stališča opredeljuje kot celoto prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v 

odnosu do različnih socialnih objektov in situacij, ki delujejo kot trajna pripravljenost za 

določen način vedenja. Hermans, van Braak in Van Keer (2006, v Smrtnik Vitulič in Lesar, 

2010) pa stališča opredeljujejo kot razumevanja, sklepe ali predpostavke za katera 

verjamemo, da so pravilna. Stališča se oblikujejo in spreminjajo na podlagi vplivov iz okolja 

ter na podlagi lastnih izkušenj in razmišljanj. 

 

Posameznik je bolj osredotočen na tiste situacije in dogajanja, ki so v skladu z njegovimi 

stališči. Stališča vplivajo tudi na mnenje, presoje in ocene posameznika ter vsebujejo tri 

duševne procese oz. komponente, in sicer kognitivno, emocionalno in dinamično 

komponento, ki se med seboj povezujejo (Kompare, 2001). Kognitivna komponenta zajema 

znanja, izkušnje, informacije in argumente, ki so povezani s situacijo ali objektom, o katerem 

si posameznik oblikuje stališče. Emocionalna oz. vrednostna komponenta je povezana s 

pozitivnimi ali negativnimi čustvi in vrednostnimi ocenami, ki jih posameznik oblikuje v 

odnosu do objekta stališča. Dinamična (aktivnostna) komponenta je posameznikova 

pripravljenost živeti oz. delovati v skladu s svojimi stališči, ki v tem primeru delujejo kot 

motiv, da se v določenih situacijah odzovemo (prav tam). 

 

Vse tri komponente so med seboj povezane, običajno pa se usklajujeta le emocionalna in 

kognitivna komponenta. Npr. če smo za nekoga prepričani, da je zares odprt, dober in iskren 

človek, nam je simpatičen in smo mu naklonjeni. 

 

 

1.3.2 OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 

 
Posameznik nekatera svoja stališča oblikuje že v zgodnjem otroštvu, druga pa kasneje na 

osnovi znanj informacij in lastnih izkušenj, ki jih pridobi v življenju ter potreb, ki jih želi 

zadovoljiti (Kompare, 2001). Stališča se oblikujejo vse življenje, predvsem znotraj različnih 
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skupin, v katerih posameznik živi in deluje, npr. v krogu družine in prijateljev, lahko pa se 

tudi spreminjajo. 

 

Posameznik svoja stališča pogosto oblikuje tudi na podlagi trenutnih interesov in dogajanja v 

katerega je vpleten. Npr. starši, ki imajo svoje otroke v devetletni osnovni šoli, bodo imeli 

najbolj oblikovano stališče o tovrstnem načinu šolanja. 

 

Stališča težko spreminjamo, še posebej, če imamo o določeni vsebini povsem izdelano 

mnenje. Na posameznikovo spremembo stališč lahko vplivamo tudi s prepričevanjem. 

»Prepričevanje je uporaba komunikacijskega procesa s ciljem oblikovati, spreminjati in 

usmerjati stališča ljudi, ob predpostavki, da bo to privedlo tudi do spremembe vedenja« 

(Kompare, 2001, str. 325). Starši lahko tako otroku spremenijo stališče do šole oz. učenja ter 

pomena znanja za njihovo nadaljnje življenje s komunikacijo in stalnim prepričevanjem, da je 

učenje in znanje pomembno za kariero ter da se posameznik uči zase in ne za druge 

(Kompare, 2001). Sama zase vem, da so me moji starši prepričevali, da sem sama odgovorna 

za svoje ocene in da se učim zase za doseg svojih ciljev, kar sem kasneje sprejela tudi sama. 

 

 

1.3.3 FUNKCIJE STALIŠČ IN VPLIV NA POSAMEZNIKOVO VEDENJE 

 

Stališča vplivajo na posameznikovo učenje, mišljenje, čustva, odločitve, pozornost in presojo. 

Ljudje smo navadno naravnani tako, da smo bolj pozorni na dejstva in situacije, ki se skladajo 

z našimi stališči.  

 

A. Kompare (2001) izpostavi štiri pomembne funkcije stališč, ki so: obrambna, vrednostno-

ekspresivna, prilagoditvena in kognitivna. Obrambna funkcija stališč nam omogoča, da naše 

stališče deluje kot obrambni mehanizem in nam ohranja pozitivno samopodobo. Npr. do oseb, 

ki nas bolj pozitivno ocenjujejo, tudi sami oblikujemo bolj pozitivna stališča, medtem ko do 

oseb, ki nas pretežno negativno ocenjujejo, pogosto nimamo oblikovanih pozitivnih stališč 

(prav tam). Stališča so način izražanja vrednot. Npr. posameznik, ki je za ukinitev smrtne 

kazni, preko tega stališča izraža svojo vrednotenje življenja. Stališča imajo tudi 

prilagoditveno funkcijo, saj nam omogočajo prilagajanje določenim življenjskim situacijam 

ter zahtevam, da dosežemo določene cilje, zadovoljimo svoje potrebe in razvijemo svoj 
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življenjski slog. Kognitivna funkcija stališč nam omogoča, da na osnovi oblikovanih stališč 

razumemo svet ter smo s tem zmožni presojati ljudi, dogodke in situacije, ki nas obkrožajo. 

 

Raziskovalci so predpostavili, da bodo lahko na osnovi stališč napovedali vedenje 

posameznika. Toda ugotovitve so pokazale, da so neskladja med stališči in vedenjem zelo 

pogosta (Kompare, 2001). Naše vedenje namreč ni odvisno le od stališč, ki jih imamo, ampak 

tudi od situacijskih dejavnikov. Situacijski dejavniki (okolje, čas reakcije na neko dogajanje) 

so tisti, ki vplivajo na posameznika v neki vedenjski situaciji. 

 

Poznavanje posameznikovih stališč nam torej le do neke mere omogoča napovedovanje 

njegovega vedenja ali odločitev, ki jih sprejme brez daljšega razmisleka. Stališč, ki so jasno 

oblikovana, se posameznik pogosto zaveda in jih prikliče iz spomina, posameznikovo vedenje 

pa se pogosto sklada z njimi (Kompare, 2001).  

 

 

 

1.3.4 STARŠI IN NJIHOVA STALIŠČA DO DEJAVNIKOV UČNE USPEŠNOSTI 

 
Starši so »stalni« otrokovi spremljevalci na poti šolanja, zato s svojim vedenjem, vzgojo ter 

prepričanji lahko vplivajo na odnos do šole in ravnanja povezanega z učenjem in šolskim 

delom. Pozitivna stališča staršev lahko vplivajo na učenčevo mnenje o šoli in učenju, 

negativna stališča pa lahko negativno učinkujejo na učenčev odnos do šole in učenja. Npr. če 

so starši mnenja, da je šola dobra in prijazna do njihovih otrok, bodo takšnega mnenja 

verjetno tudi otroci. Starši, ki verjamejo, da je učna uspešnost otroka odvisna predvsem od 

njega samega, da je predvsem od otrokove vestnosti odvisno, kakšne ocene bo imel, da 

učitelji ocenjujejo predvsem učenčevo znanje in da starši lahko spodbudijo učenčevo 

motivacijo za učenje, bodo svoje otroke pogosto usmerjali k sistematičnemu učenju, ciljni 

naravnanosti, prevzemanju odgovornosti za svoje delo in prepričanju, da bo učitelj ocenil 

predvsem izkazano znanje. Po drugi strani pa bodo starši, ki so prepričani, da je slaba ocena 

posledica učiteljeve pretirane strogosti in ne učenčevega neznanja, otroke usmerjali k temu, 

da se učne snovi ni potrebno (na)učiti, saj pretežno ni odvisna od izkazanega znanja. 

 

Starši s svojimi stališči lahko vplivajo na otrokov odnos do šole in prevzemanje odgovornosti 

za učno uspešnost. Zato menim, da je poznavanje teh stališč pomembno za vse, ki vzgajajo in 
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izobražujejo otroke/mladostnike, pa tudi za učence same. Pri nas še ni opravljenih raziskav, ki 

bi vključevale stališča staršev o vplivih dejavnikov na učno uspešnost učencev in to je tudi 

razlog, zakaj sem se odločila, da bom stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti podrobneje 

raziskala. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE  
 

Raziskav, v katerih bi avtorji ugotavljali stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti, v 

slovenski in tuji literaturi nisem zasledila. Kot sem v prejšnjih poglavjih že omenila, stališča 

lahko pomembno vplivajo na posameznikovo vedenje, kar pomeni, da stališča staršev o 

dejavnikih učne uspešnosti lahko pomembno usmerjajo tudi starševsko delovanje v odnosu do 

otrok in njihovega šolskega dela.  

