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POVZETEK 

 

Otroci s posebnimi potrebami se zaradi svojih primanjkljajev v šolskem okolju pogosto 

soočajo z neuspehom. Pri njih se ob številnih neuspehih postopoma utrdi prepričanje, da 

z lastno dejavnostjo ne morejo vplivati na učno uspešnost. To prepričanje jih pogosto 

vodi v pasivnost. Pojav naučene nemoči vpliva na motivacijsko, emocionalno ter 

kognitivno področje, kar se odraža na šolski uspešnosti. Otroci svoje prepričanje o tem, 

da nad doseganjem uspeha nimajo vpliva, kasneje prenesejo v različne situacije, tudi 

take, kjer bi sicer lahko dosegali uspeh.  

 

V diplomskem delu sva želeli preučiti, kako pojav naučene nemoči vpliva na učence s 

posebnimi potrebami ter kakšen način pomoči in podpore potrebujejo, da ta pojav 

uspešno premagajo.  Posledično sva preučili ter razmišljali o tem, zakaj je delo na tem 

področju za učitelje in strokovne delavce, sploh pomembno. Zanimalo naju je tudi, 

kakšne so smernice za delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so razvili pojav naučene 

nemoči in ali so sploh eksplicitno izpostavljene.  

 

Preko študija virov in literature sva ugotovili, da večina strategij, ki se uporabljajo za 

premagovanje ter prepečevanje pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi 

potrebami, izhaja iz kognitivne modifikacije vedenja. Pomembno je tudi dejstvo, da 

učenci s posebnimi potrebami, ki so bili deležni podpore in pomoči na področju 

premagovanja ter prerečevanja naučene nemoči, dosegajo veliko boljši uspeh kot tisti, 

ki pomoči niso bili deležni. Zaradi tega dejstva ter vseživljenjske prisotnosti in vpliva, 

ki ga ima pojav naučene nemoči v kombinaciji s primanjkljaji otrok s posebnimi 

potrebami, je ključno, da učitelji poznajo ter uporabljajo strategije za premagovanje ter 

preprečevanje pojava naučene nemoči pri teh otrocih. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Naučena nemoč, učenci s posebnimi potrebami, učna motivacija, strategije za 

premagovanje ter preprečevanje naučene nemoči, šolski neuspeh. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Children with special needs are commonly faced with faliure due to their special needs. 

Therefore they gradually develop a belief that thay can not influence their academic 

success, which leads to passivity. Learned helplessness influences  academic, emotional 

and motivational aspect of their lives. Children who are facing learned helplessness tend 

to generalize their belief that they do not have an influence on their success on different 

areas of their lives.   

 

In our diploma thesis we wanted to explore/study how the phenomenon of learned 

helplessness affects children with special needs. Beside that we wanted to explore the 

efficient strategies for overcoming learned helplessness and their role in the education 

of children with special needs. Moreover we wanted to search for some indications for 

specific strategies for overcoming learned helplessness in Slovenian educational system. 

 

By study of literature we discovered, that  most of the strategies for overcoming learned 

helplessness for the population of children with special needs originates form cognitive 

behavioral therapy. We came across a study that shows better achievements in children 

with special needs that were tought the strategies for overcoming learned helplessness 

oposed to those who were not. Therefore it is essential to include strategies for 

overcoming learned helplessness to education of children with special needs, especially 

because learning helplessness is know for its lifelong effect on different areas of our 

lives . 
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UVOD 

 

Vsi otroci v osnovni šoli se stalno soočajo z uspehom ter neuspehom, vendar se kažejo 

bistvene razlike med njihovim razumevanjem in doživljanjem le tega. Številne 

raziskave so pokazale, da se prepričanja učno uspešnih in učno manj uspešnih učencev 

pomembno razlikujejo. 

Jurišić (1999) je v svojih raziskavah prišla do zaključka, da so učenci s slabšim učnim 

uspehom pogosto prepričani, da so njihove sposobnosti nizke ter da s svojim trudom ne 

pripomorejo k uspehu. Zaradi številnih izkušenj neuspeha si izoblikujejo iracionalna 

prepričanja, ki lahko vodijo v izoblikovanje pojava naučene nemoči. 

 

Naučena nemoč vpliva na otrokovo celostno delovanje, predvsem pa so zanjo občutljiva 

področja  motivacije, čustvovanja ter proces učenja. 

