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POVZETEK 

V diplomskem delu so predstavljena stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o posameznih 

dejavnikih učne uspešnosti. V teoretičnem delu so obravnavane temeljne značilnosti učne 

uspešnosti, dejavniki učne uspešnosti in stališča, ki se nanašajo na dejavnike učne uspešnosti. 

Podrobneje so opisane predvsem tri skupine dejavnikov učne uspešnosti, tj. osebnostne 

značilnosti, značilnosti družine in značilnosti šolskega okolja, ki so bile preko stališč učencev 

v diplomski raziskavi podrobneje obravnavane. V empiričnem delu so prikazani rezultati 

raziskave, v kateri je sodelovalo 516 učencev iz osmih različnih osnovnih šol, ki so obiskovali 

5., 7. in 9. razred. V raziskavo so bila vključena posamezna vprašanja iz anketnega 

vprašalnika, ki sta ga sestavili dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Irena Lesar. V diplomski 

raziskavi nas je zanimalo: 1) kakšna so stališča učencev iz 5., 7. in 9. razreda o intelektualnih 

in govornih sposobnostih, osebnostnih potezah, strogosti učitelja in znanju učencev ter 

izobrazbi in finančnem stanju družine kot dejavnikih učne uspešnosti ter 2) ali se učenci 

različnih razredov pomembno razlikujejo v razumevanju pomena omenjenih dejavnikov učne 

uspešnosti. Rezultati so pokazali, da po mnenju učencev včasih velja, da so šolske ocene 

odvisne od posameznikovih govornih in intelektualnih sposobnosti; pomembne razlike med 

učenci iz 5., 7. in 9. razredov so se pokazale glede govornih, ne pa glede intelektualnih 

sposobnosti. Učenci iz različnih razredov so med posameznimi širšimi osebnostnimi potezami 

vestnost prepoznali kot najpomembnejšo za posameznikovo učno uspešnost, nato 

sprejemljivost, odprtost, čustveno stabilnost in nazadnje ekstravertnost; med učenci iz 5., 7. in 

9. razredov so se pokazale pomembne razlike v razumevanju pomena nekaterih osebnostnih 

potez (sprejemljivost, odprtost in čustvena stabilnost). Učenci iz različnih razredov so se 

delno strinjali, da so šolske ocene odvisne od učiteljeve strogosti in znanja učenca; učenci 9. 

razreda so bili pomembno bolj kot učenci iz 7. in 5. razreda prepričani, da na posameznikovo 

učno uspešnost vpliva učiteljeva strogost pri ocenjevanju učenca, učenci 5. razreda pa so bili 

pomembno bolj kot učenci iz 7. in 9. razreda mnenja, da učitelji ocenjujejo le znanje učencev. 

Učenci iz različnih razredov so odgovarjali, da večinoma ne velja, da izobrazba in finančno 

stanje staršev vplivata na učno uspešnost učencev; učenci 5. razredov so bili pomembno bolj 

kot tisti iz 7. in 9. razreda prepričani, da izobrazba staršev vpliva na učno uspešnost, v 

stališčih glede finančnega stanja staršev pa med učenci iz različnih razredov ni bilo razlik.  

 

 

Ključne besede: učna uspešnost, stališča, učenci, starostne razlike 
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Attitudes of students of different age regarding factores of academic 

achievement 

The thesis presents the attitudes of the students of the 5
th

, 7
th

 and 9
th

 grade regarding particular 

factors of academic achievement. The theoretical part deals with the basic characteristics of 

academic achievement, the factors of academic achievement and the attitudes that refer to the 

factors of academic achievement. Three groups of factors of academic achievement are 

primarily described in detail: personal characteristics, characteristics of the family and those 

of the school environment, which are all discussed in detail through the students’ attitudes in 

the thesis research. The empirical part of the thesis presents research results, those of the 516 

students of the 5
th

, 7
th

 and 9
th

 grade of eight different elementary schools. The research 

contained individual questions from the questionnaire developed by dr. Helena Smrtnik 

Vitulić and dr. Irena Lesar. The interests of the thesis research were: 1) what the attitudes of 

the students of the 5
th

, 7
th

 and 9
th

 grade were on the intellectual and speech abilities, personal 

traits, strictness of teachers and knowledge of students, as well as the level of education and 

financial status of the family as factors of academic achievement; and 2) if students of 

different grades significantly differentiate in the understanding of the meaning of limited 

factors of academic achievement. The results show that the students believe that their 

academic evaluation sometimes depends on the individual’s speech and intellectual abilities; 

significant differences between the students of the 5
th

, 7
th

 and 9
th

 grade mainly showed in their 

speech abilities, not so much in their intellectual abilities. Students of different grades have 

recognized studiousness out of several extended personal characteristics as the most important 

trait of an individual’s academic achievement. It is followed by acceptance, openness, 

emotional stability, and lastly extroversion; there were considerable differences between the 

students of the 5
th

, 7
th

 and 9
th

 grade and their understanding of the meaning of some personal 

traits (acceptance, openness and emotional stability). Students of different grades have partly 

agreed on academic evaluation being dependent on a teacher’s strictness and on a student’s 

level of knowledge. The students of the 9
th

 grade were considerably more convinced than 

those of the 7
th

 and 5
th

 grade, that the teacher’s strictness during the academic evaluation 

influences the individual’s academic achievement. The students of the 5
th

 grade were 

noticeably more convinced than those of the 7
th

 and 9
th

 grade, that teachers only evaluate the 

knowledge of the students. Students of different grades have answered that it mostly isn’t 

valid, that the level of education and the financial status of the parents influence the student’s 

academic achievement; the students of the 5
th

 grade were considerably more convinced than 

those of the 7
th

 and 9
th

 grade, that the education level of the parents influences the academic 
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achievement; as far as the attitudes on the financial status of the parents are concerned, there 

were no distinctions between the students of different grades.  

 

Key words: academic achievement, attitudes, students, age differences 
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1.0 UVOD 
 

Učenci imajo različne predstave o tem, kateri dejavniki vplivajo na njihov učni uspeh. Z 

raziskavo Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti sem želela ugotoviti, 

ali učenci različnih starosti resnično poznajo razloge za svoj ne(uspeh). To pomeni, da njihova 

šolska ocena ni odvisna le od njih samih, ampak od mnogih drugih dejavnikov učne 

uspešnosti, kot so npr. učiteljev način ocenjevanja znanja, spodbude staršev idr. 

 

Poznavanje dejavnikov učne uspešnosti je pomembno, saj omogoča, da posamezniki 

spremenijo svoje lastnosti, vedenje ali okoliščine, ki so pomembne za uspešnost in sprejmejo 

tiste dejavnike, ki neodvisno od njih prispevajo k učni uspešnosti. Npr. učenci, ki vedo, da je 

učna uspešnost odvisna predvsem od njihovega truda, se bodo za svoj učni uspeh morda še 

bolj potrudili kot tisti, ki tega spoznanja nimajo, ali pa mislijo, da je ocena v največji meri 

odvisna od učiteljevega ocenjevanja in da na učno uspešnost vpliva socialnoekonomski 

položaj družine. Zato je za učence še posebej pomembno, da razumejo in ozavestijo, kaj lahko 

prispeva k njihovi učni uspešnosti, saj omenjena spoznanja omogočajo spremembe v vedenju, 

ki omogočajo izboljšanje učne uspešnosti. Ne glede na omenjeno pa velja, da zgolj 

poznavanje dejavnikov učne uspešnosti še ni dovolj, da se posameznik v skladu s spoznanji 

tudi vede. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom opisala učno uspešnost, dejavnike učne uspešnosti 

ter  stališča učencev o tem, kaj pomembno prispeva k učni uspešnosti učencev v osnovni šoli. 

 

V empiričnem delu pa bom raziskala, kakšna stališča imajo učenci iz 5., 7. in 9. razredov o 

tem, kateri dejavniki vplivajo na njihovo šolsko oceno: učenčeve psihološke značilnosti, kot 

so osebnostne lastnosti, govorne in intelektualne sposobnosti, učiteljeve značilnosti, ki 

učenčevo znanje preverjajo in ocenjujejo, ali pa značilnosti staršev oz. družinskega okolja, ki 

naj bi učencu nudili varnost in spodbudo. Prav tako me bo tudi zanimalo, ali obstajajo razlike 

v stališčih med učenci iz različnih razredov in katere so možne razlage zanje.  
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2.0 TEORETIČNI DEL 

 

2.1  Učna uspešnost v OŠ 

 

Učna uspešnost je koncept, ki ga lahko opredelimo na različne načine. V šolskem sistemu 

lahko učno uspešnost opredelimo z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki so postavljeni kot 

merilo učenčeve učne uspešnosti v določenem razredu. Osnovni vzgojno-izobraževalni cilji so 

v Sloveniji zapisani v Zakonu o osnovni šoli, učni cilji oz. standardi znanja za posamezen 

predmet pa v učnih načrtih (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

Učno uspešnost lahko merimo na naslednje načine: 

 s povprečnimi ocenami, 

 s standardiziranimi preizkusi znanja in  

 s splošnim učnim uspehom (ukinjen s šolskim letom 2008/2009). 

 

Šolske ocene so v osnovni šoli najpogostejša oblika merjenja učnih dosežkov učencev. Ocene 

so v 1. triletju opisne, od 4. do 9. razreda osnovne šole pa številčne (od nezadostne (1) do 

odlične (5) ocene (Uradni list RS, 102/2007, 61. člen)). Postopek preverjanja in ocenjevanja 

znanja v osnovni šoli določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju  ter napredovanju učencev 

v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, 73/2008). 

 

Notranje ocenjevanje izvajajo razredni in predmetni učitelji vsak zase v svojem razredu. 

Znanje učencev lahko preverjajo na različne načine, to je s pisnimi ali ustnimi preizkusi 

znanja, različnimi izdelki učencev, ali na osnovi učenčevih nastopov. V šolskem letu sta dve 

ocenjevalni obdobji, zaključna ocena pa je določena na podlagi vseh ocen, ki jih učenec 

pridobi v enem šolskem letu (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  

 

Do šolskega leta 2008/2009 se je učenčeva uspešnost v 2. in 3. triletju devetletke izražala tudi 

s splošnim učnim uspehom. Pri tem so se upoštevale zaključne ocene iz vseh predmetov, 

razrednik pa je učni uspeh predlagal tudi na podlagi učenčevih dosežkov, obšolskih 

dejavnostih, prizadevnosti ter odnosa do šolskih obveznosti. Končni uspeh pa je določil 

učiteljski zbor (prav tam). 
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V devetletni osnovni šoli se izvaja tudi zunanje preverjanje znanja. Postopek, potek in 

vrednotenje nalog na nacionalnem preverjanju znanja (v nadaljevanju NPZ) je v devetletni 

osnovni šoli določen s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni 

list RS, 67/2005). Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja se znanje učencev 

preverja z NPZ-jem iz maternega jezika, matematike in tujega jezika oz. po tretjem obdobju iz 

maternega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ob koncu drugega 

obdobja je NPZ za učence prostovoljno, preverjanje šola izvede sama po predpisanem 

postopku, ob koncu tretjega obdobja pa za vse učence obvezno, šola sodeluje z zunanjimi 

ocenjevalci (Uradni list RS, 81/2006, 64. člen). Učenci in starši dobijo pisno obvestilo o 

doseženih rezultatih na NPZ-ju, ki so izraženi v točkah in odstotkih. Doseženi rezultati se 

vpišejo tudi v spričevalo, vendar se ne upoštevajo pri zaključni oceni pri predmetu (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

 

2.1.1 Osnovnošolsko izobraževanje 

 

V času obveznega izobraževanja naj bi vsi državljani dobili kakovostno splošno izobrazbo in 

razvili sposobnost za vseživljenjsko učenje. Osnovnošolsko izobraževanje je brezplačno in se 

financira iz javnih sredstev, saj ima vsakdo pravico do izobrazbe (Krek in Metljak, 2011).   

 

Ena izmed nalog šole je, da skuša pri vsakem učencu razvijati zavest, kako pomembno je 

znanje, sposobnost za učenje, pridobivanje učnih navad in vztrajnosti (prav tam). Učence šola 

preko obremenitev navaja na samostojnost, saj je le tako zagotovljen uspeh pri nadaljnjem 

šolanju in delu (prav tam). V Beli knjigi (prav tam) so našteti tudi glavni cilji 

osnovnošolskega izobraževanja. Izbrala bom le tiste, ki se mi zdijo še posebej pomembni za 

učence kot posameznike (prav tam): 

 zagotavlja ustrezno pomoč učencem, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj 

spodbudnega okolja, 

 prispeva k zmanjševanju razlik med spoloma, 

 zagotavlja strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, 

 šola spodbuja radovednost in domišljijo, 

 razvija neodvisno mišljenje, 

 razvija sposobnost za pridobivanje znanja, 

 razvija za ustvarjalnost in inovativnost, 
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 razvija sposobnost za razumevanje svojih osebnostnih lastnosti, 

 razvija odgovornost za svoje zdravje in zdrav način življenja. 

 

Osnovno šolanje torej ni namenjeno predvsem prenosu različnih spoznanj na mlade, temveč 

naj bi v samem pedagoškem procesu razvijalo številne sposobnosti učencev, ki jim bodo 

omogočale čim bolj samostojno in učinkovito učenje.  

 

2.1.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Ocenjevanje znanja kot sestavni del pedagoškega procesa predstavlja učiteljem nenehen izziv 

pri njihovem delu. Prav tako je ocenjevanje ena najbolj občutljivih dejavnosti, ki je še vedno 

domena učiteljev. Njen rezultat, ocena, pa pove nekaj o samem procesu ocenjevanja, o 

učencih, o predmetu ocenjevanja, pa tudi o ocenjevalcih, učiteljih (Krek in Cencič, 2000). 

 

Preverjanje znanja oz. ocenjevanje je lahko, kot pravi B. Marentič Požarnik (2008), za otroke 

neverjetno motivacijsko sredstvo in spodbuda za učenje. Preverjanje znanja oz. ocenjevanje je 

lahko (prav tam): 

 

 začetno ali diagnostično, ki je usmerjeno v preverjanje učenčevega predznanja, 

 sprotno ali formativno, ki poteka med obravnavo učne snovi, 

 končno ali sumativno, ki ugotavlja rezultate nekega obdobja (notranje in zunanje 

preverjanje). 