 

V diplomski raziskavi bom ugotavljala stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti pri 

učencih v osnovni šoli. Zanimalo me bo, katere dejavnike starši prepoznavajo kot 

pomembnejše in katere manj pomembne za učenčevo šolsko uspešnost. 

 

CILJI: 

 

V diplomski raziskavi želim ugotoviti stališča staršev o dejavnikih otrokove učne uspešnosti. 

Podrobneje me bodo zanimala prepričanja staršev o tem, v kolikšni meri otrokove značilnosti, 

značilnosti učiteljev in značilnosti družinskega okolja prispevajo k učni uspešnosti učencev. 

 

DELOVNE HIPOTEZE: 

 

H1: Starši med tremi skupinami dejavnikov (otrokove značilnosti, značilnosti učiteljev in 

staršev) kot najpomembnejši dejavnik učne uspešnosti prepoznavajo otrokove značilnosti. 

 

H2: Starši z različno stopnjo izobrazbe se pomembno razlikujejo v razumevanju treh skupin 

dejavnikov učne uspešnosti (otrokove značilnosti, značilnosti učiteljev in staršev). 

 

H3: Starši, ki imajo otroke v 5., 7., ali 9. razredu, se pomembno razlikujejo v razumevanju 

treh skupin dejavnikov učne uspešnosti (otrokove značilnosti, značilnosti učiteljev in staršev). 
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2.2 METODE DELA 
 

2.2.1 VZOREC 

 

Staršem je bilo posredovanih 414 vprašalnikov, vrnjenih pa jih je bilo 409, med njimi sem iz 

nadaljnje analize izločila tiste, ki niso bili ustrezno izpolnjeni. V končni vzorec raziskave je 

bilo vključenih 364 vprašalnikov, in sicer 98 od staršev učencev 5. razredov, 77 od staršev 

učencev 7. razredov in 72 od staršev učencev 9. razredov, 117 staršev pa ni navedlo kateri 

razred obiskuje njihov otrok, 170 anketiranih staršev je imelo zaključeno najvišjo izobrazbo 

(višja šola/fakulteta ali več), 126 anketiranih staršev je imelo zaključeno srednjo izobrazbo (4-

letna SŠ ali gimnazija) in 54 staršev je imelo zaključeno nižjo izobrazbo (3-letna srednja šola 

ali manj), 14 anketiranih staršev pa njihove zaključene izobrazbe ni navedlo. Učenci, katerih 

starši so izpolnili vprašalnik, so bili vključeni v eno od dvanajstih slovenskih osnovnih šol iz 

osrednje slovenske regije.  

 

2.2.2 PRIPOMOČKI 

 
V diplomskem delu sem uporabila del vprašalnika, ki je bil sestavljen za širšo raziskavo o 

razumevanju dejavnikov učne uspešnosti (avtorici Smrtnik Vitulić in Lesar). Za namen 

diplomske raziskave nameravam uporabiti vprašanje, v kolikšni meri posamezne skupine 

dejavnikov (otrokove lastnosti, učitelj, starši) prispevajo k učni uspešnosti učencev in 28 

podrobnejših vprašanj o dejavnikih učne uspešnosti. Izbrane trditve se nanašajo na tri skupine 

dejavnikov: (1) posameznikove psihološke značilnosti, (2) učiteljevo delovanje in (3) 

značilnosti družinskega okolja. Anketiranci so navedene trditve ocenili na pet stopenjski 

lestvici Likertovega tipa (1 – ne velja, 2 – večinoma ne velja, 3 – včasih velja, včasih ne, 4 – 

večinoma velja, 5 – velja). Pri petih trditvah so anketiranci poleg izbrane stopnje strinjanja, 

tudi pojasnili svoj odgovor.  

 

2.2.3 POSTOPEK 

 
Podatki so bili zbrani v okviru obsežnejše raziskave o dejavnikih učne uspešnosti, ki smo jo 

izvedle štiri študentke pod vodstvom dveh mentoric (mentorica in somentorica diplomskega 

dela). Po pridobljenem soglasju vodstva šole smo vprašalnike o dejavnikih učne uspešnosti v 

zaprtih kuvertah razdelile razrednikom, ki so jih posredovali staršem preko njihovih otrok – 
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učencev. Učenci so vprašalnike, ki so jih doma izpolnili njihovi starši, v obdobju dveh tednov 

v zaprtih kuvertah vrnili razrednikom, ti pa so jih izročili izvajalkam raziskave. 

 

 2.2.4 OBDELAVA PODATKOV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Pridobljene podatke smo izvajalke raziskave vnesle v statistični program SPSS 16.0 in jih 

tako pripravile za nadaljnje statistične analize. V svoji diplomski raziskavi bom prvo 

hipotezo, da starši kot najpomembnejši dejavnik učne uspešnosti prepoznavajo psihološke 

značilnosti otrok, preverjala s primerjavo povprečnih rezultatov treh skupin dejavnikov učne 

uspešnosti, tj. psiholoških značilnosti otrok, učiteljevega delovanja in značilnosti družinskega 

okolja. Drugo hipotezo, ki se nanaša na razlike med skupinami staršev z različno ravnjo 

izobrazbe in tretjo hipotezo, v kateri predpostavljamo razlike med različno starimi skupinami 

učencev, bom preverjala z enosmerno analizo variance.  

 

 

2.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

Rezultate empirične raziskave bom prikazala znotraj štirih vsebinskih sklopov (podnaslovov), 

ki se bodo vsebinsko nanašali na posamezne hipoteze. Vključevali bodo: (1) starševsko 

razumevanje pomembnosti dejavnikov učne uspešnosti otrok (2) starševsko razumevanje 

dejavnikov učne uspešnosti glede na stopnjo izobrazbe, (3) starševsko razumevanje 

dejavnikov učne uspešnosti glede na to, ali imajo otroke v petem, sedmem in devetem 

razredu. Dobljene rezultate bom tudi interpretirala. 

 
2.3.1  Starševsko razumevanje pomembnosti dejavnikov učne uspešnosti otrok 

 
V prvi hipotezi (H1) sem predvidevala, da bodo starši med tremi skupinami dejavnikov 

(značilnosti otrok, učiteljev in staršev) kot najpomembnejši dejavnik učne uspešnosti 

prepoznavali značilnosti otrok. Prvo hipotezo sem preverjala tako, da sem primerjala dobljene 

rezultate na ravni povprečnih vrednosti, ki sem jih dobila za vsako od treh skupin dejavnikov 

(značilnosti otrok, učiteljev in staršev) in tako, da sem primerjala rezultate deležev, ki sem jih 

dobila za vsako od treh skupin dejavnikov v enem od vprašanj, ki sem ga staršem dodatno 

zastavila. Kriterij, ki sem ga vnaprej zastavila za sprejemanje/zavračanje prve hipoteze je bil 
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sledeči: hipotezo bom v celoti sprejela, če bodo rezultati v obeh primerih pokazali, da starši 

kot najpomembnejši dejavnik učne uspešnosti prepoznavajo značilnosti otrok.  

 

Starši so v vprašalniku odgovarjali, v kolikšni meri se strinjajo z različnimi trditvami, ki se 

nanašajo na tri skupine dejavnikov učne uspešnosti: značilnosti otrok, staršev in učitelja. 

Svoje (ne)strinjanje so pri posamezni trditvi so izrazili tako, da so na petstopenjski lestvici 

Likerotvega tipa, obkrožili enega od možnih odgovorov..  

 

V vprašalniku je bilo deset trditev, ki so se nanašale na otrokove značilnosti kot dejavnik učne 

uspešnosti, in sicer: 

1. Na šolsko uspešnost v največji meri vpliva otrokova inteligentnost.  

2. Če otroka vsebine predmeta zanimajo, ima boljše ocene. 

3. Ocene so odvisne predvsem od otrokovih sposobnosti govornega izražanja.  

4. Otrok, ki verjame, da je pameten, je šolsko uspešnejši.  

5. Ocene so odvisne od načina otrokovega učenja (učnih strategij). 

6. Otrok, ki je večinoma vesel in zadovoljen, ima boljše ocene.  

7. Otrok, ki se v razredu vede moteče, ima slabše ocene.  

8. Otroci, ki verjamejo vase, dosegajo dobre šolske ocene.  

9. Otroci, ki razloge za šolsko uspešnost največkrat pripisujejo sebi imajo boljše ocene. 

10. Otroci, ki razloge za šolsko uspešnost pripisujejo predvsem drugim dejavnikom (in ne 

sebi), imajo slabše ocene. 

 

V vprašalniku je bilo devet trditev, ki so se nanašale na učiteljeve značilnosti kot dejavnik 

učne uspešnosti, in sicer : 

1. Dober odnos učitelja do učenca vpliva na učno uspešnost. 

2. Ob ustnem preverjanju lahko učenec za isto znanje dobi drugačno oceno kot ob 

pisnem.  