 

V diplomskem delu sta obravnavani zgolj dve izmed devetih skupin otrok s posebnimi 

potrebami, in sicer otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (kasneje LMDR) ter otroci 

z učnimi težavami. Ti dve skupini sta si podobni v tem, da so primanjkljaji, ki jih imajo 

otroci s takšnimi težavami, skriti. Zaradi tega se obe skupini v samem okolju vidno ne 

razlikujeta od otrok značilnega razvoja. To lahko prinaša več nerazumevanja težav ter 

neprimernega obravnavanja teh otrok. Skritost primanjkljajev lahko vpliva na število 

negativnih izkušenj, ki jih bo posameznik doživel v času svojega šolanja. Te pa vplivajo 

na izoblikovanje iracionalnih prepričanj ter posledično na pojav naučene nemoči.  

Ti otroci so vključeni v osnovne šole ali v prilagojen vzgojno izobraževalni program z 

znižanim standardom. Zaradi vključenosti v programe, kjer so razlike med 

sposobnostmi otrok še vedno precej velike, lahko pride do doživljanja večjega števila 

neuspehov pri otrocih s posebnimi potrebami (LMDR ter otroci z učnimi težavami). 

Posebej to velja za otroke vključene v osnovno šolo. To še posebej velja pri 

vključevanju v redno osnovno šolo. 

Pomembno je poudariti tudi, da so primanjkljaji otrok z učnimi težavami in LMDR 

vseživljenjski. Otroci se jih morajo naučiti sprejeti ter ohraniti prepričanje, da lahko s 

trdim delom in kompenzacijo svojih primanjkljajev prav tako dosežejo uspeh. To 

prepričanje je veliko večini otrok z učnimi težavami in LMDR težje razviti, saj se zaradi 
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nespremenljivosti primanjkljajev, ki jih vodijo v neuspeh, kar naprej soočajo z 

neuspehom na socialnem in akademskem področju. 

 

Kot je bilo že omenjeno, se naučena nemoč močno povezuje z motivacijo ter drugimi 

psihičnimi procesi. Prav zaradi tega je eden izmed ključnih problemov, obravnavan v 

tem diplomskem delu, kako naučena nemoč pri učencih z učnimi težavami ter LMDR 

vpliva na njihovo vključenost v pouk ter postopke pomoči. Zelo pomembno je tudi, da 

so učitelji primerno usposobljeni za delo z učenci, ki se soočajo s pojavom naučene 

nemoči. Eden izmed ciljev diplomskega dela je tudi ugotavljanje ali na našem področju 

obstajajo smernice za delo z učenci, ki se soočajo s pojavom naučene nemoči ter katere 

so učinkovite strategije za premagovanje ter preprečevanje tega pojava.  

 

Za razumevanje pojava naučene nemoči ter njegovega vpliva na kvaliteto življenja in 

akademsko uspešnost učencev z učnimi težavami ter lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

je pomembno poznavanje širših motivacijski in psihičnih procesov. 

 

Na podlagi razvijanja teoretskega okvirja pojava naučene nemoči, so vzporedno nastale 

različne strategije premagovanja ter preprečevanja tega pojava. Strategije so bile zaradi 

svoje učinkovitosti ter uporabnosti kasneje vpeljane tudi v vzgojo in izobraževanje.  
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1. KOMPONENTE PSIHIČNEGA DELOVANJA 

POVEZANE  S FENOMENOM NAUČENE NEMOČI 

 

Fenomen naučene nemoči je kompleksen pojav, ki vpliva na številne psihične procese 

pri posamezniku. Ti procesi se med seboj zelo tesno povezujejo ter imajo medsebojni 

vpliv.  

 

Če želimo bolje razumeti kaj se dogaja v učencu, ki se sooča s pojavom naučene 

nemoči, je pomembno, da razumemo posamezne komponente tega pojava. Prav zato so 

v nadaljevanju diplomskega dela predstavljene ločeno.  

 

Tudi McDowell (2009) izpostavi, da je preučevanje naučene nemoči močno povezano s 

preučevanjem motivacije. Jasno navede, da ne moremo doseči razumevanja naučene 

nemoči, če ne raziščemo komponente učne motivacije. 