  

Ocena je določena na podlagi kriterijev. Pomembno je, da veljajo pri nekem predmetu isti 

kriteriji za vse učence, ne glede na razred, saj je uporaba enakih meril pri ocenjevanju pogoj 

pravičnega ocenjevanja (Krek in Cencič, 2000).   

 

Toličič in Zorman (1977) sta zapisala, da šolske ocene na splošno niso dovolj točne, ker 

vplivajo nanje razni subjektivni dejavniki. Učitelji in profesorji precej subjektivno presojajo 

iste pisne in ustne odgovore, tako da v večini primerov šolske ocene ne ustrezajo popolnoma 

stvarnemu znanju učencev.  

Zakonski okvir ocenjevanja in napredovanja učencev, ki sta pravzaprav odraz njihove 

uspešnosti v Republiki Sloveniji ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Sušnik; diplomsko delo 

5 
 

napredovanju v osnovni šoli (Ur. l. RS, 73/2008). Ta pravilnik že v 2. členu določa osnovna 

načela, po katerih učitelj ocenjuje učenčevo uspešnost, in sicer učitelj: 

 spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi, 

 upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja, 

 uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oz. standarde 

znanja in glede na razred, 

 preverja in ocenjuje učenčevo znanje pri vsakem predmetu skozi vse ocenjevalno obdobje, 

 daje povratno informacijo učencem in staršem o napredovanju, 

 omogoča učencu kritični premislek in vpogled v osvojeno znanje, 

 prispeva k demokratizaciji odnosov med njimi in učenci. 

 

2.1.3 Namen preverjanja in ocenjevanja 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju v osnovni šoli (Ur. l. RS, 

73/2008) v 3. členu zakonsko določa tudi potek preverjanja in ocenjevanja znanja ter navaja 

razloge, zakaj sta preverjanje znanja in ocenjevanje pomembna. V njem je zapisano, da se 

doseganje ciljev oz. standardov znanja preverja pred, med in ob koncu obravnave novih 

vsebin iz učnih načrtov. Preverjanje znanja tako pomeni zbiranje informacij o tem, kako 

učenec dosega cilje oz. standarde znanja iz učnih načrtov in ni namenjeno ocenjevanju znanja. 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega učne cilje 

oz. standarde znanja, ter se opravi po obravnavi novih vsebin iz učnih načrtov in po 

preverjanju znanja.  

 

Zanimiv je 4. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki učitelja "spodbuja", da je 

ocenjevanje javno, pri tem pa starše in učence seznanja s predpisi, ki urejajo preverjanje in 

ocenjevanje znanja, cilje, standarde znanja, kriterije ocenjevanja, načine ter roke ocenjevanja. 

Učitelj sproti obvešča učence in starše o doseženih rezultatih tako, da jim izroči ocenjene 

pisne izdelke in omogoči vpogled v druge. Učenčeve ocene staršem povedo npr. kako njihov 

otrok učno napreduje, ali pri učenju potrebuje pomoč in ali uporablja učinkovite načine učenja 

(Marentič Požarnik, 2008).  
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Ocenjevanje je postalo tako samoumeven in vsepovsod prisoten del izobraževanja in šolske 

vsakdanjosti, da včasih pozabimo, čemu je pravzaprav namenjeno (prav tam, str. 260). S 

kakšnim namenom preverjamo znanje oz. ga ocenjujemo? Rezultati, ki so del preverjanja in 

ocenjevanja znanja, služijo učencem in učiteljem kot povratna informacija o tem, v kolikšni 

meri so se učno snov naučili. Učenci na ta način spoznavajo, ali so se učno snov dobro 

naučili, pa tudi kako se lahko učijo v prihodnje, npr. ali naj se učijo več ali pa drugače (prav 

tam). Tudi za učitelja je povratna informacija, ki jo dobi preko rezultatov preverjanja in 

ocenjevanja znanja zelo pomembna, saj mu pove, kako uspešni so učenci. Pri tem so mu 

rezultati lahko v veliko pomoč, saj lahko (po)išče razloge za dobljene rezultate učne 

uspešnosti pri učencih. Npr. nizek učni uspeh učencev učitelj pripiše svojim manj učinkovitim 

metodam učenja, nizkim sposobnostim učencev ali pa nižji motiviranosti učencev za 

obravnavano učno snov (prav tam).  

 

Ocene imajo lahko usmerjevalno in selekcijsko funkcijo in so velika pomoč šolskim 

svetovalnim službam, saj na osnovi ocen učenci lažje izbirajo zase ustrezno zahtevno smer 

nadaljnjega šolanja, po drugi strani pa učenci z nižjimi ocenami ne morejo izbrati nadaljnjega 

izobraževanja na šolah z omejitvijo vpisa in velikim interesom za vpis nanje (prav tam). 

Ravnateljem, šolskim oblastem in širši javnosti pa ocene predstavljajo nadzorno funkcijo oz. 

kontrolo učinkovitosti. Učenčevi doseženi rezultati so v tem smislu lahko "dokazilo" 

uspešnosti posamezne šole ali šolskega sistema (prav tam). 

 

Kakovostno ocenjevanje učenčevega znanja je tisto, ki je veljavno (ocenjujejo prav tiste 

informacije, ki so jih predhodno načrtovali), zanesljivo (pri ponovnem ocenjevanju istega 

znanja dobimo enake ocene tudi po daljšem časovnem intervalu), objektivno (ujemanje 

različnih ocenjevalcev pri isti nalogi), občutljivo (zaznavanje čim manjših razlik v znanju pri 

posameznikih), etično in odgovorno (Krek in Cencič, 2000; Marentič Požarnik, 2008).  

 

2.2 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 

 

Kljub temu, da naj bi bila ocena odvisna predvsem od učenčevega znanja, pa žal temu ni tako. 

Na to, da ocena vselej ni odraz učenčevega znanja, opozarjajo tudi številni raziskovalci 

(Toličič in Zorman, 1977; Marentič Požarnik, 2008). Na šolske ocene namreč vplivajo 

različni dejavniki, ki niso odvisni le od posameznikovega znanja. 
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B. Marentič Požarnik (2008) dejavnike učne uspešnosti deli na notranje in zunanje, v 

nadaljevanju pa notranje razdeli na fiziološke in psihološke, zunanje dejavnike pa na 

fizikalne in socialne. Fiziološki dejavniki so tisti, ki izvirajo npr. iz otrokovega počutja, 

telesnega stanja, hormonskega ravnovesja. Med psihološke dejavnike uvrščamo tiste, ki 

izvirajo iz posameznika oz. njegovih značilnosti. Sem spadajo npr. posameznikove 

intelektualne sposobnosti, govorna kompetentnost, osebne značilnosti, predznanje, učne 

navade, motivacija za učenje (prav tam). 

 

Fizikalni dejavniki so tisti, ki izvirajo neposredno iz učnega okolja. Med omenjene dejavnike 

prištevamo osvetljenost prostora, temperaturo, hrup, učne pripomočke, opremljenost in 

oblikovanost šolskih prostorov. V skupino socialnih dejavnikov uvrščamo tiste, ki sestavljajo 

družbeno okolje. Med socialne dejavnike prištevamo npr. značilnosti družine, iz katere 

posameznik izhaja (socialnoekonomski položaj družine, vedenje staršev do otroka) in 

značilnosti šolskega okolja (npr. razredno vzdušje, metode poučevanja, učiteljeva prepričanja 

o učencih, šolska klima) (prav tam). 

 

Avtorji projekta Dejavniki šolske uspešnosti v poklicnem izobraževanju (Flere, Klanjšek, 

Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2008) so dejavnike učne uspešnosti razdelili v dve skupini, in 

sicer v psihološko in sociološko skupino dejavnikov. 

 

Med psihološke dejavnike so avtorji (prav tam) uvrstili: 

 anksioznost (posameznik na nevarne in ogrožujoče dogodke čustveno in negativno 

reagira); 

 odtujenost  (alienacija)  oddaljenost od empiričnih objektov, vključno od samega sebe; 

povezanost med alienacijo in učnim uspehom naj bi bila negativna; 

 anomičnost (zavračanje veljavnosti družbenih pravil in doživljanje negotovosti); 

 samopodobo in samospoštovanje (ocena vrednosti lastne osebnosti); 

 lokus kontrole/nadzora  pojasnjuje, zakaj nekateri prevzemajo zahtevna in zamudna 

dejanja (notranji lokus kontrole), drugi pa jih kmalu opustijo (zunanji lokus kontrole); 

notranji lokus se pozitivno povezuje z učnim uspehom; 

 samonadzor in družbeni nadzor (zajema navezanost na pomembne vsakdanje dejavnosti, 

vložek v vsakdanjo stvarnost, zaupanje v družbena pravila, ki naj bi se pozitivno 

povezovala z učnim uspehom). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Sušnik; diplomsko delo 

8 
 

 

Sociološki dejavniki pa zajemajo (prav tam): 

 družbene neenakosti in stratifikacijo družbe, pri čemer se upošteva predvsem 

socialnoekonomski položaj družine, poklicni in izobrazbeni status družine, 

 družino otroka in njeno funkcioniranje, 

 neposredno interakcijo v šoli (med posamezniki, vrstniki). 

 

Za diplomsko raziskavo so še posebej zanimivi psihološki in sociološki dejavniki, ki 

pomembno vplivajo na učno uspešnost učencev (Marentič Požarnik, 2008), zato jih bom v 

nadaljevanju podrobneje opisala.  

 

2.2.1 Osebnostne značilnosti kot pomemben psihološki dejavnik učne 

uspešnosti  

 

Psihološki dejavniki so tisti, ki se nanašajo na posameznikove značilnosti, kot so npr. 

intelektualne  sposobnosti, samopodoba, osebnostne poteze in predznanje, pa tudi spol otroka.  

Mnogi znanstveniki največkrat navajajo, da je posameznikova učna uspešnost odvisna 

predvsem od posameznikovih intelektualnih sposobnosti (inteligentnosti) in določenih 

osebnostnih značilnosti, npr. vestnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Intelektualne 

sposobnosti so pomemben napovednik otrokove učne uspešnosti, še posebno, če prihaja iz 

manj spodbudnega družinskega okolja (Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007).  

  

V raziskavi Kdo je uspešen v slovenski šoli, ki so jo opravili Flere in sodelavci (2009) so 

ugotovili, da se posameznikove kognitivne sposobnosti pomembno pozitivno povezujejo z 

učnim uspehom. Avtorji so v omenjeni raziskavi prav tako ugotovili, da so učenci, ki 

dosegajo višje rezultate, s šolo bolj zadovoljni, izkazujejo manj potrebe po pomoči pri 

šolskem delu in imajo manj težav v šoli. Učno uspešnejši učenci so svoj uspeh pripisali 

predvsem notranjim, od sebe odvisnim dejavnikom, manj pa zunanjim, od posameznika 

neodvisnim dejavnikom. Ti učenci imajo tudi bolj pozitivno samopodobo (prav tam). 

 

Skladno z ugotovitvami predhodno omenjene raziskave nekateri avtorji poročajo o 

povezanosti med učno uspešnostjo in splošno oz. akademsko samopodobo (Marentič 

Požarnik, 2008). V prvih letih šolanja, torej na razredni stopnji osnovne šole, na učni uspeh 
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vpliva predvsem splošna samopodoba otroka, v kasnejših razredih pa se učna uspešnost 

pomembno povezuje predvsem z akademsko samopodobo, ki je vezana na posameznikovo 

mnenje o lastnih sposobnostih za učenje (prav tam). Zavedati se moramo, da je samopodoba 

pogosto izraz dejanskih lastnosti učenca, zato se pomembno povezuje z učno uspešnostjo 

(Flere idr., 2008).  

 

Prav tako se z učno uspešnostjo visoko povezuje tudi govorna kompetentnost posameznika. 

Raziskave, ki so jih opravili L. Marjanovič Umek in sodelavca (2007) kažejo, da so učenci, ki 

so govorno bolj kompetentni in izkazujejo višjo raven inteligentnosti, učno bolj uspešni kot 

učenci, ki teh sposobnosti nimajo ali so izražene v manjši meri. Ugotovili so tudi, da je 

splošna inteligentnost močnejši napovednik učne uspešnosti kot govorna kompetentnost le pri 

pojasnjevanju učenčevih dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike. Pri vseh 

drugih preverjanjih učne uspešnosti (splošnem učnem uspehu, učiteljevi oceni iz slovenščine 

in matematike, nacionalnem preizkusu iz slovenščine) pa lahko večje razlike v učnih dosežkih 

učencev bolje pojasnimo z razlikami v njihovi govorni kompetentnosti kot pa v splošni 

inteligentnosti. Šola namenja govorni kompetentnosti oz. verbalizaciji velik poudarek tako pri 

poučevanju kot pri ocenjevanju znanja. Boljša govorna kompetentnost lahko posamezniku 

omogoči, da lažje in bolje razume učno snov, sledi navodilom in razume prebrana navodila. 

Kot je pokazala raziskava, narejena med osnovnošolci (prav tam; Marjanovič Umek idr., 

2006b), se kaže večji vpliv govorne kompetentnosti na učno uspešnost v višjih kot nižjih 

razredih osnovne šole. Prav tako pa na podlagi teh rezultatov raziskovalci ocenjujejo, da je 

govorna kompetentnost pomembna skozi celotno obdobje učenčevega osnovnošolskega 

izobraževanja in lahko določa učenčevo učno uspešnost (prav tam).             

 

Tudi  otrokove osebnostne poteze so ene izmed psiholoških dejavnikov, ki se povezujejo z 

učno uspešnostjo učencev. Danes temeljne osebnostne lastnosti preučujejo preko petih 

dimenzij osebnosti, ki jih avtorji imenujejo tudi "big five" ali "velikih pet" dimenzij osebnosti 

(Smrtnik Vitulić, 2009). Musek (2005a) na podlagi raziskav tujih avtorjev zapiše, da strukturo 

osebnosti sestavlja pet velikih dimenzij, vzdolž katerih se razvrščajo najrazličnejše poteze, s 

katerimi običajno ocenjujemo osebnost drugih ljudi. Z velikimi petimi dimenzijami osebnosti 

pa posamezniki lahko ocenjujejo tudi svoje osebnostne lastnosti. Goldberg (1981, v Musek 

2005a) osebnost predstavi s petimi dimenzijami, ki se nanašajo na: ekstravertnost, prijetnost, 

vestnost, nevroticizem in odprtost. Ugotovili so, da veliki faktorji niso povsem neodvisni drug 
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od drugega, ampak obstajajo med njimi pozitivne ali negativne korelacije (Costa, McCrae in 

Dye, 1991, v Musek, 2005a).  