3. Učiteljevo navdušeno poučevanje predmeta vpliva na učno uspešnost učencev. 

4. Dobra pripravljenost učitelja na izvedbo učnih ur vpliva na učno uspešnost. 

5. Otrokove šolske ocene so odvisne od učiteljeve strogosti pri ocenjevanju.  

6. Učitelji ocenjujejo vedno le izkazano znanje učenca.  

7. Učitelj pri ocenjevanju upošteva učenčevo aktivnost pri obravnavi učne snovi.  

8. Učitelj pri ocenjevanju upošteva učenčevo pripravljenost, da pomaga sošolcem. 

9. Učitelj pri ocenjevanju upošteva vestno opravljanje domačih nalog.  
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V vprašalniku so bile štiri trditve, ki so se nanašale na značilnosti staršev kot dejavnik učne 

uspešnosti, in sicer: 

1. Izobrazba staršev vpliva na šolske ocene njihovega otroka. 

2. Finančno stanje družine vpliva na šolske ocene otroka.  

3. Otroci, ki živijo v družinah, v katerih prevladajo odnosi zaupanja, so šolsko 

uspešnejši.  

4. Otroci, ki jim starši pokažejo, kako naj se učijo, so šolsko uspešnejši. 

 

V nadaljevanju bom prikazala a) rezultate treh skupin dejavnikov, ki po mnenju staršev (ne) 

prispevajo k učni uspešnosti (Preglednica 1), b) rezultate posameznih postavk, ki tvorijo 

vsako od vključenih treh skupin dejavnikov učne uspešnosti (Preglednica 2) in c) rezultate 

vprašanja, pri katerem so starši z deležem ocenili prispevek vsakega od treh skupin 

dejavnikov k učni uspešnosti (Preglednica 3). 

 

a) Rezultati treh skupin dejavnikov, ki po mnenju staršev (ne) prispevajo k učni 

uspešnosti 

 

V Preglednici 1 prikazujem rezultate treh skupin dejavnikov (značilnosti otroka, učitelja in 

staršev), ki po mnenju staršev bolj ali manj prispevajo k učni uspešnosti. Rezultate sem pri 

vsakem od vključenih dejavnikov dobila tako, da sem izračunala vsoto rezultatov vseh 

postavk, ki se na posamezen dejavnik nanašajo in jo delila s številom postavk (npr. pri 

dejavniku »značilnosti otroka« sem seštela rezultate desetih postavk, ki se nanašajo na 

otrokove značilnosti kot dejavnik učne uspešnosti in vsoto delila z deset). 

 

Preglednica 1: Prikaz opisne statistike treh skupin dejavnikov (otrokove značilnosti, 
značilnosti učiteljev in staršev), ki po mnenju staršev prispevajo k učni uspešnosti 
SKUPINE 
DEJAVNIKOV 

N Min Maks M SD 

Značilnosti otroka 
 
Značilnosti učitelja 
 
Značilnosti staršev 

353 
 
351 
 
350 

1,89 
 
2,44 
 
1,00 

4,78 
 
5,00 
 
5,00 

3,58 
 
3,69 
 
3,19 

0,48 
 
0,44 
 
0,68 

Opombe: N – število staršev, Min – minimalna vrednost odgovorov, Maks – maksimalna vrednost odgovorov, M 
– povprečna vrednost, SD – standardni odklon.  
 

Iz Preglednice 1 lahko razberemo, da so se straši v večji meri strinjali, da je učna uspešnost 

učencev najbolj odvisna od značilnosti učitelja (M=3,69), nekoliko manjši pomen pa so 
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pripisali dejavniku »značilnosti otroka« (M=3,58), najmanjši pa dejavniku, da je učna 

uspešnost odvisna od »značilnosti staršev« (M=3,19). 

 

b) Rezultati starševskih ocen pomembnosti posameznih postavk, ki tvorijo širše dejavnike 

učne uspešnosti 

 

V Preglednici 2 prikazujem povprečne vrednosti odgovorov posameznih postavk, ki po 

mnenju staršev prispevajo k učni uspešnosti, pa tudi standardne odklone od povprečnih 

vrednosti ter minimalne in maksimalne vrednosti odgovorov. V preglednici sem odebelila 

tiste rezultate, pri katerih so se starši strinjali, da trditev večinoma velja (povprečna ocena 

odgovorov nad 4), podčrtala pa tiste, pri katerih so starši odgovarjali, da se s trditvijo le 

včasih strinjajo (povprečna ocena odgovorov pod 3). 

 

Dobljeni rezultati kažejo, da so starši, med vsemi vključenimi trditvami kot najpomembnejšo 

ocenili, da učitelj in njegova pripravljenost na delo pomembno prispeva k učenčevi učni 

uspešnosti (M =4,46), kot najmanj pomembnega pa, da finančno stanje družine vpliva na 

šolske ocene otroka (M =2,30). 
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Preglednica 2: Prikaz opisnih statistik za posamezne postavke ki se nanašajo na tri skupine 
dejavnikov, pri katerih so starši ocenjevali njihovo pomembnost za otrokovo učno uspešnost 

DEJAVNIK POSAMEZNE POSTAVKE N Min Maks  M SD 

Otrok Na šolsko uspešnost najbolj vpliva 
otrokova inteligentnost 

355 1 5 3,47 0,91 

Otrok Če otroka predmet zanima, ima boljše 
ocene 

356 1 5 3,69 0,90 

Otrok Ocene so odvisne od otrokovega 
govornega izražanje 

356 1 5 3,01 0,91 

Otrok Otrok, ki verjame, da je pameten, je 
šolsko uspešnejši 

356 1 5 3,33 1,14 

Otrok Ocene so odvisne od načina 
otrokovega učenja 

356 1 5 3,89 0,88 

Otrok Vesel in zadovoljen otrok ima boljše 
ocene 

356 1 5 3,60 1,02 

Otrok Otrok z motečim vedenjem ima slabše 
ocene 

356 1 5 3,62 0,98 

Otrok Otroci, ki verjamejo vase, dosega 
dobre šolske ocene 

356 1 5 4,05 0,80 

Otrok Šolska ocena je odvisna od značilnosti 
otroka samega 

355 1 5 3,63 0,95 

Otrok Šolska ocena je odvisna od zunanjih 
dejavnikov 

354 1 5 3,16 0,98 

Učitelj Dober odnos učitelja do učenca 
vpliva na učno uspešnost 

357 1 5 4,21 0,76 

Učitelj Ustno ocenjevanje ne da enake ocene 
kot pisno 

356 1 5 3,93 0,94 

Učitelj Navdušenje učitelja ob poučevanju 
vpliva na otrokovo oceno 

356 2 5 4,40 0,72 

Učitelj Šolske ocene so odvisne od 
pripravljenosti učitelja 

356 1 5 4,46 0,76 

Učitelj Šolske ocene so odvisne od strogosti 
učitelja 

356 1 5 3,26 1,01 

Učitelj Učitelji ocenjujejo samo izkazano 
znanje učenca 

355 1 5 3,32 0,90 

Učitelj Učitelj pri ocenjevanju upošteva 
učenčevo aktivnost 

355 1 5 3,45 0,84 

Učitelj Učitelj pri ocenjevanju upošteva 
pomoč sošolcem 

355 0 5 2,68 0,99 

Učitelj Učitelj pri ocenjevanju upošteva 
vestnost pri domačih nalogah 

354 0 5 3,49 1,01 

Starši Izobrazba staršev vpliva na šolske 
ocene njihovega otroka 

355 0 5 2,67 1,17 

Starši Finančno stanje družine vpliva na 
šolske ocene otroka 

354 0 5 2,30 1,11 

Starši Otroci iz družin, kjer vlada 
zaupanje, imajo bolje ocene 

353 1 5 4,10 0,92 

Starši Otroci, ki jim starši pokažejo  načine 
učenja, imajo boljše ocene 

353 1 5 3,66 1,01 

Opombe: Otrok – značilnosti otroka, Učitelj – značilnosti učitelja, Starši – značilnosti staršev, N – število 
staršev, Min – minimalna vrednost, Maks – maksimalna vrednost, M – povprečna vrednost, SD – standardni 
odklon.  
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Iz rezultatov je razvidno, da so se starši pri posameznih dejavnikih, ki se nanašajo na otrokove 

značilnosti, najbolj strinjali (povprečna ocena odgovorov nad 4), da dosegajo dobre šolske 

ocene tisti otroci, ki verjamejo vase (M=4,05). Med dejavniki, ki so odvisni od učiteljeva dela, 

so se starši najpogosteje strinjali, da so šolske ocene odvisne od pripravljenosti učitelja 

(M=4,46), da k šolskim ocenam prispeva predvsem navdušenje učitelja ob poučevanju 

(M=4,40) in da dober odnos učitelja do učenca vpliva na učno uspešnost (M=4,21). Med 

dejavniki, ki so odvisni od značilnosti staršev, pa so starši najvišje strinjanje ocenili pri 

postavki, da imajo najvišje ocene otroci, ki izhajajo iz družin, v katerih vlada dobro zaupanje 

(M =4,10). 