 

Učitelji in ostali strokovni delavci, ki nudijo pomoč učencem, ki se soočajo s pojavom 

naučene nemoči, lahko le z razumevanjem osnovnih psiholoških procesov pri 

posamezniku izberejo in individualizirajo ustrezno strategijo preprečevanja pojava. 

 

1.1 RAZUMEVANJE POJAVA NAUČENE NEMOČI SKOZI 

ČUSTVENO DELOVANJE POSAMEZNIKA 

 

Čustva vplivajo na vsa življenjska področja: učenje, zdravje, vedenje in na medosebne 

odnose. Zato imajo otroci z visoko razvitimi čustvenimi spretnostmi tudi več možnosti 

za srečno in produktivno življenje ter obvladovanje miselnih navad, ki jim lahko, ko 

odrastejo, prinesejo osebni in poklicni uspeh. V raziskavah se je pokazalo, da je 

uspešnost učencev višje povezana z njihovo čustveno inteligentnostjo kot z njihovimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Eden izmed razlogov za to je tudi ta, da želja in 

motivacija ne izhajata iz miselnih sposobnosti, pač pa iz čustvene inteligence. Čustveno 

spretni otroci imajo povečano željo po učenju in dosežkih, tako v šolskem okolju kot 

izven njega (Schilling, 2000).   
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Rezultati nevrofizioloških raziskav so pokazali, da so emocije uskladiščene v možganih 

skupaj z deklarativnim in proceduralnim znanjem ter da prehod skozi limbični sistem 

(hipotalamus) obarva vsako izkušnjo tudi v čustvenem smislu, še preden o njej 

racionalno razmislimo. Tako tudi vsako novo učno izkušnjo v hipu ocenimo ali je 

povezana s pozitivnimi ali negativnimi čustvi ter ali je prijetna ali ogrožajoča. Čustveni 

naboj, ki se ob tem ustvari, lahko ob zadostni intenzivnosti celo prevlada nad 

mišljenjem in logiko. 

 

Močna negativna čustva  porabijo veliko mentalne energije; če smo slabo razpoloženi, 

smo tudi bolj analitični in površinski pri predelavi informacij, pozitivno razpoloženje pa 

je osnova za bolj holističen, celosten, ustvarjalen pristop k informacijam (Požarnik, 

2000).    

 

Učno uspešni in učno manj uspešni učenci se med seboj razlikujejo tudi v čustvovanju. 

Učno uspešni učenci večkrat doživljajo prijetna, pozitivna čustva, kar vpliva na njihovo 

učno motivacijo. Učno manj uspešni ali neuspešni učenci, še posebej tisti, ki se soočajo 

s pojavom naučene nemoči, doživljajo več neprijetnih, (samo)destruktivnih čustev. To 

pripomore k temu, da so učno ter socialno manj uspešni v primerjavi z vrstniki. 

Neuspešnost je torej v luči čustvenih procesov rezultat prevladujočega negativnega 

odzivanja ob neuspehu in negativnih misli, ki pomagajo oblikovati ta čustva ter 

posledično zmanjšajo motivacijo.  

Ker imajo čustva tako močan vpliv na uspešnost učenja, je vredno raziskati, na kakšen 

način ter s katerimi strategijami lahko učenca z učnimi težavami in LMDR naučimo 

samoregulacije čustvenega doživljanja ter odzivanja. Samoregulacija čustev vpliva na 

vzdrževanje ali dvig učnega uspeha. Z njeno pomočjo lahko učenec premaga naučeno 

nemoč, v kolikor se je ta pri njem razvila.  

 

1.1.1 NADZIRANJE ČUSTEV IN POJAV NAUČENE NEMOČI 

 

Otroci, ki se soočajo s pojavom naučene nemoči, so se naučili kriviti sebe za večino 

dogodkov in čustev, ki jih občutijo. Zaradi tega se lahko stalno soočajo z nizko stopnjo 

samozavesti ter z depresijo. Ko starši ali ostali pomembni drugi v okolju otroku dajo 

vedeti, da na vzrok njihovega počutja sam ne more vplivati, lahko otrok te vzorce 

vedenja ter čustvovanja prenese tudi v odraslo obdobje. Zaradi tega je pomembno, da 
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otroke, ki se soočajo s pojavom naučene nemoči, opremimo s strategijami, ki jim bodo 

pomagale pri premagovanju naučenih vzorcev čustvovanja in razmišljanja (Thompson, 

2010). 