 

Najpogosteje omenjenih pet faktorjev dobimo s faktorskoanalitičnim pristopom (Smrtnik 

Vitulić, 2009). Različni avtorji posamezne osebnostne dimenzije opisujejo nekoliko drugače, 

vseeno pa ostaja njihov osnovni pomen podoben (Musek, 2005a).   

 

1. Visoko izraženo dimenzijo ekstravertnost sestavljajo poteze, kot so družabnost, 

energičnost, samozavestno obnašanje; optimizem; zanimanje za dogodke, zabavo, družbo; 

prijateljevanje; nagnjenost k tveganju. 

Nasprotno nizko izražena dimenzija ekstravertnost vključuje nedružabnost, hladnost, 

zadržanost, pesimizem, uživanje v samoti, kritičnosti, zanesljivosti (prav tam). 

2. Visoko izražena dimenzija prijetnost je sestavljena iz potez, kot so: načelno zaupanje, 

dobrohotnost, sprejemanje, skromno obnašanje, nesebičnost, empatija; odkritost, 

ljubeznivo obnašanje.  

Za nizko izraženo dimenzijo prijetnost so značilne poteze, kot so krutost, sumničavost, 

tekmovalnost, nagnjenost k ekstremom, dominiranje in neprijaznost (prav tam). 

3. Visoko izražena vestnost je dimenzija, ki jo sestavljajo urejenost, samokontrola, 

samodiscipliniranost, organizirano obnašanje, čut za redoljubnost, odgovornost in 

dolžnost, skrbnost, vestnost, zanesljivost, delavnost in storilnost. 

V nasprotju nizko izražena vestnost zajema poteze, kot so neurejenost, nezanesljivost, 

brezbrižnost, odlaganje dolžnosti, lenoba in nezaupanje vase (prav tam). 

4. Visoko izražen nevroticizem sestavljajo poteze, kot so čustvena labilnost, napetost, skrb, 

bojazni, tesnoba, nagnjenost k depresivnosti, negotovost, pomanjkanje energije, 

doživljanje nezadovoljstva, obžalovanja in nesrečnosti. 

Nizko izražena dimenzija vključuje čustveno stabilnost, mirnost, sproščenost, 

zadovoljstvo, kontrolo čustev in gotovost (prav tam). 

5. Visoko izraženo odprtost opredelimo z naslednjimi osebnostnimi potezami: domišljijo, 

domiselnostjo, nepraktičnostjo, zanimanjem za informacije, novice, znanje, kulturo, 

intelektualno aktivnostjo in eksperimentiranjem. 

V nasprotju nizka raven odprtosti vključuje pomanjkanje domišljije, nedomiselnosti, 

nezanimanje za novosti, vztrajanje pri rutini, tradiciji in praktičnosti (prav tam). 
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Otrokovo ali mladostnikovo osebnost lahko ugotavljamo znotraj petih velikih dimenzij, a se 

vseh pet dimenzij vedno ne pokaže  predvsem takrat ne, ko otrokovo osebnost opisujemo v 

predšolskem obdobju ter kadar otroci in mladostniki o osebnostnih lastnostih poročajo sami. 

Odstopanje od pet faktorske strukture tega modela lahko pripišemo tako zaznavanju otrokove 

osebnosti v najzgodnejšem obdobju njihovega življenja kot značilnostim otrokovega in 

mladostnikovega razvoja samozaznavanja, ki se razlikuje od samozaznavanja odraslih 

(Harter, 1998, v Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

Osebnostne dimenzije so ene izmed najmočnejših napovednikov učne uspešnosti tako pri 

otrocih kot mladostnikih. Pri napovedi učne uspešnosti pa vse dimenzije niso enako 

pomembne (Smrtnik Vitulić, 2009). Vestnost je med vsemi dimenzijami najmočnejši 

napovednik učne uspešnosti. To ne preseneča, saj urejeni, skrbni, odgovorni, zanesljivi učenci 

uspešneje usvajajo učne vsebine (Bratko, Chamorro - Premuzic in Saks, 2006, v Smrtnik 

Vitulić, 2009; Bucik, Boben in Krajnc, 1997). 

 

Odprtost ali odprtost/intelekt se v nekaterih raziskavah prav tako pomembno povezuje s 

šolskimi ocenami (Laidra, Pullman in Allik, 2007, v Smrtnik Vitulić, 2009). Posamezniki, ki 

se učno snov hitro naučijo, pogosto nimajo težav pri reševanju problemov, so spretni, 

radovedni, in kažejo veliko zanimanja za informacije ter predvidoma hitreje usvajajo znanje 

in zato dosegajo višje učne rezultate. 

 

Ekstravertnost se pozitivno povezuje z zaključnimi ocenami v nižjih razredih osnovne šole, 

medtem ko je lahko povezava med ekstravertnostjo in učnimi dosežki ob zaključku osnovne 

ali srednje šole nepomembna ali celo negativna (Laidra idr. 2007, prav tam). To povezanost 

lahko razložimo s tem, da bolj introvertni posamezniki več časa namenjajo učenju, bolj 

ekstravertni pa socialnim dejavnikom, zato prihaja do razlik v učni uspešnosti (O Connor in 

Paunonen, 2007, v Smrtnik Vitulić, 2009). 

 

Avtorji pa večinoma niso ugotovili pomembne povezanosti med učno uspešnostjo in 

nevroticizmom, le v nekaterih raziskavah se je pokazala negativna povezanost med obema 

spremenljivkama. To najverjetneje pomeni, da čustvena labilnost, skrbi, negotovost, 

občutljivost, pomanjkanje energije učencev bistveno ne ovirajo pri doseganju boljših šolskih 

ocen, verjetno pa bi bilo drugače, če bi učence ocenjevali v izrazito stresnih pogojih 
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ocenjevanja oz. pri posameznikih, za katere je značilna zelo visoka raven nevroticizma 

(OConnor in Paunonen, 2007, prav tam). 

 

Dimenzija sprejemljivost (tudi prijetnost) se pozitivno povezuje z učno uspešnostjo otrok, 

predvsem v nižjih razredih osnovne šole, v višjih razredih osnovne šole in v srednji šoli pa ta 

povezanost v večini raziskav ni statistično pomembna (Laidra idr., 2007, v Smrtnik Vitulić, 

2009). 

 

Med psihološkimi dejavniki, ki prispevajo k učni uspešnosti, pa prištevamo tudi spol 

posameznika. T. Tinklin (2003, v Flere idr. 2008) poudarja, da dekleta pogosteje dosegajo 

boljše učne rezultate kot fantje. Omenjene razlike med dekleti in fanti T. Tinklin (prav tam) 

povezuje s tem, da dekleta šolske obveznosti jemljejo "resneje" kot fantje. Fantje po učni 

uspešnosti zaostajajo do 16. leta, med 17. in 18. letom pa se razlike med spoloma postopoma 

zmanjšujejo in postanejo nepomembne (prav tam). V okviru raziskave, ki so jo opravili Flere 

s sodelavci (2008), so ugotovili, da obstaja pri dekletih pozitivnejši odnos do šole, boljši 

odnos s starši in boljša učna uspešnost. Dekleta zato svoj neuspeh pripisujejo svoji lastni 

(ne)dejavnosti, fantje pa zunanjim dejavnikom, ki so od njih neodvisni. 

 

Toličič in Zorman (1977) sta pred več kot tridesetimi leti ugotovila, da deklice presegajo 

dečke po znanju iz jezikovnih predmetov, v povprečju pa imajo boljše ocene in tudi boljše 

učne navade kot dečki. 

 

Tudi sodobnejši avtorji so na področju branja prišli do podobnih ugotovitev kot predhodno 

omenjena avtorja, in sicer, da se dekleta hitreje učijo brati kakor fantje in tudi več ter bolje 

berejo (Cresswell, Rowe in Withers, 2002, v Jeraj, 2006). Isti avtorji dobre verbalne 

sposobnosti deklic povezujejo tudi z njihovo dobro učno uspešnostjo pri matematiki. Današnji 

učni načrt tudi pri matematiki od učencev zahteva, da razumejo besedilne naloge, za kar pa je 

potrebno bralno razumevanje (prav tam). Vseeno pa je treba poudariti (John, 1996, v Jeraj, 

2006), da se učni dosežki pri matematiki med dekleti in fanti razlikujejo glede na to, za katero 

področje preverjanja gre: dekleta so boljša pri aritmetiki, fantje pa v geometriji. 
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Učenci in učenke potrebujejo za šolsko delo določeno stopnjo motiviranosti (Skelton, 2001, v 

Jeraj, 2006). Omenjena avtorica navaja, da so fantje za šolsko delo slabše motivirani, sicer pa 

imajo pozitiven odnos do tistih šolskih dejavnosti, ki vključujejo športne aktivnosti. 

 

Toličič in Zorman (1977) sta učno uspešnost posameznika povezala z boljšim socialnim 

vedenjem. Tako naj bi dekleta višje ocene dobila zaradi lepega obnašanja, marljivosti, 

prijaznosti, ne pa zaradi dejanskega znanja. Učitelji pa fante večkrat ocenijo slabše prav 

zaradi njihovega motečega vedenja v razredu (Galloway, Goodwin in Rogers, 1994, v Jeraj, 

2006).  

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na socialne dejavnike, ki lahko prispevajo k učni 

uspešnosti, predvsem značilnosti družinskega okolja in interakciji med učiteljem in učenci, ki 

jih bomo v diplomski raziskavi podrobneje raziskali. 

 

2.2.2 Družina kot pomemben socialni dejavnik učne uspešnosti 

  

Družinska skupina je prvi socialni sistem, v katerem otrok živi, in ki s svojimi značilnostmi 

vpliva na osebnost otroka v vseh fazah njegovega razvoja (Čačinovič Vogrinčič, 1998). 

Značilnosti družine in družinski procesi pomembno vplivajo na učno uspešnost otroka (Flere 

idr., 2008; Peček, Čuk in Lesar, 2006).  

 

Pomen družinske vzgoje v najzgodnejših letih posameznikovega življenja in njenem vplivu  

na učno uspešnost so raziskovali že številni avtorji. V našem prostoru sta zelo obsežno študijo 

o pomenu družinskega okolja izvedla Toličič in Zorman (1977). Ugotovila sta, da so v šoli 

tem bolj uspešni otroci, katerih starši imajo čim višjo izobrazbo. To se je zlasti potrdilo pri 

ocenah iz matematike: višje ocene so dosegli otroci višje izobraženih staršev. Avtorja sta 

razloge za omenjeno povezanost med oceno iz matematike in izobrazbeno ravnjo staršev 

pripisovala otrokovemu kognitivnemu razvoju. Študije so namreč pokazale, da se otroci z 

različnim socialnoekonomskim statusom razlikujejo tudi v dosežkih pri testiranju 

intelektualnih sposobnosti. Otroci nekvalificiranih delavcev imajo v povprečju za 20 točk 

nižji IQ v primerjavi z otroki, katerih starši imajo visokošolsko izobrazbo in opravljajo 

zahtevnejše poklice (prav tam).  
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V Veliki Britaniji so spremljali izobraževalni in socialni razvoj otrok iz različnih okolij 

(Mittler, 2000, v Košak Babuder, 2006), v kateri so bili otroci socialnoekonomsko prikrajšani 

že od rojstva. Rezultati omenjene vzdolžne raziskave so pokazali, da obstaja visoka 

povezanost med socialnoekonomskim položajem družine in spretnostjo branja; pri sedmih 

letih starosti je imelo pet krat več otrok iz socialnoekonomsko prikrajšanega okolja bralne 

težave glede na otroke iz družin z višjim socialnoekonomskim standardom. Ne glede na to, da 

dejavnike učne uspešnosti avtorji pogosto raziskujejo posamezno, pa velja, da se ti dejavniki 

med seboj povezujejo (Gutman, Sameroff in Cole, 2003, v Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 

2007). 

 

Rezultati raziskav o povezanosti učne uspešnosti in socialnega položaja družine, iz katere 

otrok izhaja, kažejo sledeče: otrok, ki izhaja iz socialno prikrajšanega okolja ima več 

možnosti, da bo učno neuspešen, kot njegov vrstnik, ki ga starši podpirajo in mu nudijo razne 

oblike pomoči (Košak Babuder, 2006; Peček, Čuk in Lesar, 2006). 

 

Prav tako različni dejavniki na učno uspešnost ne učinkujejo enako močno. Npr. dejavniki 

družinskega okolja, kamor spada tudi izobrazba mame in očeta, so močnejši napovedniki 

otrokove učne uspešnosti kot dejavniki šole, med katere uvrščamo npr. preverjanje in 

ocenjevanje učitelja, razredno klimo, odnose med učitelji in učenci, metode poučevanja 

(Johnson, 2006, v Marjanovič Umek idr., 2007). 

  

V predhodno že omenjeni raziskavi "Kdo je uspešen v slovenski šoli?" (Flere idr., 2009) so 

avtorji ugotovili, da na šolsko uspešnost slovenskih mladostnikov pomembno vpliva nadzor 

staršev nad njihovim šolskim delom in njihov odnos do otrok. Raziskava je pokazala, da 

podpora matere in očeta pozitivno vpliva na učno uspešnost. Torej so učni dosežki otrok 

pomembno povezani z odnosom staršev do otrok. Bolj ko so starši skrbni, večja je verjetnost, 

da bo otrok učno uspešen (prav tam).  

 

Po drugi strani pa raziskovalci (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) ugotavljajo, da stopnja 

vključevanja staršev v šolske obveznosti otroka s starostjo upada, saj starši od starejših otrok 

pričakujejo več samostojnosti pri šolskem delu doma. Ne glede na to pa se je potrebno 

zavedati, da so starši ne glede na starost otrok lahko v pomoč pri otrokovem učenju (prav 

tam).  
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2.2.3 Šolsko okolje kot eden izmed pomembnih socialnih dejavnikov učne 

uspešnosti 

 

Razred predstavlja relativno stalno delovno skupnost učencev približno enake starosti in 

predznanja, ki pod vodstvom učitelja sistematično pridobiva (spo)znanja s področja vzgoje in 

izobraževanja po istem učnem načrtu in učnem programu (Malić, 1988). 