 

Najnižje strinjanje s posameznimi dejavniki (povprečna ocena odgovorov pod 3) so starši 

izrazili pri trditvi, ki se nanaša na učiteljevo delo in sicer da učitelj pri ocenjevanju upošteva 

pomoč sošolcem (M =2,68), pa tudi pri dveh trditvah, ki se nanašata na značilnosti družine: da 

izobrazba staršev (M=2,67) in finančno stanje družine (M =2,30) vplivata na ocene otrok. 

Zanimivo pa je, da se pri vseh treh trditvah kaže tudi precejšnje odstopanje staršev v 

odgovorih, kar je razvidno iz standardnega odklona (SDpomoč sošolcem=0,99, SDizobrazba staršev=1,17, SD 

finančno stanje staršev =1,11). 

 

c) Deleži, ki so jih starši pripisali vsaki skupini dejavnikov učne uspešnosti  

 

Starši so odgovorili tudi na vprašanje, v kolikšnem deležu posamezna skupina dejavnikov 

(značilnosti otrok, učiteljev in staršev) prispeva k učni uspešnosti učenca. Skupni delež vseh 

treh dejavnikov je znašal 100 %. 

 

V Preglednici 3 prikazujem rezultate (srednje vrednosti, standardne odklone, minimalne in 

maksimalne vrednosti), ki sem jih dobila na vprašanje o oceni deležev posameznih 

dejavnikov, ki prispevajo k učni uspešnosti otroka. 
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Preglednica 3: Prikaz deležev treh skupin dejavnikov (značilnosti otrok, učitelja in staršev), ki 
po mnenju staršev prispevajo k učni uspešnosti 
SKUPINE 
DEJAVNIKOV 

N Min Maks  M SD 

Značilnosti otroka 
 
Značilnosti učitelja 
 
Značilnosti staršev 

346 
 
346 
 
346 

0 
 
0 
 
0 

100 
 
70 
 
70 

48,69 
 
29,90 
 
20,69 

14,99 
 
11,89 
 
10,51 

Opombe: N – število staršev, Min – minimalna vrednost, Maks – maksimalna vrednost, M – povprečna vrednost, 
SD – standardni odklon 
 

Minimalna vrednost deleža je bila pri vseh treh dejavnikih 0, kar pomeni, da je bil vsaj eden 

od staršev (lahko pa tudi več) mnenja, da posamezne skupine dejavnikov ne prispevajo k učni 

uspešnosti otrok, maksimalna vrednost (100 %) pa je bila le pri dejavniku »značilnosti 

otroka«, kar pomeni, da je vsaj eden od staršev (lahko pa tudi več) menil(i), da je za učno 

uspešnost odgovoren otrok sam. Pri delu učitelja in staršev maksimalna vrednost znaša 70 %, 

kar pomeni, da nihče izmed staršev ni pripisal polne odgovornosti učiteljem in staršem za 

učno uspešnost otrok.  

 

Primerjava rezultatov vseh treh skupin dejavnikov je pokazala, da so starši najvišji delež 

odgovornosti za šolsko uspešnost pripisali otroku samemu (M =48,69 %), nato učiteljevemu 

delu (M = 29,90 %) in nazadnje značilnostim staršev (M = 20,69 %). Iz dobljeni rezultatov je 

razvidno, da so starši približno polovico odgovornosti za učno uspešnost pripisali učencem, 

manj kot tretjino učiteljem in petino sebi (staršem).  

 

Pregled dobljenih rezultatov pokaže, da so starši posameznim skupinam dejavnikov 

(značilnosti otrok, učiteljev in staršev) v povprečji pripisovali drugačen pomen, če so 

dejavnike ocenjevali posamezno (poglavje b) in če so jih ocenili v celoti (poglavje c). 

Povprečni rezultati so namreč pokazali, da starši učiteljem pripisujejo najpomembnejšo vlogo 

za otrokovo učno uspešnost (nekoliko manj pa učencem in sebi), rezultati dobljeni glede na 

starševske ocene deležev pomembnosti posameznih skupin dejavnikov so pokazali, da so 

starši največjo »odgovornost« pripisali učencem samim. Glede na omenjeno lahko le delno 

sprejmem prvo hipotezo (H1), v kateri sem predpostavila, da starši med tremi skupinami 

dejavnikov kot najpomembnejši dejavnik učne uspešnosti ocenjujejo značilnosti otrok, saj to 

velja za rezultate na ravni deležev in ne za rezultate na ravni povprečnih vrednosti, dobljenih 

glede na povprečje posameznih postavk.  
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Kako si lahko razložimo dobljene rezultate? Zakaj starši odgovornost za učni uspeh 

pripisujejo otrokom oz. učiteljem? Menim, da so stališča staršev posledica prepričanja, da na 

učno uspešnost svojih otrok ne morejo neposredno vplivati. Nekateri starši znajo in lahko 

pomagajo svojemu otroku tako, da ga spodbudijo k učenju, mu pokažejo načine učenja, 

nekateri najamejo inštruktorja, ki otroku pomaga pri učenju idr. Nekateri starši pa svojim 

otrokom ne znajo ali ne zmorejo pomagati pri šolskem delu, saj nimajo znanja o šolskih 

vsebinah ali načinih pomoči ali pa so preveč zaposleni s službenimi obveznosti, ki jih v 

današnjih službah ni malo. Starši sami torej ne morejo neposredno vplivati na učni uspeh 

svojih otrok, ne glede na to, v kolikšni meri zmorejo ali so pripravljeni pomagati otroku pri 

šolskih obveznostih.  

 

Po mnenju staršev sta za učno uspešnost pomembno odgovorna tako učitelj kot otrok sam, 

medtem ko sami sebi pripisujejo najmanjšo odgovornost za učno uspešnost njihovega otroka.  

Zakaj starši tolikšno mero odgovornosti za učno uspešnost pripisujejo otroku samemu – 

njegovemu prepričanju vase, načinu učenja, zanimanju za predmet, zadovoljstvu v življenju 

idr. (glej Preglednico 2). Tako kot so ugotovili različni avtorji (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009) se tudi starši verjetno zavedajo, da so šolske ocene v največji meri odvisne 

od otrokovih individualnih značilnosti, tj. od otrokovih sposobnosti, osebnostnih značilnosti 

(predvsem vestnosti), motivacije za učenje idr., kar so izrazili tudi v svojih odgovorih v naši 

raziskavi.  

 

Zanimivo je, da so starši v naši raziskavi mnenja, da otrokovo govorno izražanje ne vpliva 

toliko na njegovo učno uspešnost kot npr. to, da verjame vase, medtem ko so raziskovalci 

(Marjanovič Umek idr., 2007) v raziskavi o vplivu govorne kompetentnosti na učno uspešnost 

učencev pri predmetih slovenščina, biologija in matematika, ugotovili nasprotno, tj. da 

govorna kompetentnost pomembneje kot učenčeve sposobnosti prispeva k zaključni oceni iz 

slovenščine in biologije. To lahko pomeni, da se starši morda ne zavedajo tolikšnega pomena 

govorne kompetentnosti pri oceni posameznih predmetov, kot se le-ta dejansko tudi kaže v 

ocenah učencev. Dejstvo pa je, da staršev v raziskavi nismo spraševali po dejavnikih, ki 

prispevajo h konkretnim ocenam, kar je lahko tudi razlog za dobljene rezultate, v katerih so 

»na splošno« večjo vlogo pri učenčevih ocenah pripisali intelektualnim kot govornim 

sposobnostim otrok. 
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Starši so (poleg otroka) tudi učitelju pripisali pomembno odgovornost za učenčev uspeh. Tudi 

sama sem mnenja, da mora biti učitelj tisti, ki otroku pokaže, kako naj se uči, da bo dosegel 

dobro oceno, od učenčeve motivacije, sposobnosti, osebnostnih lastnosti in drugih dejavnikov 

pa je odvisno, v kolikšni meri se bo želel in zmogel naučiti učno snov. Učitelj je odgovoren za 

ocenjevanje otrokovega znanja, šolska ocena pa ni vedno odvisna le od učenčevega 

izkazanega znanja, ampak od učiteljevih kriterijev pri ocenjevanju (njegove subjektivnosti). 