 

Pri strategijah, ki razvijajo spretnost nadziranja čustev, stremimo k temu, da otroke 

naučimo nadzorovanja trajanja izbruha ter oblik vedenja, ki se pojavijo ob čustvenih 

izbruhih. 

 

Prvi korak pri učenju nadzorovanja čustev je, da otrokom pomagamo razviti zavedanje 

sebe. Z zavedanjem sebe otroke učimo stalne pozornosti na svoja notranja stanja, 

zavedanja občutenj, prepoznavanja dogodkov, ki pospešijo razburjenje. Zavedanje 

določenega čustva ali razpoloženja pomeni, da se od doživetja rahlo miselno 

odmaknemo, oblikujemo paralelni tok zavesti, ki se nahaja nad glavnim tokom ali poleg 

njega. Paralelni tok se dogajanja zaveda, ni pa v njem povsem potopljen. Pomembno je, 

da se otroci zavedajo dejstva, da je doživljanje celotnega spektra čustev nekaj povsem 

normalnega. Kljub temu, da so presoje o čustvih pogoste, čustva sama po sebi niso ne 

pravilna, ne napačna, ne dobra, ne slaba. Poskusi zanikanja ali odvzemanja čustev samo 

odstranijo čustvo iz zavesti, kjer lahko po živčnih poteh nato še vedno nemoteno in 

nenadzorovano deluje dalje, kar se lahko kaže v nevrozah, nespečnosti, čirih in različnih 

nesposobnostih komunikacije. 

 

Pri poskusu nadzorovanja čustev je izredno pomembno upoštevati dejstvo, da lahko 

doživetja, ki se jih spominjamo ali si jih izmislimo, ustvarjajo isti kemični val kot 

doživetje samo. Razmišljanje o stresni situaciji povzroči enake telesne ter duševne 

odzive kot doživetje samo. Dlje časa kot se otrok zadržuje pri vzroku svojega 

čustvovanja, več razlogov in utemeljitev lahko najde zanjo. Preokvirjanje okoliščin tako 

predstavlja enega izmed najučinkovitejših načinov za obvladovanje čustev (Schilling, 

2000). 
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1.2 SHEME O SEBI IN NJIHOVA POVEZANOST Z UČNIM 

USPEHOM TER NAUČENO NEMOČJO 

 

Žibert (2011) je na vzorcu slovenskih šolarjev starih med 10 in 15 let preučevala kakšen 

je vpliv samopodobe na osebnost in na učno uspešnost učenca. V svoji raziskavi je 

povezala vpliv učnega uspeha z občutkom zadovoljstva s samim sabo ter s samopodobo. 

Ugotovila je, da učno uspešnejši učenci v primerjavi z učno manj uspešnimi manjkrat 

doživljajo občutke žalosti, kar se kaže tudi v stopnji njihove učne motiviranosti in 

samopodobi. Učno uspešnost raziskava povezuje z vztrajnostjo ter uspehom, ki ga 

pojmuje kot pomemben prediktor pozitivne samopodobe. 

Učno uspešni učenci torej večkrat občutijo pozitivna čustva, kar jih motivira tudi v 

zahtevnejših situacijah in jih spodbuja k nadaljnjemu uspehu, ki jim pomaga 

izoblikovati pozitivno samopodobo. Tako je jasno pokazano, da na sheme o sebi 

pomembno vpliva čustvovanje. Učenci, ki so manj uspešni, so tako podvrženi večjemu 

številu negativnih izkušenj ter čustvovanj, ki lahko vplivajo na njihova prepričanja o 

sebi ter spodbujajo razvoj pojava naučene nemoči. Učna uspešnost deluje globalno, ne 

zgolj na šolsko področje, ampak na učenčevo splošno videnje samega sebe.  

 

Tudi Požarnikova (2000) navaja, da ima šolanje zelo močan ter pomemben vpliv tudi na 

področje čustvenega in osebnostnega razvoja. Posebno velik vpliv ima na področje 

pojmovanja in vrednotenja samega sebe, zato je ena izmed ključnih nalog šole, da 

učencu pomaga oblikovati realistično mnenje o sebi in svojih sposobnostih ter da si 

pridobi osnovno samozavest za spoprijemanje z učnimi nalogami. 