 

V razred je poleg učencev vključen tudi učitelj. Učitelj v razredu je tisti, ki vodi pedagoški 

proces, kar pomeni, da tudi preverja in ocenjuje učenčevo znanje. Učiteljeva pričakovanja 

glede otrokove učne uspešnosti so lahko zelo različna. 

 

Gordon in Wood (1982) sta prišla do zanimivih ugotovitev, kako lahko učiteljevo 

pričakovanje oz. mnenje o učenčevih sposobnostih vpliva na učenčev uspeh. Učiteljevo 

prepričanje o otrokovih sposobnostih se je pomembno odražalo v učenčevi sodbi o lastnih 

sposobnostih, ki pa je bila značilno povezana z doseganjem učne (ne)uspešnosti pri 

preverjanju znanja. 

 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) sta na osnovi ugotovitev različnih raziskav 

zapisali, da lahko učiteljev način vodenja razreda različno vpliva na posamezne učence z 

različnimi sposobnostmi in predznanjem. Če ima učitelj visoka merila pri ocenjevanju znanja 

in stroga pravila glede discipline, lahko pozitivno prispeva k motivaciji za učenje pri tistih 

učencih, ki so čustveno bolj stabilni, obratno pa lahko vpliva negativno na tiste učence, ki so 

čustveno nestabilni oz. imajo nizko samospoštovanje. Učiteljevo vodenje razreda torej deluje 

na učno motivacijo in učno uspešnost učencev v odvisnosti od individualnih značilnosti 

učencev. 

 

Na učiteljevo ocenjevanje znanja je opozarjal že Zorman (1970), ki pravi, da so ocene vedno 

subjektivne, ne glede na to, kako zelo se učitelj trudi, da bi učenca ocenil čim bolj pošteno. Na 

učiteljevo ocenjevanje vedno vplivajo določeni subjektivni dejavniki. Po njegovem mnenju so 

najpogostejše subjektivne napake ocenjevanja osebna enačba, halo učinek in prilagajanje 

kriterijev ocenjevanja splošni vrednosti razreda.  
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B. Marentič Požarnik (2008) subjektivne napake pri ocenjevanju deli na: 

 halo učinek: na učiteljevo oceno poleg učenčevega znanja neupravičeno vpliva splošno 

mnenje učitelja o učencu, prejšnje ocene; 

 logična napaka: učitelji podobno ocenjujejo učenca pri različnih predmetih, npr. če je 

učenec slabo ocenjen pri matematiki, ga bomo nižje ocenili tudi pri drugih predmetih. 

 učinek prvega vtisa: učitelji učenca kasneje ocenijo tako kot so ga prvič; 

 učinek kontrasta: če nek učenec zna slabše kot njegov sošolec, ki je bil pred njim vprašan, 

ga učitelj lahko oceni še slabše, kot pa je pokazal, da zna.  

 vpliv stereotipov in predsodkov: na učiteljevo ocenjevanje pretirano vplivajo dejavniki, 

kot so npr. otrokov spol, socialni izvor ali zunanjost posameznika; 

 učiteljeva osebna enačba: eni učitelji vedno ocenjujejo zelo strogo, drugi pa blago; 

 napaka sredine in skrajnih vrednot: učitelji so lahko nagnjeni k skrajnostim, npr. dajejo 

lahko predvsem skrajne ocene; 

 vpliv dolžine odgovora: učitelj učenca oceni glede na to, kako "na dolgo" je odgovoril; 

 prilagajanje vzorcu: učitelj kriterije prilagaja razredu, skupini.  

 

Pomembno je, da se učitelj zaveda svojih napak in jih skuša popraviti. Učitelji morda učenca, 

ki je privlačnega videza (pogosto nezavedno) ocenijo bolje kot tistega, ki nima privlačnega 

videza. Prav tako učencu, ki jim je všeč, že na prvi pogled lahko prisodijo več pozitivnih 

osebnostnih lastnosti, saj ljudje lep videz usklajujemo z dobrim značajem, kar pa ni vedno res 

(Musek, 2005b). To pomeni, da so učiteljeve zaznave in sodbe pogosto napačne, še posebej, 

kadar nimajo dovolj ustreznih informacij o nekem učencu.  

 

Ocena torej ni vselej rezultat učenčevega znanja, ampak nanjo vplivajo tudi vedenje, 

učiteljeva pričakovanja in odnos, ki je lahko bolj ali manj obremenjen s predsodki in 

stereotipi učiteljev. In v kolikor gre odnos v smeri tradicionalnih vzorcev, bi to pomenilo, da 

naša šola nagrajuje predvsem pridnost, ne pa toliko raziskovanja in avtonomnosti, sposobnosti 

in pameti (Nastran Ule, 2000). 
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2.3  STALIŠČA 

 

2.3.1 Stališča kot pomemben usmerjevalec posameznikovega ravnanja 

 

Stališča in prepričanja predstavljajo velik del implicitnih pojmovanj (Musek, 2005b). Musek 

in Pečjak (2001) opišeta stališča kot pozitivna ali negativna nagnjenja posameznikov do ljudi, 

razmer ali socialnega dogajanja. Npr. če verjamemo, da je neka oseba prijazna in odgovorna, 

potem smo pripravljeni biti z njo prijateljski (prav tam). 

 

B. Marentič Požarnik (2008) stališča opredeli kot trajnejše miselne, čustvene in vrednostne 

naravnanosti do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov. Vsako stališče ima svojo 

spoznavno (kognitivno), čustveno (konativno) in vedenjsko (akcijsko) sestavino ali 

komponento, to je pripravljenost na ustrezno ravnanje. Vendar pa stališča ne moremo enačiti z 

dejanji, saj posameznik lahko oblikuje določena stališča, vendar ni nujno da se v skladu z 

njimi tudi vede (prav tam).  

 

Spoznavna komponenta vključuje znanje in sodbe o predmetu stališča, posameznikove 

predstave in pojmovanja (Musek in Pečjak, 2001; Musek, 2005b). Ljudje, ki imajo premalo 

znanja, hitreje podležejo predsodkom (Musek in Pečjak, 2001). Čustvena komponenta 

vsebuje čustva, ki jih zbuja predmet stališča. Čustva so lahko ali pozitivna ali prijetna, 

negativna ali neprijetna, ta pa potem določajo, kakšno bo posameznikovo stališče (prav tam). 

Vedenjska komponenta pomeni pripravljenost na delovanje. Od te komponente je odvisno, 

ali je posameznik z določenim stališčem pripravljen tudi nekaj narediti v smeri njegovega 

udejanjanja (prav tam). Vedenje posameznika se največkrat razlikuje od besednih izjav oz. 

mnenj, npr. učenci vedo, da je potrebno ločevati odpadke, mnogi od njih pa tega ne delajo.  

 

Stališča oblikujejo in spreminjajo različni dejavniki, npr. okolje, v katerem biva posameznik 

(starši, družinski člani, učitelji, vrstniki), mediji (radio, televizija, časopisje) ter lastne 

izkušnje in razmišljanja (Musek in Pečjak, 2001). Stališča oblikujemo na osnovi informacij, 

zgledov in izkušenj. Stališča so dokaj odporna proti spremembam (Marentič Požarnik, 2008).  
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Kakšen pomen imajo stališča za ljudi?  

Stališča usmerjajo našo pozornost, vplivajo na naše mišljenje, presojo in ocene. Vplivajo tudi 

na vsebino zapomnjenih informacij in na učinkovitost učenja. Preko stališč lahko izražamo 

svoje vrednote, stališča pa omogočajo tudi ohranjanje samospoštovanja ter pozitivne 

samopodobe (Nastran Ule, 2000). 

 

K oblikovanju stališč pomembno prispeva njegova samopodoba. Ljudje s pozitivno 

samopodobo imajo bolj usklajeno in trdnejšo strukturo stališč, medtem ko imajo osebe s 

šibkejšo samopodobo pogosto nestabilna in medsebojno neusklajena stališča (Ule, 2009). 

 

Na posameznikova stališča lahko vplivamo na dva načina: z reklamami in propagando ter z 

vzgojo in izobraževanjem (Musek in Pečjak, 2001). Pri propagandi gre za nenehno 

ponavljanje besed, gesel, odsotnost mišljenja, posameznik se šibko zaveda tega, kar se dogaja. 

Množica nekritično sprejema stališča preko propagande. Šolsko okolje skuša na posameznika 

vplivati tako, da mu stališča pomaga razumeti (prav tam).  

 

B. Marentič Požarnik (2008) meni, da šola vzgaja in posreduje sistem vrednot, ki jih ima za 

dobre, zaželene in pravilne v moralnem smislu. Šolsko ali učno okolje lahko oblikuje tudi 

posameznikova stališča do sebe, do drugih, do okolice in do življenja nasploh. 

 

Stališča so lahko čustveno obarvana, globoko zakoreninjena in negativna  ta stališča 

imenujemo predsodki. To so posplošene sodbe o ljudeh, skupinah, pojavih in dogajanjih 

(Marentič Požarnik, 2008; Musek, 2005). Predsodki so lahko resnični ali ne, delno resnični ali 

pa povsem izmišljeni (Musek in Pečjak, 2001). Največkrat so to neupravičene predsodbe, brez 

primernih argumentov. Kažejo se predvsem v nespoštljivem, nestrpnem, ponižujočem odnosu 

do drugih (Ule, 2004).  

 

Stereotipi so sodbe o vseh, ki ne veljajo za nikogar ter zaradi svoje ohlapnosti in splošnosti ne 

ustrezajo stvarnosti (prav tam). To pomeni, da posplošimo večinoma nepreverjene in površne 

sodbe o človeku. Posameznike tako "označimo", ne da bi jih pobližje spoznali. Stereotipi pa 

so lahko tudi koristni, saj se s stereotipizacijo situacij, ljudi in odnosov hitreje prilagodimo na 

socialno okolje (prav tam). 
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Socialna psihologija loči med dvema glavnima izvoroma predsodkov, in sicer izvor 

predsodkov, ki nastanejo v prvih letih življenja in frustracijske situacije v odraslem življenju.  

Veliko naših predsodkov ima izvor v zgodnjem otroštvu, ko pod vplivom staršev in drugih 

avtoritet sprejmemo prve močno posplošene sodbe o socialnem svetu okoli sebe, ki jih težko 

spremenimo pod vplivom izkušenj in dejstev (Tajfel, 1975, v Ule, 2004).  

 

Obstajajo pa tudi drugačne razlage, kako nastanejo predsodki. Nekateri avtorji 

predpostavljajo, da naj bi predsodki izhajali iz prirojenega strahu pred vsem tujim, 

nerazumljivim, drugačnim, drugi izvor iščejo v določeni strukturi osebnosti, ki so vase 

negotove, avtoritarne ali anksiozne, tretji pa iščejo izvor v socialnem okolju, npr. v družini, 

med vrstniki, v medijih (Ule, 2000). 

 

Otroci lahko oblikujejo predsodke na osnovi izkušenj iz družine, šole, preko medijev in iz 

otroške literature. Družina velja za glavni vir nastanka predsodkov pri učencih (Adorno, 1950, 

v Ule, 2004), šolsko okolje pa je s posredovanjem znanja, razširjanjem vednosti lahko 

"obramba" pred predsodki (Bergler, 1984, v Ule, 2004). 

 

2.3.2 Stališča učencev o dejavnikih učne uspešnosti 

 

V psihologiji stališča najpogosteje "merijo" s t.i. lestvicami stališč. Z lestvico stališč 

ugotavljamo tako smer ("za" ali "proti") kot tudi stopnjo stališč. Na tak način ugotavljamo in 

primerjamo različna stališča posameznikov ali skupin (Cencič, 2009; Krajnc, 2011). V moji 

diplomski raziskavi ugotavljam in primerjam stališča učencev 5., 7. in 9. razreda.  

 

Lestvice stališč so pogosto sestavljene iz večjega števila posameznih ocenjevalnih lestvic, ki 

se nanašajo na področje, do katerega zavzemamo stališče. Na lestvici označimo stopnjo 

strinjanja. Obstaja več različnih lestvic stališč. V diplomski raziskavi smo uporabili lestvico 

Likertovega tipa, ki jo sestavljajo trditve, pri kateri posamezniki izbirajo med posameznimi 

stopnjami strinjanja na petstopenjski lestvici (npr. od 1   ne velja do 5  velja).  

 

Učna uspešnost otrok je po mnenju raziskovalcev (Kenney - Benson, Patrick, Pomerantz in 

Ryan, 2006, v Marjanovič Umek idr., 2006) povezana s stališči učencev do šole in znanja 

(npr. s stališči učencev o tem, ali se učijo zaradi ocen ali želje po znanju). 
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Ko se otroci vključijo v osnovnošolsko izobraževanje, imajo dokaj visoka pričakovanja in 

pozitivna stališča do šolskega dela (Kenney- Benson idr., 2006, v Marjanovič Umek idr., 

2006). Ob morebitnih negativnih izkušnjah lahko stališča spremenijo, kar se lahko izrazi tudi 

v njihovi nižji učni uspešnosti (Stipek in Ryan, 1997, v prav tam). Učenec, ki ima do nekega 

učnega predmeta pozitivno stališče, lahko ob ustreznih učnih metodah spozna smisel učenja 

(Bergler, 1984, v Ule, 2004). 

 

Po mojem mnenju lahko družinsko in šolsko okolje pomembno vpliva na posameznikova 

stališča do šole in šolskega dela. Starši lahko s svojim pozitivnim odnosom do šole, 

smiselnostjo učenja in znanja pripomorejo k pozitivnim stališčem učenca do socialnega 

okolja, učitelja, predvsem pa si učenci preko takega odnosa oblikujejo učno okolje, ki je 

estetsko urejeno, vabljivo, spoštljivo in prijateljsko (podobno tudi Marentič Požarnik, 2008).     

 

Učenci imajo lahko tudi različne predstave o tem, kaj v največji meri vpliva na njihov učni 

uspeh. Poznavanje posameznih dejavnikov je za učence lahko pomembno, saj jim omogoča, 

da lahko spremenijo svoje vedenje ali okoliščine, na katere lahko vplivajo tako, da bodo učno 

uspešnejši. Samo poznavanje dejavnikov učne uspešnosti pa ni dovolj, da bo posameznik v 

skladu s spoznanji tudi ravnal. 