Postavke, ki so se nanašale na značilnosti učitelja in njegovo odgovornost za učni uspeh ter s 

katerimi so se starši v največji meri strinjali so bile: »dober odnos med učiteljem in učencem 

vpliva na učenčevo učno uspešnost«, »navdušenje učitelja ob poučevanju vpliva na otrokovo 

dobro oceno« in »šolske ocene so odvisne od pripravljenosti učitelja« (Preglednica 3). Po 

odgovorih sodeč starši pozitivnemu učiteljevemu odnosu z učenci, navdušenosti nad 

predmetom in učiteljevi pripravljenosti v času podajanja snovi, pripisujejo velik pomen za 

učenčevo motiviranost za predmet in učenje, s tem pa tudi za boljše znanje in višjo oceno, ne 

pa samemu ocenjevanju znanja. 

 

Zanimivo pa je, da so starši v primeru ocenjevanja deležev za skupine dejavnikov (značilnosti 

otroka, učiteljev in staršev) ocenili, da je za učni uspeh v največji meri odgovoren otrok sam, 

medtem ko smo za vsako skupino dejavnikov, ki smo jo dobili iz posameznih postavk, dobili 

drugačne rezultate, in sicer, da je za učno uspešnost otrok odgovoren učitelj. Zakaj tako? 

Menim, da se starši, ko so odgovarjali na prvo vprašanje o deležu odgovornosti za učno 

uspešnost niso zamislili, kaj predstavlja posamezna skupina dejavnikov (značilnosti otroka, 

učiteljev in staršev). V primeru, ko so bile posamezne skupine dejavnikov predstavljene s 

postavkami, ki so opisovale značilnosti otrok, učiteljev in staršev, pa so lahko jasneje izrazili 

svoje mnenje. Rezultati pa so v tem primeru pokazali, da so starši mnenja, da k učni 

uspešnosti največ prispevajo značilnosti učitelja.  

 

Podobno kot v diplomski raziskavi pa so raziskovalci (Lesar, Čuk in Peček, 2005) ugotavljali, 

katera je tista skupina dejavnikov (otrokove značilnosti, značilnosti učiteljev in staršev), ki po 

mnenju osnovnošolskih učiteljev najbolje napoveduje učno uspešnost oz. k njej najbolj 

prispeva. V omenjeni raziskavi so učitelji kot najpomembnejši dejavnik, ki prispeva k učni 

uspešnosti otrok, prepoznali značilnosti otroka. Bili so mnenja, da otrok sam k učni uspešnosti 

prispeva skoraj polovico, medtem ko je prispevek njihovega dela le četrtinski. Nekaj učiteljev 

je celo odgovorilo, da učna uspešnost otroka ni povezana s kakovostjo njihovega dela. Iz 

primerjave rezultatov omenjene in diplomske raziskave je razvidno, da tako učitelji kot starši 
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približno polovico odgovornosti za učno uspešnost pripisujejo otrokom samim, deleži 

»odgovornosti« učitelja pa so v primeru starševskih ocen višji kot v primeru učiteljevih.  

 

2.3.2  Starševsko razumevanje dejavnikov učne uspešnosti glede na stopnjo izobrazbe 

 

V drugi hipotezi (H2) sem predvidevala, da se starši, ki imajo različno stopnjo izobrazbe, 

pomembno razlikujejo v razumevanju treh skupin dejavnikov učne uspešnosti (otrokove 

značilnosti, značilnosti učiteljev in staršev). Starše sem glede na stopnjo izobrazbe razdelila v 

tri skupine: 1. starše z nižjo stopnjo izobrazbe, ki so imeli zaključeno največ 3-letno srednjo 

šolo; 2. starše s srednjo stopnjo izobrazbe, ki so imeli zaključeno 4-letno srednjo šolo ali 

gimnazijo; 3. starše z višjo stopnjo izobrazbe, ki so imeli zaključeno najmanj višjo šolo. 

Drugo hipotezo sem preverjala z enosmerno analizo variance. Kriterij, ki sem ga vnaprej 

zastavila za sprejemanje/zavračanje druge hipoteze je bil sledeči: hipotezo bom v celoti 

sprejela, če bodo rezultati pokazali na razlike v razumevanju vseh treh skupin dejavnikov 

učne uspešnosti. Če bodo rezultati pokazali na razlike v razumevanju posameznih skupin 

dejavnikov, bom drugo hipotezo delno sprejela, če pa razlik ne bom ugotovila niti pri enem 

od dejavnikov, bom to hipotezo v celoti zavrnila. 

 

Enosmerno analizo variance, s katero sem ugotavljala statistično pomembnost razlik med 

starši z različno stopnjo izobrazbe glede na pripisovanje pomembnosti različnim skupinam 

dejavnikov učne uspešnosti, sem lahko izračunala, saj je Levenov preizkus pokazal ne enakost 

varianc med vključenimi skupinami. 

 

Rezultate F vrednosti in stopnje njihove pomembnosti, ki smo jih dobili na osnovi enosmerne 

analize variance (ANOVA), prikazujem v prvih dveh kolonah Preglednice 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nina Pleško; diplomsko delo 

 44   

Preglednica 4: Prikaz podobnosti/pomembnih razlik v razumevanju treh skupin dejavnikov 
(značilnosti otroka, učiteljev in staršev) glede na izobrazbo staršev 
SKUPINE 
DEJAVNIKOV 

 
F 

 
p1 

Izobrazba 
staršev 

 
M 

Izobrazba 
staršev 

 
M 

 
p2 

Nižja 3,59 Srednja 
Višja 

3,46 
3,66 

0,25 
0,65 

Srednja 
 

3,46 Nižja 
Višja 

3,59 
3,66 

0,25 
0,01 

 
 
Značilnosti 
otroka 
 

 
 
5,81  

 
 
0,01 

Višja 3,66 Nižja 
Srednja 

3,59 
3,46 

0,65 
0,01 

Nižja 3,77 Srednja 
Višja 

3,66 
3,70 

0,29 
0,61 

Srednja 
 

3,66 Nižja 
Višja 

3,77 
3,70 

0,29 
0,67 

 
 
Značilnosti 
učitelja 

 
 
1,16 

 
 
0,32 

Višja 3,70 Nižja 
Srednja 

3,77 
3,66 

0,61 
0,67 

Nižja 3,04 Srednja 
Višja 

2,99 
3,38 

0,87 
0,01 

Srednja 
 

2,99 Nižja 
Višja 

3,04 
3,38 

0,87 
0,01 

 
 
Značilnosti 
staršev 

 
 
13,98 

 
 
0,01 

Višja 3,38 Nižja 
Srednja 

3,04 
2,99 

0,01 
0,01 

Opombe: Nižja – starši z zaključeno največ 3-letna srednjo šolo, Srednja – starši z zaključeno 4-letno srednjo 
šolo ali gimnazijo, Višja – starši z zaključeno najmanj višjo šolo, N – število staršev, M – povprečna vrednost; p1 
– stopnja značilnosti za vrednost F, p2 – stopnja značilnosti za rezultate Tukeyevega post hoc preizkusa. 
Statistično pomembne razlike so prikazane odebeljeno. 

Iz rezultatov F preizkusa je razvidno, da so se statistično pomembne razlike med skupinami 

staršev z različno stopnjo izobrazbe (nižja, srednja, višja) pokazale v razumevanju dveh 

dejavnikov, in sicer glede značilnosti otroka (F=5,81, p1=0,01) ter glede značilnosti staršev 

(F=13,98, p1=0,01). Rezultati so prav tako pokazali, da se starši z različno stopnjo izobrazbe 

niso pomembno razlikovali po tem, kolikšen pomen so pripisali učiteljem za učno uspešnost 

otroka (F=1,16,  p1=0,32).  

Da bi ugotovila, katere skupine staršev se glede na njihovo izobrazbo razlikujejo po tem, 

kolikšen pomen pripisujejo značilnostim otroka in njim samim (staršem) pri doseganju učne 

uspešnosti, sem naredila Tukeyev post-hoc preizkus, katerega rezultate prikazujem v zadnjih 

dveh kolonah Preglednice 4. Iz dobljenih rezultatov omenjenega post-hoc preizkusa je 

razvidno, da se med skupinami staršev z različno stopnjo izobrazbe (nižja, srednja, višja) pri 

pomenu otrokovih značilnosti za učno uspešnost kažejo med starši z zaključeno srednjo 

izobrazbo in starši z zaključeno najmanj višjo šolo (p2 < 0,01). Iz rezultatov srednjih vrednosti 

(Msrednja=3,46, Mvišja=3,66) je razvidno, da so starši z zaključeno najmanj višjo izobrazbo 

otrokovim značilnostim pripisali pomembno višji pomen glede na starše z zaključeno srednjo 

izobrazbo.  
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Glede razumevanja pomena značilnosti staršev za učno uspešnost pa rezultati Tuckeyevega 

post-hoc preizkusa ponovno kažejo na pomembne razlike med skupino staršev z nižjo in s 

srednjo glede na višjo izobrazbo. Na osnovi srednjih vrednosti (Mnižja=3,04, Msrednja=2,99, 

Mvišja=3,38) in dobljenih pomembnih razlik je razvidno, da so starši z višjo izobrazbo 

pomembno višje kot ostali dve skupini z nižjo izobrazbo ocenili pomen staršev pri doseganju 

otrokovih učnih dosežkov.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko delno sprejmem drugo hipotezo (H2), v kateri sem 

predpostavila, da se bodo skupine staršev z različno stopnjo izobrazbe razlikovale v 

razumevanju vseh treh skupin dejavnikov učne uspešnosti. Razlike v razumevanju skupin 

dejavnikov učne uspešnosti so se pokazale pri »značilnostih otroka« in »značilnostih staršev«; 

v primeru značilnosti otroka so se pomembne razlike pokazale med skupinama staršev s 

srednjo in višjo izobrazbo, v primeru značilnosti staršev pa smo pomembne razlike ugotovili 

med skupinami staršev z nižjo in srednjo izobrazbo glede na starše z višjo izobrazbo. 