 

Pod pojmom sheme o sebi ali pojem o sebi so združene vse ideje in prepričanja, ki jih 

posameznik ima o sebi. Ta se izoblikuje na podlagi izkušenj in doživljanj. Jurišićeva 

razlaga, da je prepričanje katerokoli pravilo, ki ga posameznik uporablja v vseh 

situacijah, ne glede na trenutne izkušnje. Prepričanja so lahko racionalna ali iracionalna, 

kar pomeni, da nimajo nikakršne stvarne osnove ter tako osebi na nek način lahko celo 

škodijo (Jurišić, 1999). 

 

Prepričanja, ki jih ima posameznik o lastnih sposobnostih, samoučinkovitosti ter 

sposobnosti samoodločanja, so ključna za uspešno delovanje v šoli, predvsem pri za 

procesu učenja. Na razvoj prepričanj pomembno vplivajo tudi učitelji in strokovni 
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delavci, zato je pomembno, da ozavestijo načine dela, s katerimi lahko pripomorejo k 

spodbujanju realnih prepričanj učenca o sebi in o svojih sposobnostih.  

 

1.2.1 PREPRIČANJA O SPOSOBNOSTIH 

 

Nekateri ljudje imajo nekatere sposobnosti bolj razvite kot drugi, vendar pa je ključnega 

pomena tudi to, da s trdim delom, učenjem in urjenjem lahko povečamo znanje ter s tem 

izboljšamo sposobnosti. Sposobnosti torej niso nespremenljive, ampak s trdim delom in 

urjenjem na njih lahko bistveno vplivamo. Bolj pomembno na delovanje učenca vpliva 

prepričanje, ki ga ima ta o lastnih sposobnostih, kot pa sposobnosti same.  

 

Mlajši otroci sposobnosti vidijo kot nestabilne ter obvladljive, zato so prepričani, da je 

trud enako pomemben kot inteligentnost. Kasneje, pri 11. ali 12. letih otroci začnejo 

razlikovati med trudom, sposobnostjo in uspešnostjo. Takrat se pojavljajo prepričanja, 

da je nekdo, ki mu uspe brez vloženega truda doseči uspeh, zelo pameten. V tem času 

začnejo prepričanja o sposobnostih vplivati na motivacijo (Woolfolk, 2002). 

 

Prepričanja o lastnih sposobnostih se razvijajo postopoma. Na njihov razvoj vplivajo 

vzgoja in družinski odnosi, zlasti pa šolske izkušnje. Šola lahko učencem pomaga tako, 

da spodbuja čim bolj realistično samovrednotenje (Požarnik, 2000). 

 

Učenci, kateri vidijo sposobnosti kot spremenljive, težijo k postavljanju realnih ciljev, 

iskanju situacij, v katerih lahko izboljšajo svoje znanje ter spretnosti. Neuspeha ne 

vidijo kot nekaj usodnega, pač pa jih zgolj opozori na to, da morajo več delati. Stalno 

uresničevanje ciljev, ki so jih sposobni realizirati, jih še dodatno motivira (Woolfolk, 

2002).  

Takšna prepričanja otroke obvarujejo pred razvojem pojava naučene nemoči. Zatorej je 

eden izmed smotrov vzgoje in izobraževanja v kontekstu zagotavljanja duševnega 

zdravja otrok, saj je le to, predvsem med učenci z učnimi težavami in LMDR, precej 

ogroženo. 
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1.2.2 SAMOPODOBA IN SAMOUČINKOVITOST 

 

Samopodoba je kompleksen konstrukt vseh idej, občutkov in stališč, ki jih imamo ljudje 

do sebe. Nastaja v interakciji z ožjim ter širšim okoljem in ni stalna, temveč se zaradi 

spreminjanja našega zaznavanja sebe lahko spreminja (glede na situacijo ali življenjsko 

obdobje). Pomembno pa je tudi, da posamezniki vedno delujejo v skladu z njihovo 

samopodobo, bodisi je ta realno osnovana ali ne. 

 

V interakciji z okoljem posameznik pridobi veliko mnenj, stališč, idej »pomembnih 

drugih«, ki imajo nanj pomembno vplivajo. V stalnem procesu samovrednotenja te 

informacije organiziramo, ocenjujemo verbalne ter neverbalne reakcije ljudi, kar 

pripomore k izoblikovanju lastnega mnenja. Tako ugotavljamo odnos in skladnost med 

tem, kako vidimo sami sebe, kakšni bi si želeli biti, ter tem, kakšnega me vidijo 

»pomembni drugi«. V procesu oblikovanja samopodobe tako v prvih letih otrokovega 

življenja ključno vlogo odigrajo starši in drugi družinski člani, kasneje pa prijatelji, 

sošolci ter učitelji (Woolfolk, 2002).  