 

Ne glede na to pa so prepričanja o tem, kateri dejavniki pomembno prispevajo k učni 

uspešnosti (ocenam), pomembna, saj lahko usmerjajo posameznikovo odzivanje. Prav zato 

sem se odločila, da v diplomski raziskavi ugotovim, kakšna stališča imajo učenci o 

dejavnikih, pri katerih so raziskave pokazale, da pomembno prispevajo k učni uspešnosti (npr. 

posameznikove osebnostne poteze, govorne in intelektualne sposobnosti, izobrazba staršev in 

učiteljevo ocenjevanje učenčevega znanja).  

 

Raziskava predstavlja novost pri preučevanju učne uspešnosti, saj razumevanje učne 

uspešnosti z vidika učencev glede na meni dostopne slovenske in tuje vire še ni bilo 

raziskano. 
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3.0  EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Učno uspešnost najpogosteje ugotavljamo na osnovi učenčevih ocen (Flere idr., 2009). 

Različni avtorji navajajo različne dejavnike, ki vplivajo na učenčevo učno uspešnost, 

ugotovitve raziskav (npr. Flere idr., 2009; Puklek Levpušček, 2009) pa kažejo, da k učenčevi 

učni uspešnosti prispeva v največji meri učenec sam (npr. otrokove intelektualne in govorne 

sposobnosti, osebnostne značilnosti  najbolj vestnost), pa tudi značilnosti družine (npr. 

izobrazba staršev) in šolskega okolja (npr. učiteljevo ocenjevanje znanja). 

 

V diplomski raziskavi me je zanimalo, kakšna so stališča učencev 5., 7. in 9. razredov o 

posameznih dejavnikih učne uspešnosti, ki jih različni avtorji navajajo kot najpomembnejše 

za posameznikovo učno uspešnost ter ali se ta stališča učencev iz omenjenih razredov med 

seboj pomembno razlikujejo. Podrobneje sem želela preučiti, kakšna so stališča učencev o 

intelektualnih in govornih sposobnostih, osebnostnih potezah, strogosti učitelja in znanju 

učencev ter izobrazbi in finančnem stanju družine kot dejavnikih učne uspešnosti ter razlik v 

razumevanju pomena omenjenih dejavnikov učne uspešnosti med tremi skupinami različno 

starih učencev. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE  

 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja štiri raziskovalna vprašanja: 

 

1. raziskovalno vprašanje 

Kakšna stališča imajo učenci 5., 7. in 9. razreda o intelektualnih in govornih sposobnostih kot 

dejavnikoma učne uspešnosti?  

 

2. raziskovalno vprašanje 

Katere širše osebnostne poteze so po mnenju učencev 5., 7. in 9. razreda pomembne oz. manj 

pomembne za učno uspešnost? 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Sušnik; diplomsko delo 

22 
 

3. raziskovalno vprašanje 

Kakšna stališča imajo učenci 5., 7. in 9. razreda o tem, da je šolska ocena odvisna od 

učiteljeve strogosti in znanja učencev? 

 

4. raziskovalno vprašanje 

Kakšna stališča imajo učenci 5., 7. in 9. razreda o tem, da izobrazba in finančno stanje staršev 

vplivata na šolsko oceno otroka? 

 

Oblikovala sem tudi štiri hipoteze:  

 

H1 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda se statistično pomembno razlikujejo po tem, v kolikšni 

meri intelektualne in govorne sposobnosti prispevajo k učni uspešnosti. 

 

H2 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda se statistično pomembno ne razlikujejo po tem, v 

kolikšni meri širše osebnostne poteze (vestnost, sprejemljivost, ekstravertnost, odprtost in 

čustvena stabilnost) prispevajo k učni uspešnosti. 

 

H3 Stališča učencev 5., 7. in 9. razredov se statistično pomembno ne razlikujejo po tem, v 

kolikšni meri je šolska ocena odvisna od učiteljeve strogosti in znanja učenca. 

 

H4 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda se statistično pomembno ne razlikujejo v tem, v 

kolikšni meri izobrazba in finančno stanje vplivata na šolsko oceno otroka.  
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3.3 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

3.3.1 Vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 516 učencev iz osmih osnovnih šol: OŠ Brinje, OŠ Franc Rozman 

Stane, OŠ Log Dragomer, OŠ Luis Adamič, OŠ Martin Krpan, OŠ Preserje, OŠ Škofljica in 

OŠ Rodica. Največ učencev je bilo iz 5. razredov (39,1 %), nato so jim sledili učenci iz 9. 

razredov (32,2 %) in učenci iz 7. razredov (28,7 %). Med vsemi učenci je bilo 54,2 % deklet 

in 46,8 % fantov.  

 

 

 

Slika 1: Prikaz učencev po razredih. 

 

3.3.2 Merski pripomoček 

 

Raziskovalni del naloge je bil opravljen s pomočjo dela vprašalnika, ki se nanaša na stališča 

učencev o dejavnikih učne uspešnosti, sestavili pa sta ga dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. 

Irena Lesar. Vprašanja so bila v štirih sklopih sestavljena tako, da so učenci v tabelah podali 

svojo oceno strinjanja ali nestrinjanja z dano trditvijo. Dane trditve so se navezovale na  1) 

intelektualne (Na šolsko uspešnost najbolj vpliva inteligentnost) in govorne sposobnosti 

(Ocene so odvisne predvsem od učenčevih sposobnosti govornega izražanja), 2) širše 

osebnostne poteze učencev  učenci so morali osebnostne dimenzije, kot so vestnost, 
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sprejemljivost, odprtost, ekstravertnost ter čustvena stabilnost, razvrstiti po pomembnosti 

njihovega vpliva na šolsko oceno posameznika (od 1 = najbolj vpliva do 5 = najmanj vpliva), 

3) strogost učiteljevega dela (Učenčeve šolske ocene so odvisne od učiteljeve strogosti pri 

ocenjevanju) in znanje učencev (Učitelji vedno ocenjujejo le znanje učencev) ter 4) 

izobrazbo staršev (Izobrazba staršev vpliva na šolske ocene njihovega otroka) in finančno 

stanje staršev (Finančno stanje družine vpliva na šolske ocene otroka). Anketirani učenci so 

vsako trditev (razen pomembnost osebnostnih dimenzij) ocenili po petstopenjski lestvici 

Likertovega tipa (1  ne velja, 2  večinoma ne velja, 3  včasih velja, 4  večinoma velja, 5 

 velja). 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Kot sem že omenila, so podatki, obdelani v diplomski raziskavi, del širše raziskave, ki je 

potekala od februarja do maja 2011, katere nosilki sta dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Irena 

Lesar. Pri pridobivanju podatkov smo sodelovale štiri študentke. Po pridobljenem soglasju 

vodstva šole smo najprej pridobile soglasja staršev o sodelovanju njihovih otrok v raziskavi. 

Ko smo dobile dovoljenje staršev, smo vprašalnike razdelile med učence. Učenci so nato v 

naši prisotnosti in prisotnosti razrednika vprašalnike tudi izpolnili.  

 

3.3.4 Obdelava podatkov 

 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa za statistiko SPSS 16. Izračunala 

sem opisne statistike (povprečne vrednosti in standardne odklone) dobljenih rezultatov.  

Pri ugotavljanju razlik med tremi skupinami različno starih učencev glede njihovega 

razumevanja učne uspešnosti sem pri vseh štirih hipotezah uporabila enosmerno analizo 

variance.  
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate empirične raziskave bom glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze 

prikazala znotraj različnih vsebinskih sklopov, kot so: (1) stališča učencev iz 5., 7. in 9. 

razreda o intelektualnih in govornih sposobnostih kot dejavnikih učne uspešnosti, (2) stališča 

učencev iz 5., 7. in 9. razreda o pomembnosti širših osebnostnih potez za učno uspešnost, (3) 

stališča učencev iz 5., 7. in 9. razreda o pomenu učiteljeve strogosti in znanja učenca za 

šolsko oceno ter (4) stališča učencev iz 5., 7. in 9. razreda o pomenu izobrazbe in finančnega 

stanja staršev za posameznikovo šolsko oceno. 

 

3.4.1 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o intelektualnih in govornih  

sposobnostih kot dejavnikih učne uspešnosti 

 

V tem poglavju bom predstavila rezultate, ki se nanašajo na prvo raziskovalno vprašanje in na 

prvo hipotezo. V prvi hipotezi sem predvidevala, da se stališča 5., 7. in 9. razreda statistično 

pomembno razlikujejo po tem, v kolikšni meri je učna uspešnost pogojena z intelektualnimi in 

govornimi sposobnostmi. Vnaprej sem določila kriterij za sprejemanje hipotez: hipotezo bom 

v celoti sprejela, če se bodo med posameznimi skupinami učencev pokazale statistično 

pomembne razlike v stališčih, ki se nanašajo tako na intelektualne kot na govorne sposobnosti 

kot dejavnike učne uspešnosti. Če se bodo razlike pokazale le pri enem od vključenih 

dejavnikov učne uspešnosti, bom hipotezo delno sprejela. 

 

Da bi odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje, sem za učence 5., 7. in 9. razreda izračunala 

povprečne vrednosti odgovorov, ko so jih učenci podali ob trditvah: 1) ocene so odvisne 

predvsem od učenčevih sposobnosti govornega izražanja in 2) na šolsko uspešnost najbolj 

vpliva inteligentnost. Učenci so na obe trditvi odgovarjali tako, da so izbrali enega od petih 

odgovorov na pet stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 - ne velja, 2 - večinoma ne velja, 3 - 

včasih velja, 4 - večinoma velja, 5 - velja).  

 

V  Preglednici 1 prikazujem povprečne vrednosti in standardne odklone odgovorov učencev 

iz 5., 7. in 9. razreda o tem, v kolikšni meri so ocene odvisne od govornih sposobnosti in v 

kolikšni meri od intelektualnih sposobnosti posameznika. 
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Preglednica 1: Povprečne vrednosti in standardni odkloni učencev 5., 7. in 9. razreda o tem, v 

kolikšni meri so ocene odvisne od govornih sposobnosti in v kolikšni meri od intelektualnih 

sposobnosti posameznika. 

 

 Stališča učencev 

  
N M SD 

Ocene so odvisne predvsem od 

učenčevih sposobnosti govornega 

izražanja. 

5. razred 195 3,26 1,23   

7. razred 145 2,92 0,94   

9. razred 159 2,75 1,06   

Skupaj 499 3,00 1,12   

Na šolsko uspešnost najbolj vpliva 

inteligentnost. 

5. razred 195 3,47 1,20   

7. razred 144 3,24 0,95   

9. razred 160 3,23 0,93   

Skupaj 499 3,32 1,05   

Opombe: M - povprečna vrednost, SD - standardni odklon. 

 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da so učenci iz različnih razredov večinoma odgovarjali, da 

včasih velja, da so šolske ocene odvisne od učenčevih govornih in intelektualnih sposobnosti, 

saj povprečne vrednosti za učence posameznih razredov in skupaj za vse razrede za govorne 

sposobnosti znašajo M = 3,00, za intelektualne pa M = 3,32. Iz dobljenih rezultatov je tudi 

razvidno, da so se učenci iz posameznih razredov in skupaj v povprečju bolj strinjali s 

trditvijo, da je šolska ocena pogojena z učenčevo inteligentnostjo kot z govornimi 

sposobnostmi učenca. Prav tako je iz povprečnih rezultatov posameznih razredov možno 

razbrati, da sta s starostjo otrok nekoliko upadli obe prepričanji, to je, da je učna uspešnost 

odvisna od posameznikovih govornih sposobnosti in da na učno uspešnost vpliva 

posameznikova inteligentnost (upad obeh povprečnih vrednosti glede na starost učencev). 

Zanimivo pa je, da se je pri učencih iz 5. razredov glede na ostali dve skupini učencev pri 

obeh stališčih pokazalo največje odstopanje od povprečnega rezultata (SDgovorne sposobnosti = 

1,23; SDintelektualne sposobnosti = 1,20), kar pomeni, da so se učenci 5. razredov najmanj skladali 

v svojih odgovorih. 

 

V virih, ki so mi bili dostopni, nisem našla podobnih raziskav o tem, kakšna so stališča 

učencev o govornih in intelektualnih sposobnostih kot dejavnikih učne uspešnosti. Številne 

raziskave (npr. Marjanovič Umek idr., 2006; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009) pa kažejo, 

da govorna kompetentnost učencev in njihove intelektualne sposobnosti pomembno 

prispevajo k šolski oceni. Verjetno so učenci že na osnovi izkušenj, ki so jih pridobili skozi 

šolanje ugotovili, da imajo intelektualno "sposobnejši" učenci, ki učno snov hitreje razumejo 
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in so se sposobni hitro in poglobljeno naučiti tudi zahtevnejše vsebine, boljše ocene kot tisti, 

ki teh sposobnosti nimajo. Predvidevam tudi, da učenci mislijo, da tisti, intelektualno bolj 

sposobni učenci, potrebujejo manj napora pri učenju, kot učenci, ki niso tako inteligentno 

sposobni, kar je razlog, da so intelektualnim sposobnostim pripisali razmeroma pomembno 

vlogo za njihovo učno uspešnost.  

Pomembno je tudi omeniti, da rezultati naše raziskave kažejo, da učenci menijo, da so 

posameznikove intelektualne sposobnosti bolj pomembne od govorne kompetentnosti 

učencev. Navedeni rezultati torej prikazujejo, da je po mnenju učencev za učno uspešnost 

posameznika bolj pomembna inteligentnost kot govorna kompetentnost. Pri tem velja omeniti  

tudi raziskavo (Marjanovič Umek idr., 2007), ki učno uspešnost v večji meri povezuje z 

intelektualnimi sposobnostmi, v nekoliko manjši meri pa z govornimi sposobnostmi učenca. 

Skladno z omenjenimi ugotovitvami raziskav so tudi učenci ocenili, da so intelektualne 

sposobnosti pomembnejše za učenčevo učno uspešnost kot govorne.  