 

Kako si lahko razlagamo dobljene rezultate? Priznati moram, da sem bila nad rezultati 

raziskave presenečena, saj sem pričakovala, da se bodo pomembne razlike v razumevanju 

dejavnikov učne uspešnosti pokazale predvsem med starši, ki imajo najnižjo izobrazbo in med 

tistimi, ki imajo najvišjo izobrazbo. Tudi rezultati pretekle raziskave (Toličič in Zorman, 

1977, str. 329), v kateri sta avtorja primerjala otroke očetov z različno izobrazbo, kažejo, da 

so prizadevanja za uspeh močno odvisna od družine, v kateri otrok živi. Starši z višjo 

izobrazbo naj bi s svojimi stališči in vzgojo usmerjali otroka k bolj oddaljenim ciljem, ki 

zahtevajo več učenja in daljše šolanje, nižje izobraženi starši pa naj bi stremeli in usmerjali 

otroka k bližjim in lažje dosegljivim ciljem tako, da bi otroka čim prej pripeljali k zaslužku 

(prav tam). Razlog za takšno podporo in usmeritev staršev po mnenju omenjenih avtorjev ni v 

socialno-ekonomskem statusu družine, pač pa v stališčih in vrednotah staršev, ki vplivajo tudi 

na odnos do izobrazbe. 

  

Rezultati sodobnejših raziskav (npr. Peček, idr., 2006a; Marjanovič Umek idr., 2006a, 2006b, 

2007) kažejo, da je izobrazba staršev pomembna za učno uspešnost otrok, pri čemer so otroci 

staršev z nižjo izobrazbo učno manj uspešni kot otroci staršev z višjo izobrazbo.  

Kot sem že predhodno omenila so rezultati diplomske raziskave pokazali na nekatere razlike 

med starši z različno stopnjo izobrazbe. Zakaj so bili starši z višjo izobrazbo v večji meri kot 

starši s srednjo izobrazbo prepričani, da je odgovornost za učno uspešnost v večji meri 
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odvisna od otroka? Starši, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe, se morda bolj zavedajo, da je 

bila njihova dosežena izobrazba večinsko odvisna od njih samih, kar posledično v svojih 

stališčih izražajo tudi glede učne uspešnosti otrok »na splošno«. Možno pa je, da so starši, ki 

niso nadaljevali šolanja na višji šoli ali fakulteti, razlog za svojo odločitev bolj iskali v 

zunanjih dejavnikih. Vprašanje pa je, zakaj se razlike v pripisovanju pomena otrokovih 

značilnosti za učno uspešnost niso pokazale med starši z višjo izobrazbo in tistimi z nižjo. 

Morda pa je staršem z nižjo izobrazbo lažje sprejeti dejstvo, da šolanja tudi sami niso 

nadaljevali, če verjamejo, da učna uspešnost ni v tolikšni meri odvisna od otroka oz. njegovih 

značilnosti. To je lahko razlog, da omenjeno »logiko« razumevanja dejavnikov učne 

uspešnosti tudi ohranjajo.  

 

Rezultati diplomske raziskave so prav tako pokazali, da so bili starši z višjo izobrazbo bolj kot 

starši z nižjo in srednjo izobrazbo prepričani, da lahko s svojimi značilnostmi pripomorejo k 

učni uspešnosti svojih otrok. Starši z višjo izobrazbo lahko otrokom morda v večji meri 

omogočijo materialne pogoje za učenje (npr. najamejo inštruktorja), otrokom mogoče lažje 

razložijo učno snov, jim pokažejo in svetujejo kako naj se učijo idr., kar lahko vpliva na 

njihovo prepričanje, da k učni uspešnosti otroka prispeva tudi socialno-ekonomski status 

družine. Tudi slovenski avtorji (Marjanovič Umek idr., 2006a), ki so opravili raziskavo, v 

kateri so preučevali, v kolikšni meri lahko šolsko oceno pojasnimo z značilnostmi 

mladostnika in koliko z dejavniki družinskega okolja, so prek odgovorov anketiranih 

mladostnikov prišli do zaključka, da višje izobraženi starši pogosteje iščejo poti za 

spodbujanje otrokovega razvoja ter imajo do njih tudi višja pričakovanja, saj si v veliki meri 

želijo, da bi dosegli toliko kot oni ali še več. Takšni starši vedo, da je mnogokrat potrebno, da 

otroku doma še enkrat razložijo učno snov, jo ponavljajo in utrjujejo, medtem se starši z nižjo 

izobrazbo pogosto srečujejo s težavami, ko svojemu otroku ne znajo pomagati, saj učne 

vsebine ne znajo razložiti. 

 

Glede nato, da so bile značilnosti starševstva, ki prispevajo k učenčevi učni uspešnosti v 

diplomski raziskavi opredeljene v smislu izobrazbe staršev, finančnega stanja družine, 

zaupanja med člani družine in pomoči otrokom s tem, ko jim starši pokažejo različne načine 

učenja (Preglednica 3), bi lahko predpostavila, da se starši z nižjo in srednjo izobrazbo morda 

bolj zavedajo, da otrokom ne morejo ponuditi vseh »pogojev« (pomoč pri učenju, najem 

inštruktorja idr.), ki bi jim lahko olajšali učenje in s tem prispevali k učinkovitejšem učenju in 
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učni uspešnosti, kar je lahko bil vzrok, da so značilnostim starševstva pripisali manjši pomen 

za otrokovo učno uspešnost. 

 

Rezultati niso pokazali razlik med skupinami staršev glede na njihovo stopnjo izobrazbe o 

tem, v kolikšni meri je učitelj (so)odgovoren za učenčevo učno uspešnost. Glede na to, da sem 

predhodno že ugotovila, da starši pomembno vlogo za učenčevo učno uspešnost pripisujejo 

učitelju, lahko zaključim, da to velja za vse starše ne glede na njihovo zaključeno stopnjo 

šolanja.  

 

2.3.3. Starševsko razumevanje dejavnikov učne uspešnosti glede na razred, ki ga njihovi 

otroci obiskujejo 

 

V tretji hipotezi (H3) sem predvidevala, da se starši, ki imajo otroke v 5., 7. ali 9. razredu, 

pomembno razlikujejo v razumevanju treh skupin dejavnikov učne uspešnosti: značilnosti 

otrok, učiteljev in staršev. Tretjo hipotezo sem preverjala z enosmerno analizo variance 

(ANOVA), rezultate pa prikazala v Preglednici 5. Kriterij, ki sem si ga vnaprej zastavila za 

sprejemanje/zavračanje tretje hipoteze, je bil sledeči: hipotezo bom v celoti sprejela, če bodo 

rezultati raziskave pokazali na razlike med skupinami staršev, ki imajo otroke v različnih 

razredih, v razumevanju vseh treh skupin dejavnikov učne uspešnosti. Če bodo rezultati 

pokazali na razlike med skupinami staršev v razumevanju posameznih skupin dejavnikov, 

bom tretjo hipotezo delno sprejela, če pa razlik med skupinami staršev ne bom ugotovila niti 

pri enem od dejavnikov, bom hipotezo v celoti zavrnila.  
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Preglednica 5: Prikaz razlik v razumevanju treh skupin dejavnikov učne uspešnosti med 
starši, ki imajo otroke v 5., 7. ali 9. razredu osnovne šole  
SKUPINE 
DEJAVNIKOV 

 
F 

 
p1 

 
Razred 

 
M 

 
Razred 

5. razred 3,51 7. razred 

9. razred 

7. razred 3,64 
 

5. razred 

9. razred 

 
 
Značilnosti otroka 
 

 
 
1,70 

 
 
0,86 

9. razred 3,56 5. razred 

7. razred 

5. razred 3,72 7.razred 

9. razred 

7. razred 3,67 
 

5. razred 

9. razred 

 
 
Značilnosti 
učitelja 

 
 
 
1,68 

 
 
 
0,19 

9. razred 3,60 5. razred 

7. razred 

5. razred 3,11 7. razred 

9. razred 

7. razred 3,32 

 

5. razred 

9. razred 

 
 
Značilnosti 
staršev 

 
 
2,76 
 
 

 
 
0,07 
 
 
 
 

9. razred 3,12 5. razred 

7. razred 

Opombe: 5., 7. ali 9.  razred – razred, ki ga obiskuje otrok, N – število staršev, M – povprečna vrednost; p1 – 
stopnja značilnosti za vrednost F, p2 – stopnja značilnosti za rezultate Post hoc preizkusa.  
 