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate enosmerne analize variance, s katero sem preverjala 

razlike med učenci 5., 7. in 9. razreda po tem, v kolikšni meri razloge za učno uspešnost 

pripisujejo intelektualnim in govornim sposobnostim posameznika (H1). Levenov preizkus je 

pokazal na enakost varianc med vključenimi skupinami. Omenjeno sem upoštevala pri 

odčitavanju rezultatov enosmerne analize variance. 

 

Rezultati enosmerne analize variance med učenci 5., 7. in 9. razreda so pokazali na statistično 

pomembne razlike med omenjenimi skupinami glede govornih sposobnosti kot dejavnika 

učne uspešnosti (F = 9,650; p = 0,00), ne pa glede intelektualnih sposobnosti kot dejavnika 

učne uspešnosti (F = 2,949; p = 0,053). 

 

Iz rezultatov Games-Howellovega post hoc preizkusa, s katerim preverjamo, katere 

primerjane skupine se med seboj razlikujejo, je razvidno, da so učenci 5. razreda pomembno 

drugače ocenili, da govorne sposobnosti vplivajo na učno uspešnost kot učenci 7. in 9. 

razreda. Iz povprečnih vrednosti odgovorov učencev, ki so prikazani tudi v Preglednici 1, in 

na osnovi rezultatov Games-Howellovega post hoc preizkusa lahko zaključimo, da so učenci 

iz 5. razreda (M = 3,26; p < 0,05) pomembno bolj kot učenci iz 7. (M = 2,92) in 9. (M = 2,75) 

razreda prepričani, da na posameznikovo učno uspešnost vplivajo govorne sposobnosti.  
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Glede na dobljene rezultate lahko delno sprejmem prvo hipotezo (H1), v kateri sem 

predvidevala, da se učenci 5., 7. in 9. razreda razlikujejo po tem, v kolikšni meri je učna 

uspešnost pogojena z govornimi sposobnostmi in v kolikšni meri z intelektualnimi 

sposobnostmi posameznikov. Pomembne razlike med skupinami so se pokazale glede stališč 

o govornih sposobnostih kot dejavniku učne uspešnosti, ne pa glede stališč glede 

intelektualnih sposobnosti. 

 

Rezultati torej nakazujejo pomembne razlike v odgovorih učencev iz različnih razredov, v 

kolikšni meri govorno izražanje posameznika pomembno prispeva k učni uspešnosti, 

pomembne razlike med različno starimi učenci pa se niso pokazale glede razumevanja 

pomena inteligentnosti kot dejavnika učne uspešnosti. Kako si lahko razlagamo omenjene 

rezultate? 

 

Po eni strani je možno, da je inteligentnost bolj pogost in razumljiv pojem kakor govorno 

izražanje tudi med učenci iz nižjih (petih in sedmih) razredov, vključenih v raziskavo. To 

lahko pomeni, da tudi učenci iz petih in sedmih razredov tako kot učenci iz devetih tej 

lastnosti, ki jo že znajo jasno prepoznati, pripisujejo bolj pomembno vlogo. Rezultati so 

morda posledica tega, da intelektualnim sposobnostim že petošolci in sedmošolci tako kot 

devetošolci pripisujejo velik pomen, ker opazijo, da so pogosto zelo pomembne za 

posameznikovo učno uspešnost. Učenci, ki so intelektualno "sposobnejši" (učno snov se 

hitreje naučijo, razumejo težje naloge), bodo verjetno učno uspešnejši kot tisti, ki omenjenih 

sposobnosti nimajo. 

 

Kot je razvidno iz rezultatov, so bili učenci 5. razreda v večji meri kot učenci 7. in 9. razreda 

prepričani, da na učno uspešnost vpliva govorna sposobnost posameznika. To lahko 

razložimo s tem, da imajo morda petošolci več izkušenj kot starejši osnovnošolci, da so 

govorne sposobnosti pomembne za učno uspešnost, saj je morda v nižjih razredih način 

ubesedenja učne snovi pomembnejši kot kasneje. V višjih razredih imajo učenci tudi predmete 

kot so fizika, kemija idr., pri katerih pa govorne sposobnosti verjetno niso odločujoče za 

dobro šolsko oceno. 
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3.4.2 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o pomembnosti širših osebnostnih 

potez za učno uspešnost 

 

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere širše osebnostne poteze so po 

mnenju učencev 5., 7. in 9. razreda pomembne oziroma manj pomembne za učno uspešnost. 

Prav tako bom predstavila rezultate druge hipoteze, v kateri sem predvidevala, da se stališča  

5., 7. in 9. razreda statistično pomembno ne razlikujejo po tem, v kolikšni meri širše 

osebnostne poteze (vestnost, sprejemljivost, ekstravertnost, odprtost in čustvena stabilnost) 

prispevajo k učni uspešnosti. 

 

Omenjeno hipotezo bom sprejela, če se med posameznimi skupinami učencev ne bodo 

pokazale statistično pomembne razlike v stališčih, ki se nanašajo na vse širše osebnostne 

poteze. Če se bodo razlike pokazale pri eni, dveh ali treh od širših osebnostnih potez, bom 

hipotezo delno zavrnila. 

 

Na raziskovalno vprašanje o pomembnosti širših osebnostnih potez bom odgovorila na osnovi 

analize povprečnih vrednosti odgovorov, ki so jih podali učenci 5., 7. in 9. razreda. Učenci so 

morali osebnostne dimenzije, kot so vestnost, sprejemljivost, ekstravertnost, odprtost za 

novosti ter čustvena stabilnost, razvrstiti po pomembnosti njihovega vpliva na šolsko oceno 

posameznika (od 1 = najbolj vpliva ... do 5 = najmanj vpliva).    

  

V Preglednici 2 prikazujem povprečne vrednosti in standardne odklone učencev iz 5., 7. in 9. 

razreda o tem, katera od naštetih širših osebnostnih potez je po njihovem mnenju pomembna 

ali manj pomembna za učno uspešnost posameznika. 
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Preglednica 2: Povprečne vrednosti in standardni odkloni učencev 5., 7. in 9. razreda o tem, katera od 

širših osebnostnih potez je po njihovem mnenju pomembna ali manj pomembna za učno uspešnost 

posameznika.   

 

Širše osebnostne poteze N M SD 

Vestnost 

5. razred 144 1,77 1,19 

7. razred 106 1,86 1,30 

9. razred 132 1,97 1,50 

Skupaj 382 1,86 1,33 

Sprejemljivost 

5. razred 144 2,77 1,20 

7. razred 106 2,70 1,11 

9. razred 132 3,23 1,18 

Skupaj 382 2,91 1,19 

Ekstravertnost 

5. razred 144 3,56 1,24 

7. razred 106 3,81 1,25 

9. razred 132 3,78 1,31 

Skupaj 382 3,70 1,27 

Odprtost 

5. razred 144 3,17 1,23 

7. razred 106 2,92 1,18 

9. razred 132 2,67 1,11 

Skupaj 382 2,93 1,19 

Čustvena stabilnost 

5. razred 144 3,76 1,29 

7. razred 106 3,66 1,23 

9. razred 132 3,36 1,25 

Skupaj 382 3,59 1,26 
Opombe: M - povprečna vrednost, SD - standardni odklon. 

 

Glede na dobljene rezultate ugotavljam, da učenci iz različnih razredov ocenjujejo, da je 

vestnost med najbolj pomembnimi osebnostnimi potezami, saj povprečne vrednosti za učence 

skupaj znašajo M = 1,86. Rezultati so torej pokazali, da učenci menijo, da so vestni učenci 

tudi bolj učno uspešni  imajo boljše šolske ocene. Tudi rezultati različnih raziskav (Bratko 

idr., 2006, v Smrtnik Vitulić, 2009; Marjanovič Umek, 2007), v katerih so osebnostne 

lastnosti ugotavljali s standardiziranimi vprašalniki osebnosti, kažejo, da je vestnost med 

vsemi osebnostnimi dimenzijami najmočnejši napovednik učne uspešnosti. Razlog za 

omenjeno je verjetno v tem, da so vestni učenci bolje organizirani, disciplinirani in imajo 

boljše učne navade, kar jim lahko omogoči, da se učno snov hitreje in bolje naučijo, 

posledično pa se to izrazi v boljši učni uspešnosti. Menim, da si lahko učenec to lastnost 

privzgoji tudi skozi delovne navade. Vesten učenec je sposoben oceniti, koliko časa potrebuje 

za učenje oz. dejavnosti, ki jih ima rad, poleg tega pa mu ostane še dovolj časa za vse tisto, 
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kar od njega zahteva okolje. Učenci, ki vestno pišejo domače naloge, se verjetno zavedajo, da 

s tem ponavljajo učno snov in se pripravljajo že na nadaljnje učenje v šoli.  

Iz dobljenih rezultatov za širšo osebnostno potezo vestnost je tudi razvidno, da v povprečju 

najbolj izstopajo učenci iz 5. razreda (M = 1,77), potem iz 7. razreda (M = 1,86) in nazadnje 

še iz 9. razreda (M = 1,97). To pomeni, da so učenci 5. razreda bolj prepričani, da je vestnost 

najbolj pomembna osebnostna poteza za učno uspešnost. Zanimivo, da se povprečne 

vrednosti učencev 7. razreda pri dimenziji vestnost ujemajo s povprečji za vse razrede skupaj, 

odgovori učencev iz 9. razredov pa kažejo največje odstopanje glede na 5. in 7. razred 

(SDvestnost = 1,50), kar kaže na različnost njihovih odgovorov. Odgovori učencev iz različnih 

razredov se delno razlikujejo, vprašanje pa je, ali so razlike med njimi statistično pomembne. 

Na omenjeno vprašanje bom odgovorila v nadaljevanju  pri predstavitvi rezultatov druge 

hipoteze (H2) in dobljene rezultate  tam tudi interpretirala. 

Naslednji širši osebnostni potezi, ki so ju izbrali učenci 5., 7. in 9. razreda, sta bili osebnostni 

potezi sprejemljivost in odprtost (v povprečnih rezultatih za učence skupaj je sprejemljivost 

nekoliko višja kakor osebnostna poteza odprtost  Msprejemljivost = 2,91; Modprtost = 2,93). Učenci 

osebnostni potezi odprtost in sprejemljivost zelo visoko ocenjujejo in se strinjajo, da lahko 

vplivata na boljšo šolsko oceno. Morda so po mnenju učencev "odprti" učenci uspešni zato, 

ker so bolj radovedni kot ostali ter jih k spoznavanju učnih vsebin vodi želja po raziskovanju. 

Rezultati raziskav (Marjanovič Umek idr., 2007) kažejo, da se tako kot vestnost tudi 

osebnostna poteza odprtost visoko povezuje z učno uspešnostjo učencev. Skladno z 

omenjenimi rezultati, v katerih so avtorji ugotavljali povezanost med učno uspešnostjo 

učencev in dimenzijami osebnosti, dobljenimi na osnovi vprašalnikov, so tudi rezultati naše 

raziskave pokazali, da so učenci odprtosti za izkušnje pripisali pomembno vlogo za učno 

uspešnost. V nasprotju z rezultati raziskav, ki so pokazale, da učenčeva osebnostna poteza 

sprejemljivost večinoma ni pomembna za njegovo učno uspešnost (Laidra idr., 2007, v 

Smrtnik Vitulić, 2009), so ji učenci pripisali precejšen pomen. Morda pa so učenci, vključeni 

v raziskavo, ocenili, da so prijazni, ustrežljivi, tolerantni (sprejemljivi) učenci učno uspešnejši 

zato, ker so vedno pripravljeni pomagati drugim in od drugih morda pogosteje dobijo (učno) 

pomoč, kadar jo potrebujejo. To je lahko razlog, da učitelji učence z omenjenimi lastnostmi 

tudi bolje ocenijo kot tiste, ki teh lastnosti ne izražajo. 

Iz rezultatov je razvidno, da učenci čustveno stabilnost (M = 3,59) ter ekstravertnost (M = 

3,70) razumejo kot najmanj pomembni širši osebnostni potezi, ki prispevata k učni uspešnosti. 
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Ekstravertnost se je v dosedanjih raziskavah v višjih razredih osnovne šole pokazala za 

nepomembno ali celo negativno osebnostno potezo, saj izrazito družabni in aktivni 

mladostniki zaradi lastne angažiranosti premalo časa namenjajo učenju (Laidra idr., 2007, 

prav tam). Zakaj so učenci, vključeni v raziskavo, mnenja, da ekstravertnost ni pomembna za 

učno uspešnost? Morda so tudi učenci prepričani, da pretirana družabnost in udejstvovanje v 

različnih aktivnostih "škodijo" šolskemu učenju doma. 

 

V diplomski raziskavi se učenci tudi pri čustveni stabilnosti niso strinjali, da je odločujoča 

poteza za dober učni uspeh. Raziskave (O Connor in Paunonen, 2007, prav tam) niso 

pokazale pomembnih povezav med učno uspešnostjo in čustveno labilnostjo oz. 

nevroticizmom. To pomeni, da skrbi, negotovost, občutljivost, pomanjkanje energije pri 

učencih, učencev ne ovirajo pri doseganju boljših šolskih ocen. Po drugi strani pa Eysenck 

(1996, v Marjanovič Umek idr., 2007) meni, da čustvena nestabilnost učencev na višjih 

stopnjah izobraževanja lahko negativno vpliva na učno uspešnost, kadar je šolski program 

prezahteven in preveč formalen. Zakaj torej tudi učenci mislijo, da čustvena stabilnost ni 

odločujoča za učno uspešnost? Morda zato, ker tudi sami ocenjujejo, da jih čustvena 

nestabilnost ne ovira pri doseganju boljših šolskih ocen. Učenci, vključeni v raziskavo, 

verjetno niso ocenjevali skrajne oblike čustvene nestabilnosti kot dejavnika učne uspešnosti, 

zato ji v tem smislu niso pripisali tolikšne pomembnosti, ki se lahko pokaže v izrazito stresnih 

pogojih ocenjevanja . 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate enosmerne analize variance, s katero sem preverjala, 

da se stališča učencev 5., 7. in 9. razreda statistično pomembno ne razlikujejo o tem, katere od 

širših osebnostnih potez so bolj ali manj pomembne za učno uspešnost (H2).  Levenov 

preizkus je pokazal na enakost varianc med vključenimi skupinami. Omenjeno sem 

upoštevala pri odčitavanju rezultatov enosmerne analize variance. 

Rezultati enosmerne analize variance med učenci iz 5., 7. in 9. razreda so pokazali statistično 

pomembne razlike glede pomembnosti širših osebnostnih potez za učno uspešnost, in sicer  

pri sprejemljivosti (F = 7,895; p = 0,000), odprtosti (F = 6,032; p = 0,003) in čustveni 

stabilnosti  (F = 3,574; p = 0,029), ne pa pri potezah vestnost (F = 0,769, p = 0,464) in 

ekstravertnost (F = 1,608, p = 0,202).  

Iz rezultatov Tukeyevega post hoc preizkusa, s katerim preverjamo, katere primerjane skupine 

se med seboj razlikujejo in iz povprečnih vrednosti odgovorov učencev iz različnih razredov 
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je razvidno, da so učenci iz 9. razreda pomembno drugače odgovorili, da sprejemljivost v 

povprečju manj vpliva na šolsko oceno, kot učenci iz 5. in 7. razreda (p < 0,05). Prav tako 

lahko iz povprečnih vrednosti odgovorov učencev iz 9. razreda, ki so prikazani v Preglednici 

2, in na podlagi Tukeyevega post hoc preizkusa zaključim, da se njihova stališča še posebej v 

primerjavi s 5. razredom glede potez odprtost (M = 2,67, p < 0,05) in čustvena stabilnost (M = 

3,36; p < 0,05) pomembno bolj razlikujejo, saj menijo, da omenjeni osebnostni potezi v 

povprečju bolj vplivata na učno uspešnost posameznika. 

Glede na dobljene rezultate lahko drugo hipotezo (H2), v kateri sem predvidevala, da se 

stališča učencev 5., 7. in 9. razreda statistično pomembno ne razlikujejo po pomembnosti 

širših osebnostnih potez za učno uspešnost, delno zavrnem. Pomembne razlike so se namreč 

pokazale pri treh širših osebnostnih potezah kot dejavnikih učne uspešnosti, to so 

sprejemljivost, odprtost in čustvena stabilnost. 

 

Iz odgovorov učencev 9. razreda, da sprejemljivost v povprečju manj vpliva na učno 

uspešnost, lahko sklepam, da se njihova stališča glede na stališča mlajših skupin učencev 

razlikujejo zaradi izkušenj: po mnenju devetošolcev imajo prijazni, nesebični in iskreni učenci 

manj možnosti za dobro šolsko oceno kot tisti, ki teh lastnosti nimajo. Morda se učenci 9. 

razreda v primerjavi s 5. in 7. razredom pomembno bolj zavedajo, da učitelji večinoma ne 

ocenjujejo lepega obnašanja, skromnosti ter sprejemanja, ampak predvsem izkazano znanje. 

Prav tako je zanimivo, da učenci 9. razreda bolj kot učenci 5. in 7. razreda verjamejo, da sta 

odprtost in čustvena stabilnost pomembni za učenčevo učno uspešnost. Razlike v stališčih 

učencev spet lahko povežemo s predvidenimi razlikami v izkušnjah različno starih učencev. 

Sklepam, da se devetošolci zavedajo, da se lahko čustveno stabilen učenec v izrazito stresnih 

situacijah lažje obvlada (pokaže svoje znanje) in ga doživljanje negativnih čustev ne ovira pri 

doseganju dobrih ocen. Verjetno so tudi zato učenci 9. razreda pri osebnostni potezi odprtost 

ocenili drugače kot učenci iz ostalih dveh skupin: učenec, ki je odprt za novo učno snov in ga 

zanimajo obravnavani problemi, je lahko učno uspešnejši od tistega, ki teh lastnosti nima 

izraženih. 
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3.4.3 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o pomenu učiteljeve strogosti in 

znanja učenca za šolsko oceno 

 

V raziskavi me je tudi zanimalo, kakšna so stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o tem, da je 

šolska ocena odvisna od učiteljeve strogosti in znanja učenca. V tretji hipotezi pa sem 

predvidevala, da se stališča učencev 5., 7. in 9. razreda statistično pomembno ne razlikujejo 

po tem, v kolikšni meri je šolska ocena odvisna od učiteljeve strogosti in znanja učenca.  

 

Omenjeno hipotezo bom sprejela, če se med posameznimi skupinami učencev ne bodo 

pokazale statistično pomembne razlike v stališčih, ki se nanašajo tako na učiteljevo strogost 

kot na znanje učenca kot dejavnika učne uspešnosti. Če se bodo razlike pokazale le pri enem 

od vključenih dejavnikov učne uspešnosti, bom hipotezo le delno sprejela. 

 

Odgovore na tretje raziskovalno vprašanje sem dobila tako, da sem za učence 5., 7. in 9. 

razreda izračunala povprečne vrednosti odgovorov, ki so jih podali v anketi pod (1) Učenčeve 

šolske ocene so odvisne od učiteljeve strogosti in pod (2) Učitelji ocenjujejo vedno le znanje 

učenca. Učenci so odgovarjali tako, da so na petstopenjski lestvici Likertovega tipa izbrali 

odgovor (1 - ne velja, 2 - večinoma ne velja, 3 - včasih velja, 4 - večinoma velja, 5 - velja). 

V Preglednici 3 prikazujem povprečne vrednosti in standardne odklone odgovorov glede na 

razred. To so vrednosti odgovorov, ki nakazujejo, v kolikšni meri je po mnenju učencev 

šolska ocena odvisna od učiteljeve strogosti in znanja učenca. 

 

Preglednica 3: Povprečne vrednosti in standardni odkloni učencev 5., 7. in 9. razreda o tem, v 

kolikšni meri učiteljeva strogost in znanje učenca vplivata na šolsko oceno posameznika.  

 

 Stališče učencev 

  
N M SD 

Učenčeve šolske ocene so 

odvisne od učiteljeve strogosti pri 

ocenjevanju. 

5. razred 195 3,05 1,24 

7. razred 147 3,20 1,11 

9. razred 159 3,52 1,07 

Skupaj 501 3,25 1,16 

Učitelji ocenjujejo vedno le 

znanje učenca. 

5. razred 194 3,73 1,30 

7. razred 146 3,60 1,09 

9. razred 160 3,36 1,13 

Skupaj 500 3,57 1,20 
Opombe: M - povprečna vrednost, SD - standardni odklon. 
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Iz Preglednice 3 je razvidno, da se učenci iz 5., 7. in 9. razreda strinjajo, da so šolske ocene 

včasih odvisne od učiteljeve strogosti in znanja učenca, saj povprečne vrednosti za vse 

razrede skupaj znašajo Mučiteljeva strogost = 3,52 in Mznanje učenca = 3,57. Na podlagi dobljenih 

rezultatov je tudi razvidno, da so se učenci iz posameznih razredov in skupaj v povprečju bolj 

strinjali s trditvijo, da je učna uspešnost pogojena s tem, koliko znanja izkazuje posamezni 

učenec. Pri tem je zanimivo, da stališča učencev 5. razreda pri trditvi, da učitelj ocenjuje 

vedno le znanje učenca, močno odstopajo od skupne povprečne vrednosti (SDznanje učenca = 

1,30). Prav tako je iz povprečnih rezultatov možno razbrati, da se s starostjo otrok spremeni 

stališče o tem, da je šolska ocena odvisna od učiteljeve strogosti in da učitelj ocenjuje vedno 

le znanje. Pri prvi trditvi povprečne vrednosti naraščajo, pri drugi trditvi pa je viden upad 

povprečnih vrednosti glede na starost učencev. 

 

Glede na vire, ki so mi bili dostopni, podobnih raziskav s področja stališč učencev o 

učiteljevem ocenjevanju kot dejavniku učne uspešnosti, nisem našla, vendar pa raziskovalci 

(npr. Puklek Levpušček, 2009) ugotavljajo povezanost med učiteljevim delovanjem v razredu 

in učno uspešnostjo učencev. Če ima učitelj visoka merila pri ocenjevanju znanja in stroga 

pravila glede discipline, lahko pozitivno prispeva k odnosom v razredu, posledično pa tudi k 

motiviranosti učencev za učenje in s tem k učni uspešnosti. Vendar pa so se učenci iz naše 

raziskave strinjali, da izkazano znanje bolj vpliva na šolsko oceno kot učiteljeva strogost pri 

ocenjevanju. Šolska ocena naj bi bila v največji meri odvisna predvsem od učenčevega 

znanja, v kar so bili prepričani tudi učenci, vključeni v diplomsko raziskavo. Po drugi strani 

pa je učiteljeva ocena učenčevega znanja do neke mere vedno subjektivna, ne glede na to, 

kako se učitelj trudi, da bi učence ocenil čim bolj pošteno (Zorman, 1970). Po mnenju 

omenjenega avtorja učitelj ne ocenjuje le izkazanega znanja, ampak upošteva tudi učenčeve 

predhodne ocene, lahko pa ga ocenjuje na osnovi stališča, ki ga je o njem predhodno 

oblikoval (halo efekt), ali da kriterije ocenjevanja prilagaja celotnemu razredu idr.   

 

V tretji hipotezi sem predvidevala, da se stališča učencev 5., 7. in 9. razreda statistično 

pomembno ne razlikujejo po tem, v kolikšni meri je šolska ocena odvisna od učiteljeve 

strogosti in znanja učenca (H3). 

 

Omenjeno hipotezo sem preverjala z enosmerno analizo variance, s katero sem ugotavljala 

statistično pomembne razlike med učenci 5., 7. in 9. razreda glede stališč o dveh zgoraj 

omenjenih dejavnikih. Levenov preizkus je pokazal enakost varianc med vključenimi 
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skupinami. Izračun enosmerne variance je pokazal statistično pomembne razlike med učenci 

5., 7. in 9. razreda glede učiteljeve strogosti (F = 7,468; p = 0,001) in znanja učenca (F = 

4,441; p = 0,013) kot dejavnikov učne uspešnosti. 

 

Iz rezultatov Tukeyevega post hoc preizkusa in povprečnih vrednosti odgovorov učencev, ki 

so prikazani v Preglednici 3, je razvidno, da so učenci 9. razreda (M = 3,52 p < 0,05) 

pomembno bolj kot učenci iz 7. (M = 3,20) in 5. (M = 3,05) razreda prepričani, da na 

posameznikovo učno uspešnost vpliva učiteljeva strogost pri ocenjevanju učenca. Prav tako 

pa je iz Preglednice 3 razvidno, da so učenci 5. razreda (M = 3,73) pomembno bolj kot učenci 

iz 7. (M = 3,60) in 9. razreda (M = 3,36) prepričani, da učitelji ocenjujejo le znanje učenca.    

 

Glede na rezultate, ki smo jih dobili, lahko hipotezo (H3), v kateri sem predvidevala, da se 

stališča učencev 5., 7. in 9. razreda razlikujejo glede učiteljeve strogosti in znanja učenca kot 

dejavnikih učne uspešnosti, v celoti zavrnem, saj so se pokazale pomembne razlike pri obeh  

trditvah. 

 

Iz rezultatov je torej razvidno, da so devetošolci v večji meri kot obe mlajši skupini učencev 

prepričani, da so šolske ocene pogojene s strogostjo učitelja in da so petošolci v večji meri kot 

obe starejši skupini učencev prepričani, da je ocena odvisna predvsem od učenčevega znanja. 

Kaj je lahko razlog za omenjene rezultate? Predvidevam, da imajo učenci 5. razreda manj 

izkušenj s številčnim ocenjevanjem kot starejši učenci, ki so jih pridobili z manjšim številom 

učiteljev (na razredni stopnji je število učiteljev, ki učence poučujejo, manjše kot v višjih 

razredih osnovne šole). To je lahko razlog, da starejši učenci bolje razumejo, kaj določen 

učitelj od njih pričakuje (kakšno znanje) in se temu lažje prilagodijo. Po drugi strani pa imajo 

devetošolci za razliko od mlajših učencev več izkušenj z ocenjevanjem z različnimi učitelji, ki 

se med seboj lahko razlikujejo po kriterijih ocenjevanja znanja. To je lahko razlog, da 

omenjeni učenci v večji meri verjamejo, da je šolska ocena odvisna od strogosti učitelja. 

 

3.4.4 Stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o pomenu izobrazbe in finančnega 

stanja staršev za šolsko oceno 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšna so stališča učencev 5., 7. in 9. 

razreda o tem, ali izobrazba in finančno stanje staršev vplivata na šolsko oceno posameznika. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Sušnik; diplomsko delo 

37 
 

Prav tako sem v četrti hipotezi predpostavila, da se stališča učencev 5., 7. in 9. razreda 

statistično pomembno ne razlikujejo v tem, da izobrazba in finančno stanje vplivata na šolsko 

oceno otroka. Četrto hipotezo bom v celoti sprejela, če se med posameznimi skupinami 

učencev ne bodo pokazale statistično pomembne razlike v stališčih. Če se bodo razlike 

pokazale le pri enem od dejavnikov, bom hipotezo le delno sprejela. 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju sem za učence 5., 7. in 9. razreda izračunala povprečne 

vrednosti odgovorov. Učenci so imeli na izbiro dve trditvi, in sicer (1) Izobrazba staršev 

vpliva na šolske ocene otroka ter (2) Finančno stanje vpliva na šolske ocene otroka, ob katerih 

so odgovarjali tako, da so izbrali enega od odgovorov na petstopenjski ocenjevalni lestvici 

Likertovega tipa (1 – ne velja do 5 – velja). 

 

V Preglednici 4 so prikazane povprečne vrednosti in standardni odkloni odgovorov učencev 

5., 7. in 9. razreda o tem, v kolikšni meri izobrazba in finančno stanje staršev vplivata na 

šolsko oceno posameznega otroka.  

 

Preglednica 4: Povprečne vrednosti in standardni odkloni učencev o tem, v kolikšni meri izobrazba in 

finančno stanje staršev vplivata na šolsko oceno posameznega otroka. 

 

 Stališče učencev 

  
N M SD 

Izobrazba staršev vpliva na šolske 

ocene njihovega otroka. 

  

  

  

5. razred 189 3,14 1,39 

7. razred 145 2,67 1,21 

9. razred 160 2,32 1,31 

Skupaj 494 2,74 1,35 

Finančno stanje družine vpliva na 

šolske ocene otroka. 