Iz rezultatov F preizkusa je razvidno, da med skupinami staršev, ki imajo otroke v 5., 7. ali 9. 

razredu osnovne šole, v razumevanju dejavnikov učne uspešnosti, ki so odvisni od značilnosti 

otroka (F=1,70, p1=0,86), značilnosti učitelja (F=1,68, p1=0,19) in značilnosti staršev 

(F=2,76,  p1=0,07), ni statistično pomembnih razlik.  

 

Rezultati pomenijo, da so med starši, ki imajo otroke v 5., 7. ali 9. razredu, majhne razlike v 

razumevanju pomena otrokovih značilnosti, značilnosti staršev in značilnosti učitelja za 

otrokovo učno uspešnost oz. da starši otrok iz različnih razredov podobno razumejo pomen 

posameznih skupin dejavnikov za učenčevo uspešnost. 
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko tretjo hipotezo (H3), v kateri sem predvidevala, da se 

starši pomembno razlikujejo v razumevanju dejavnikov učne uspešnosti (otrokove značilnosti, 

značilnosti učiteljev in staršev), glede na to ali njihov otrok obiskuje 5., 7. ali 9. razred, 

zavrnem. 

 

Verjetno starši svojih stališč v času šolanja otrok ne preoblikujejo, saj jih je, tako kot je 

značilno za stališča na sploh, težko spreminjati (npr. Pajares, 1992, v Smrtnik in Lesar, 2010). 

To je morda razlog, da imajo starši različno starih otrok oblikovana stališča o pomenu 

posameznih dejavnikov učne uspešnosti, ki jih – ne glede na starost njihovih otrok – bistveno 

ne spremenijo. 

 

Glede na lastne izkušnje predvidevam, da starši svojim šolajočim otrokom/mladostnikom 

posredujejo svoja stališča o tem, kaj lahko naredijo, da bodo učno uspešnejši. Sama zase vem, 

da sta mi oče in mama ves čas šolanja govorila, da je učitelj tisti, ki posreduje znanje, jaz pa 

sem tista, ki ga moram sprejeti in ga uporabiti. S tem sta mi sporočala, da je v največji meri 

od učitelja odvisno, kaj me bo naučil, od mene pa, koliko od tega znanja bom pripravljena 

usvojiti. Spomnim se tudi, da sta mi bila starša vedno na voljo, ko sem potrebovala pomoč pri 

učenju, pri učenju sta me tudi spodbujala. Starša sta mi pokazala, da je za učni uspeh potrebno 

sodelovanje vseh treh skupin dejavnikov: učitelja, otroka in staršev ne glede na razred, ki ga 

obiskuješ. 

 

Pogosto starši otrokom skozi šolanje posredno sporočajo svoja stališča o tem, kaj lahko za 

šolsko oceno naredijo sami (npr. »če se boš učil, boš dobil dobro oceno«) in od katerih 

dejavnikov je njihova ocena odvisna (npr. »učiteljica ne zna razložiti snovi, zato ne moreš 

dobiti dobre ocene, pa če se še tako trudiš«), na ta način pa lahko pomembno prispevajo k 

otrokovi lastni odgovornosti za šolsko oceno. 

 

V nasprotju z dobljenimi rezultati pa ugotovitve raziskav o pomenu individualnih dejavnikov 

učenčeve učne uspešnost kažejo, da pomen govorne kompetentnosti na učno uspešnost s 

starostjo otrok narašča, čeprav omenjena značilnost posameznika pomembno (so)določa 

njegovo učno uspešnost skozi celotno obdobje šolanja (Marjanovič Umek, 2006a, 2007). Prav 

tako s starostjo šolajočih otrok in mladostnikov osebnostne značilnosti (predvsem vestnost) 

postanejo pomembnejše za posameznikovo šolsko uspešnost, pomen intelektualnih 

sposobnosti za posameznikovo učno uspešnost pa v srednji šoli izgubi na pomenu glede na 
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osnovno šolo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Glede na to, da rezultati raziskav kažejo 

na spremembe v pomenu posameznih dejavnikov učne uspešnosti v času 

otrokovega/mladostnikovega šolanja, pa je vprašanje, ali in v kolikšni meri se te spremembe v 

času šolanja njihovih otrok odražajo tudi v stališčih staršev. V raziskavi sem 

podobnosti/razlike med skupinami staršev o dejavnikih učne uspešnosti ugotavljala glede na 

to, ali so bili njihovi otroci v 5., 7. in 9. razredu. Možno je, da bi se razlike pokazale, če bi 

razlike ugotavljala med starši otrok, ki se še bolj razlikujejo po starosti (npr. med starši otrok 

iz 1. in 9. razreda), prav tako pa bi o spremembah v stališčih lažje sklepala, če bi spremljala 

isto skupino staršev skozi čas šolanja njihovih otrok. Omenjene predpostavke pa bi bilo v 

nadaljnjih raziskavah zanimivo tudi preveriti.  
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3. ZAKLJUČEK 
 

Naše življenje je polno vzponov in padcev, uspehov in neuspehov. Prav uspeh pa je tisti, ki 

nas lahko žene naprej za novimi izzivi in spoznanji. Vsaka uspešno dosežena stopnica nam 

vliva energijo za doseganje vedno višjih ciljev. V šoli se uspešnost kaže v dobrih ocenah, 

napredovanju v znanju in uspešno opravljenih šolskih obveznostih. Na učno uspešnost 

vplivajo različni dejavniki, ki so pogojeni predvsem z značilnostmi otrok, učiteljev in staršev. 

 

V diplomski raziskavi so me zanimala stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti pri 

učencih v osnovni šoli. V raziskavi sem ugotavljala, katerim skupinam dejavnikov, ki 

vplivajo na učno uspešnost učencev (značilnosti otrok, učiteljev in staršev), starši pripisujejo 

največji pomen. Zanimalo me je tudi, kako se v razumevanju dejavnikov učne uspešnosti 

razlikujejo starši glede na njihovo doseženo stopnjo izobrazbe ter kako se razlike med starši v 

razumevanju treh skupin dejavnikov učne uspešnosti kažejo glede na razred, ki ga njihovi 

otroci obiskujejo. 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov raziskave ugotavljam, da starši menijo, da k učni uspešnosti 

njihovih otrok v največji meri prispevajo značilnosti in delo učitelja ter značilnosti otroka 

samega. Rezultati so glede na izobrazbo staršev pokazali: (a) da sta se skupini staršev s 

srednjo in višjo izobrazbo pomembno razlikovali v razumevanju tiste skupine dejavnikov 

učne uspešnosti, ki se nanaša  na otroka samega (starši z višjo izobrazbo so otrokovim 

značilnostim pripisali pomembnejšo vlogo kot tisti s srednjo izobrazbo) in (b) da sta se 

skupini staršev z nižjo in srednjo izobrazbo pomembno razlikovali od tiste z višjo izobrazbo v 

razumevanju socialnega položaja in načina življenja družine kot dejavnika učne uspešnosti 

(starši z višjo izobrazbo so bili bolj prepričani v pomen omenjene skupine dejavnikov kot 

ostali dve skupini staršev z nižjo izobrazbo). Pri starševskem razumevanju vključenih 

dejavnikov učne uspešnosti rezultati niso pokazali pomembnih razlik med skupinami staršev, 

katerih otroci so obiskovali peti, sedmi in deveti razred.  

 

Iz rezultatov je torej razvidno, da so starši pomembno vlogo za učno uspešnost pripisali 

predvsem dejavnikom, ki izhajajo iz učenčevih značilnosti in značilnosti učiteljev. To 

nakazuje, da se starši večinoma zavedajo pomena omenjenih skupin dejavnikov, ki se tudi v 

številnih raziskavah kažejo kot najpomembnejši dejavniki učne uspešnosti (npr. Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009; Marjanovič Umek, 2006a, 2006b). Starši so dejavnikom, 
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vezanim na posamezne značilnosti družine (finančno stanje, izobrazba staršev, zaupanje, 

»učenje« strategij učenja), med vsemi pripisali najmanjši pomen za učno uspešnost. Na 

osnovi omenjenih rezultatov lahko sklepamo, da starši bolj kot sebi v drugih dejavnikih 

prepoznavajo pomembnejšo vlogo za otrokovo učno uspešnost. Menim, da bi na osnovi 

dobljenih rezultatov starše lahko spodbudili k razmišljanju, da lahko imajo (poleg učencev in 

učiteljev) pomembno vlogo pri spodbujanju otrokove učne uspešnosti npr. tako, da otroke 

spodbujajo pri učenju, da jih učijo vestnosti, da otrokom zaupajo, da bodo zmogli pri 

doseganju zastavljenih ciljev. Starši na ta način otrokom lahko pomagajo, da so za učenje bolj 

motivirani in da se učenja lotijo načrtno in sistematično. To pa ne pomeni, da bi staršem 

naložili »preveliko« odgovornost za otrokovo učno uspešnost, ki pa je odvisna tudi od učenca 

samega in načina učiteljevega dela. Glede na to, da so rezultati raziskave pokazali, da se starši 

z višjo izobrazbo bolj zavedajo pomembne vloge učenca samega in značilnosti staršev kot 

dejavnikov učne uspešnosti, bi bilo predvsem starše s srednjo in nižjo izobrazbo smiselno 

informirati o tem, kaj lahko učenci naredijo za izboljšanje učne uspešnosti in na kakšen način 

lahko tudi sami pripomorejo k učni uspešnosti svojih otrok. Zanimivo pa je, da rezultati niso 

pokazali razlik med skupinami staršev v razumevanju pomena posameznih dejavnikov učne 

uspešnosti glede na to, ali so imeli svoje otroke v petem, sedmem in devetem razredu. Na 

osnovi omenjenega lahko zaključimo, da imajo starši ne glede na starost svojih otrok verjetno 

že oblikovana stališča o dejavnikih učne uspešnosti. Zato bi dobro, da se s starši že ob vstopu 

njihovih otrok v šolo pogovorimo o tem, kaj prispeva k učenčevi učni uspešnosti in kako 

lahko usmerjajo otroke, da bi bil riziko za učenčevo neuspešnost v šoli čim manjši.  

 

Pomembno vlogo pri informiranju staršev imajo predvsem učitelji in svetovalni delavci šol, ki 

se s starši na roditeljskih sestankih ali predavanjih lahko pogovorijo predvsem o skupnem 

sodelovanju z namenom, da skupaj pripomorejo k temu, da so učenci v šoli čim bolj uspešni. 

 

V zaključku diplomskega dela želim poudariti, da rezultatov raziskave ne gre posploševati, saj 

kljub velikemu številu osnovnih šol (12) in staršev, zajetih v raziskavo, vzorec ni bil 

reprezentativen za celotno Slovenijo. 

Z obsežnejšo raziskavo bi lahko pridobili še bolj realne podatke o tem, kakšna so stališča 

slovenskih staršev o dejavnikih učne uspešnosti. Prednost raziskave prepoznavam predvsem v 

tem, da je bilo preučevano področje (stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti) še 

neraziskano in predstavlja novost tako v Sloveniji kot v tujini. Omenjena raziskava na ta 
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način lahko predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje pomembnega področja učne 

uspešnosti učencev. 
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PRILOGA 1: Del anketnega vprašalnika 

 

Spoštovani starši! 

 

Dovolite, da se najprej predstaviva. Dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Irena Lesar sva na 

pedagoški fakulteti zaposleni kot asistentki. V dogovoru z vodstvom šole, ki jo obiskuje Vaš 

otrok, načrtujeva raziskavo o razumevanju dejavnikov šolske uspešnosti pri učencih, starših in 

učiteljih. Pri izvedbi raziskave sodelujejo tudi študentke naše fakultete: Simona Sušnik, Katja 

Mostar, Nina Pleško in Dragana Sterdjević.  

 

Pri učencih bo izpolnjevanje vprašalnikov potekalo na njihovih šolah. Trajalo bo približno 30 

minut. Ob tem Vas prosimo, da tudi sami izpolnite vprašalnik o dejavnikih učne uspešnosti, ki 

Vam ga bo prinesel v izpolnjevanje Vaš otrok. priložena bo kuverta v katero lahko vložite 

vprašalnik in ga zaprtega preko Vašega otroka vrnete nazaj v šolo. Vprašalnik je anonimen. 

 

V upanju, da soglašate s sodelovanjem v raziskavi, Vas lepo pozdravljava, 

 

 

dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Irena Lesar 
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DEJAVNIKI ŠOLSKE USPEŠNOSTI – starši 
 
 

Spol (obkroži):  M     Ž    Razred vašega otroka:_____    Jezik, ki ga govorite doma:_________ 

 

Izobrazba: a) OŠ ali manj  b) 3-letna SŠ  c) 4-letna SŠ ali gimnazija  d) višja šola/fakulteta ali več 
 
A) Dejavniki šolske uspešnosti otroka so različni. Označite delež dejavnikov, ki prispevajo k 

otrokovi šolski uspešnosti. Skupni seštevek vseh dejavnikov naj bo 100 %. 

 

____ Otrok sam (npr. inteligentnost, osebnost …) 

____ Učitelj (npr. način ocenjevanja in poučevanja …) 

____  Starši (npr. izobrazba staršev, pomoč pri učenju…) 

 

B) V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami: (zapišite številko, ki izraža Vaše 
ne/strinjanje) 

 

 Ne  velja    Večinoma ne velja         Včasih velja, včasih ne        Večinoma velja            Velja               

       1         2                           3              4       5 

 

1. Dekleta v šoli dosegajo boljše ocene kot fantje.     ______            

Pojasnite, zakaj ste izbrali ta odgovor: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Na šolsko uspešnost v največji meri vpliva otrokova inteligentnost.   ______   

3. Inteligentnost je prirojena lastnost posameznika, na katero ne moremo vplivati. ______ 

4. Če otroka vsebine predmeta ne zanimajo, ima slabše ocene.    ______ 

5. Ocene so odvisne predvsem od otrokovih sposobnosti govornega izražanja.      ______ 

6. Otrok, ki verjame, da je pameten, je šolsko uspešnejši.    ______    

7. Ocene so odvisne od načina otrokovega učenja (učnih strategij).    ______ 

8. Otrok, ki je večinoma vesel in zadovoljen, ima boljše ocene.    ______ 

8. Predhodno znanje pri nekem predmetu je pomembno za doseganje dobrih ocen. ______ 

10. Otrok, ki se v razredu vede moteče, ima slabše ocene.    ______ 

11 . Otroci, ki verjamejo vase, dosegajo dobre šolske ocene.    ______ 

12. Otroci, ki razloge za šolsko uspešnost največkrat pripisujejo sebi, imajo boljše ocene._____ 

13. Otroci, ki razloge za šolsko uspešnost pripisujejo predvsem drugim dejavnikom (in ne sebi), imajo 

slabše ocene.                        _____ 

14. Kakšno oceno bo otrok dobil, je bolj odvisno od sreče kot od znanja.  ______  
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15. Dober odnos učitelja do učenca vpliva na učno uspešnost.     ______ 

16. Ob ustnem preverjanju lahko učenec za isto znanje dobi drugačno oceno kot ob pisnem.___ 

17. Učiteljevo navdušeno poučevanje predmeta vpliva na učno uspešnost učencev.  ______ 

18. Dobra pripravljenost učitelja na izvedbo učnih ur vpliva na učno uspešnost.  ______ 

19. Otrokove šolske ocene so odvisne od učiteljeve strogosti pri ocenjevanju.  ______ 

20. Učitelji ocenjujejo vedno le izkazano znanje učenca.     ______ 

21. Učitelj pri ocenjevanju upošteva učenčevo aktivnost pri obravnavi učne snovi. ______ 

22. Učitelj pri ocenjevanju upošteva učenčevo pripravljenost, da pomaga sošolcem. ______ 

23. Učitelj pri ocenjevanju upošteva vestno opravljanje domačih nalog.   ______ 

24. Šolska ocena bi morala temeljiti le na izkazanem znanju učenca.   ______ 

25. Izobrazba staršev vpliva na šolske ocene njihovega otroka.    ______ 

Pojasnite, zakaj ste izbrali ta odgovor: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

26. Finančno stanje družine vpliva na šolske ocene otroka.       _____ 

Pojasnite, zakaj ste izbrali ta odgovor: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

27. Otroci, ki živijo v družinah, v katerih prevladujejo odnosi zaupanja, so šolsko uspešnejši.__ 

Pojasnite, zakaj ste izbrali ta odgovor: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

28. Otroci, ki jim starši pokažejo, kako naj se učijo, so šolsko uspešnejši.               ______                              

Pojasnite, zakaj ste izbrali ta odgovor: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje. 

 