 

5. razred 183 2,24 1,39 

7. razred 140 2,36 1,14 

9. razred 154 2,23 1,19 

Skupaj 477 2,27 1,25 
Opombe: M - povprečna vrednost, SD - standardni odklon.  

 

Iz povprečnih vrednosti odgovorov (Preglednica 4) je razvidno, da so učenci iz 5., 7. in 9. 

razreda odgovarjali, da večinoma ne velja, da izobrazba (M = 2,74) in finančno stanje (M = 

2,27) staršev vplivata na učno uspešnost učencev. Iz preglednice je tudi razvidno, da so se 

učenci iz posameznih razredov skupaj v povprečju bolj strinjali, da je šolska ocena odvisna od 

izobrazbe staršev kot pa od finančnega stanja družine. Prav tako je bila povprečna vrednost 
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odgovorov učencev iz 5. razreda pri stališču glede izobrazbe staršev višja (M5.razred = 3,14) od 

ostalih dveh razredov (M7.razred = 2,67, M9.razred = 2,32), vendar so bila odstopanja v odgovorih 

učencev 5. razreda pri obeh stališčih tudi zelo visoka (SDizobrazba = 1,39, SDfinančno stanje = 1,39). 

Zanimiva je primerjava dobljenih rezultatov, da učenci iz različnih razredov večinoma 

menijo, da šolska ocena ni odvisna od izobrazbe in finančnega stanja družine, z izsledki 

različnih raziskav o prepoznanem vplivu socialnih in ekonomskih dejavnikov družinskega 

okolja na učenčevo učno uspešnost pa se je pokazalo ravno nasprotno. Raziskava Toličiča in 

Zormana (1977) je pokazala, da otroci bolj izobraženih staršev v socialno in kulturno 

ugodnejšem okolju dobijo več spodbud, pomoči in možnosti za urjenje. Tudi iz rezultatov 

sodobnejše raziskave M. Košak Babuder (2006) je moč razbrati, da finančno stanje družine 

vpliva na šolsko oceno učenca. Zato me je presenetilo mnenje učencev iz naše raziskave, da je 

finančno stanje staršev za učence skoraj nepomemben dejavnik učne uspešnosti. Zakaj je 

temu tako? Morda so bili v vzorec zajeti mladostniki, ki ne čutijo kakšnega velikega 

pomanjkanja? Morda pa vključeni učenci to menijo zato, ker verjamejo, da lahko vsakdo s 

svojim trudom preseže finančne primankljaje, s katerimi se sooča družina?  

 

V raziskavi, ki so jo slovenski avtorji (Peček, Čuk in Lesar, 2006) opravljali na generaciji 

osnovnošolcev v obdobju 1984 do 1997, se je izobrazba staršev prav tako pokazala kot močan 

napovednik učnih dosežkov učenca. Višjo izobrazbo sta imela mama in oče, večja je bila 

verjetnost, da bo otrok učno uspešnejši, saj so pričakovanja bolj izobraženih staršev do 

njihovih otrok morda višja. To lahko pomeni, da bolj izobraženi starši s svojimi stališči in 

vzgojo svoje otroke usmerjajo k bolj oddaljenim ciljem, ki zahtevajo več učenja in daljše 

šolanje, manj izobraženi starši pa svoje otroke usmerjajo k bližjim ciljem, da dosežejo 

izobrazbo in pridejo prej do zaslužka (Toličič in Zorman, 1977). Omenjena avtorja pravita, da 

finančno stanje v družini zato v manjši meri prispeva k spodbujanju učne uspešnosti otrok, 

temveč so pomembnejša stališča in vrednote, ki jih neka družina oblikuje. V nasprotju z 

dobljenimi rezultati raziskovalcev se učenci večinoma niso strinjali, da finančno stanje 

pomembno prispeva k učni uspešnosti, podobno kot menita Toličič in Zorman (1977), pa so 

učenci manjši pomen pripisali finančnemu stanju družine in ne izobrazbi staršev.    

 

Pri preverjanju rezultatov četrte hipoteze sem uporabila enosmerno analizo variance, s katero 

sem hotela prikazati, da se stališča učencev 5., 7. in 9. razreda statistično pomembno ne 

razlikujejo v tem, ali izobrazba in finančno stanje staršev vplivata na šolsko oceno otroka 

(H4).  Levenov preizkus je pokazal na enakost varianc med vključenimi skupinami. 
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Rezultati enosmerne analize variance so pokazali statistično pomembne razlike med učenci 5., 

7. in 9. razreda glede stališč o vplivu izobrazbe staršev (F = 17,351; p = 0,000), ne pa glede 

vpliva finančnega stanja (F = 0,605; p = 0,603) kot dejavnikov, ki vplivata na šolsko oceno 

otroka.  

Na podlagi Tukeyevega post hoc preizkusa, s katerim preverjamo, katere primerjane skupine 

se med seboj razlikujejo, in povprečnih vrednosti odgovorov (v Preglednici 4), je razvidno, da 

so stališča učencev 5. razreda pomembno drugačna od stališč 7. in 9. razreda, saj ocenjujejo, 

da izobrazba staršev bolj vpliva na učno uspešnost.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko četrto hipotezo (H4), v kateri sem predpostavljala, da se 

stališča učencev 5., 7. in 9. razreda statistično pomembno ne razlikujejo, le delno sprejmem. 

Statistično pomembne razlike se torej kažejo pri trditvi o vplivu izobrazbe staršev na učno 

uspešnost, v stališčih glede finančnega stanja staršev pa se razlike niso pokazale. 

 

Rezultati diplomske raziskave so torej pokazali, da imajo učenci iz različnih razredov 

podobno mnenje o tem, v kolikšni meri finančno stanje vpliva na šolsko oceno, kar sem tudi 

pričakovala. Učenci se verjetno zavedajo, da denar ni vse, da z denarjem znanja ni moč kupiti 

in da v življenju veljaš le toliko, kolikor veš in znaš. Zanimivi so rezultati glede pomembnosti 

izobrazbe za učno uspešnost med učenci iz 5., 7. in 9. razreda. Petošolci večji pomen za učno 

uspešnost pripisujejo izobrazbi staršev, kar je po svoje presenetljivo, saj razlik nisem 

pričakovala. Rezultati raziskav, v katerih so avtorji ugotavljali pomen izobrazbe staršev za 

učno uspešnost, so pokazali, da imajo učenci bolj izobraženih staršev tudi višje ocene (Toličič 

in Zorman, 1977; Peček, Čuk in Lesar, 2006). Sprašujem se, kaj je razlog, da se tega v večji 

meri zavedajo petošolci kot sedmošolci in devetošolci, vključeni v raziskavo. Morda starši z 

višjo izobrazbo petošolcem lažje pomagajo pri učenju kot starši z nižjo izobrazbo, v višjih 

razredih pa je zaradi večje samostojnosti učencev učenje prepuščeno predvsem njim samim in 

je zato neodvisno od izobrazbe staršev, kar se je odrazilo tudi v rezultatih raziskave.  
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4.0 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskala stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o posameznih 

dejavnikih učne uspešnosti o govornih in intelektualnih sposobnostih učencev, o osebnostnih 

potezah, o učiteljevi strogosti in učenčevem znanju ter o finančnem stanju in izobrazbi 

staršev. Zanimalo me je tudi, ali se učenci iz različnih razredov pomembno razlikujejo v 

razumevanju posameznih vključenih dejavnikov na učno uspešnost učencev. V raziskavi sem 

uporabila izbrane trditve iz obsežnejšega vprašalnika, ki so se nanašale na obravnavane 

dejavnike učne uspešnosti. 

 

Rezultati so pokazali, da po mnenju učencev včasih velja, da so šolske ocene odvisne od 

posameznikovih govornih in intelektualnih sposobnosti, pomembne razlike med različno 

starimi učenci so se pokazale glede govornih sposobnosti, ne pa glede intelektualnih. Učenci 

verjetno že na osnovi izkušenj, ki so jih pridobili skozi šolanje, sami ugotavljajo, da so 

inteligentni učenci bolj uspešni in dobivajo boljše ocene kot tisti, ki so manj inteligentni. 

Inteligentnost je po mnenju učencev pomembnejša za dobro šolsko oceno kot sposobnost 

dobrega govornega izražanja. Verjetno tudi zato, ker je, sodeč po raziskavah številnih 

raziskovalcev (npr. Marjanovič Umek idr., 2006, 2007), inteligentnost ena od 

najpomembnejših dejavnikov učne uspešnosti, govorna kompetentnost pa prav tako 

pomembna, a v nekoliko manjši meri prispeva k učni uspešnosti.  

 

Učenci iz različnih razredov so med posameznimi širšimi osebnostnimi potezami vestnost 

prepoznali kot najpomembnejšo za posameznikovo učno uspešnost, nato sprejemljivost, 

odprtost, čustveno stabilnost in nazadnje ekstravertnost, med različno starimi učenci pa so se 

razlike v pomembnosti posameznih osebnostnih potez pokazale pri sprejemljivosti, odprtosti 

in čustveni stabilnosti.  

 

Učenci iz različnih razredov so se delno strinjali, da so šolske ocene odvisne od strogosti 

učitelja in znanja učenca, pri čemer so se devetošolci v večji meri kot mlajši učenci strinjali, 

da na posameznikovo učno uspešnost vpliva učiteljeva strogost pri ocenjevanju učenca, 

petošolci pa so bili bolj kot starejši učenci prepričani, da učitelji ocenjujejo le znanje učencev.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Sušnik; diplomsko delo 

41 
 

Učenci iz različnih razredov se večinoma niso strinjali s trditvijo, da izobrazba in finančno 

stanje vplivata na učno uspešnost učencev, razlike med različno starimi učenci se niso 

pokazale glede finančnega stanja družine, medtem ko so bili petošolci bolj kot učenci iz 

starejših dveh skupin prepričani o pomenu izobrazbe staršev za učno uspešnost.  

 

Med samim preučevanjem literature sem opazila, da je učna uspešnost pogosto raziskovano 

področje na sploh (npr. Flere idr., 2009; Marentič Požarnik, 2008; Puklek Levpušček, 2009), 

vendar pa na žalost nisem našla raziskav s področja stališč učencev o dejavnikih učne 

uspešnosti. Raziskave različnih avtorjev (prav tam) kažejo, da se dejavniki učne uspešnosti 

ves čas med seboj zelo prepletajo, npr. učiteljev način vodenja razreda deluje različno na 

posamezne učence z različnimi sposobnostmi in osebnostnimi potezami, zato so tudi njihova 

mnenja o tem, kaj vpliva na šolsko oceno, lahko zelo različna.  

 

Iz vsega navedenega sklepam, da je raziskovanje stališč učencev lahko zelo zapleteno, hkrati 

pa ponuja nove ideje in smernice pri razumevanju učne uspešnosti posameznika. Navedeni 

rezultati diplomske raziskave prikazujejo stališča anketiranih učencev, mogoče razlage za 

njihovo mnenje ter nekaj izsledkov raziskav.  

 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da imajo učenci oblikovana stališča o posameznih 

dejavnikih učne uspešnosti, vendar jih ne razumejo enako, kot kažejo izsledki raziskav, v 

katerih so avtorji dejavnike učne uspešnosti ugotavljali na osnovi vprašalnikov osebnosti, 

preizkusov intelektualnih sposobnosti idr. Dobljena spoznanja o tem, katere dejavnike učenci 

razumejo kot pomembne za učno uspešnost, so pomembna, saj nakazujejo, kaj učenci po 

njihovem mnenju lahko spremenijo in kaj ne, če želijo izboljšati učno uspešnost.  

 

Rezultati so lahko osnova za oblikovanje smernic o tem, kako pri učencih spodbuditi učno 

uspešnost  začetek spodbujanja je tudi poznavanje ustreznih in neustreznih stališč o tem, kaj 

je najbolj pomembno za učno uspešnost. Učence bi lahko seznanili z raziskavo ter jih soočili z 

rezultati raziskav o dejavnikih učne uspešnosti. Morda bi jim s tem lahko omogočili, da bi 

začeli razmišljati npr. o tem, da je učna uspešnost odvisna predvsem od njihove vestnosti. 

Učitelji bi lahko vestnost spodbujali v okviru šolskih projektov. Tako bi lahko vsem učencem 

v obliki spodbude in motiviranosti za delo in učenje privzgojili boljše delovne navade. Prav 

tako bi lahko učenci v večji meri ozavestili spoznanje, da le izkazano znanje pri ocenjevanju 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Simona Sušnik; diplomsko delo 

42 
 

prispeva k boljši oceni. Predvsem pa bi se z učenci lahko pogovorili, kaj vse vpliva na šolsko 

oceno in kaj lahko skupaj naredijo, da bi bili učenci učno uspešnejši.  

 

Eden od bolj zanimivih rezultatov diplomske raziskave predstavlja stališče učencev o tem, kaj 

po njihovem prepričanju v večji meri prispeva k boljši učni uspešnosti: izobrazba staršev ali 

finančno stanje družine. Rezultati namreč kažejo, da dejavniku izobrazba staršev učenci 

pripisujejo večji pomen kot finančnemu stanju družine. Zato bi bilo zanimivo v bodoče 

raziskati, zakaj je stališče učencev tako. Prav tako bi bilo dobro z vidika učencev preučiti, na 

kakšen način se starši vključujejo v njihovo domače delo: nudijo pomoč pri učenju, domačih 

nalogah ali so jim le v oporo. Menim tudi, da bi se morali prav starši bolj zavedati pomena 

vzgoje in izobraževanja, saj s tem pomembno vplivajo na stališča in nadaljnje odločitve ter 

vedenje svojih otrok. Tudi šole bi lahko starše preko izobraževanj poučile, na kakšen način 

lahko pomagajo svojim otrokom pri izboljšanju učne uspešnosti.  

 

Z rezultati raziskave bi tako seznanili tudi učitelje, starše in svetovalne delavce ter se z njimi 

pogovorili o pomenu posameznih dejavnikov učne uspešnosti in možnih načinih za njihovo 

izboljšanje. 

 

V prihodnjih raziskavah bi lahko vzorec vključenih učencev razširili, ugotavljali pa bi lahko 

še povezanost med učnim uspehom učencev in razumevanjem dejavnikov učne uspešnosti. V 

raziskavi bi bilo smiselno preučiti, kako izobrazba staršev in finančno stanje družine 

prispevata k učenčevemu razumevanju dejavnikov učne uspešnosti. 
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