 

Samopodoba predstavlja neko splošno predstavo, ki si jo posameznik izoblikuje o sebi 

ter nanj vpliva na različnih področjih njegovega delovanja. Požarnikova jo deli na 

(2000): 

 šolsko/akademsko samopodobo (ki se nadaljnje deli na samopodobe pri 

različnih predmetnih področjih), 

 nešolsko/neakademsko samopodobo (ki se nadaljnje deli na socialno, 

emocionalno in telesno samopodobo). 

 

Youngsova (2000) samopodobo opredeli kot vsoto samoučinkovitosti ter 

samospoštovanja. Samoučinkovitost lahko pojasnimo kot »prepričanja o lastnih 

sposobnostih organiziranja in izvrševanja dejanj, ki so potrebna pri doseganju določenih 

dosežkov« (Bandura, 1997 v Woolfolk, 2002, str. 71). 

Samospoštovanje lahko opredelimo kot stanje občutka ter vrednotenja samega sebe. Gre 

za čustveno reakcijo, ki se oblikuje v odnosu med uspehom, ki ga dosežemo in 

ambicijami, ki jih imamo. Če uspemo doseči svoje ambicije ali imamo nižja 

pričakovanja, se samospoštovanje poveča (Seligman, 2011). 
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Kadar je razkorak med željami ter resničnostjo prevelik, je rezultat takega vrednotenja 

slabo mnenje o sebi in nizka stopnja samospoštovanja (občutek manjvrednosti) 

(Požarnik, 2000).  

Pojav naučene nemoči predstavlja skupek prepričanj o sebi in svojih sposobnostih, ki so 

pri naučeni nemoči predvsem iracionalni. Učenci, ki se soočajo s pojavom naučene 

nemoči, si ne znajo zastavljati primernih ambicij ali si jih celo ne želijo zastaviti (se 

temu izogibajo, ker se bojijo neuspeha), zato se stalno soočajo z neuspehom ali ostajajo 

v stanju pasivnosti. Neuspehi in pasivnost pa spodbujajo razvoj negativnega mnenja o 

sebi ali občutka manjvrednosti. 

 

Za razliko od samospoštovanja, se samoučinkovitost ne ukvarja s presojanjem lastnih 

vrednosti, pač pa s presojanjem osebnih sposobnosti. Samoučinkovitost se ne 

osredotoča na primerjanje z drugimi, pač pa na sposobnosti za uspešno opravljanje 

določene naloge, ki predstavlja kognitivno prepričanje o tem kdo sem (Woolfolk, 2002). 

 

Po Banduri samoučinkovitost predstavlja prepričanje o tem kar posameznik zmore, to 

pa vpliva tudi na učenčevo izbiro naloge, prizadevanje pri nalogi, vztrajanje pri nalogi 

in na sam končni dosežek. Učenci, ki so pri učenju ali izvajanju naloge učinkoviti, z 

večjim veseljem in pogosteje opravljajo naloge, se bolj potrudijo, vztrajajo dlje časa ter 

se uspešno spopadajo s težavami pri reševanju nalog (Puklek, Zupančič, 2009). 

 

Svoja prepričanja o samoučinkovitosti si prav tako izoblikujemo v interakciji z okoljem. 

Na razvoj teh prepričanj vplivajo naše neposredne izkušnje, opazovanje dela drugih, 

socialno prepričevanje ter telesno in čustveno stanje, ki ga občutimo ob opravljanju 

določene naloge. Čeprav na razvoj prepričanj o samoučinkovitosti najbolj vplivajo 

lastne izkušnje, lahko na njih vpliva tudi opazovanje dela drugih, nam pomembnih oseb 

(Woolfolk, 2002). 

Pajares (2003, v Margolis, McCabe, 2006) v svojem delu navaja, da lahko učitelji z 

osredotočanjem na prepričanja o samoučinkovitosti učencev vplivajo na njihovo bolj 

točno, optimistično in k ciljem usmerjeno mišljenje. S tem, ko jim z različnimi 

strategijami pomagajo nadomestiti neprimerna prepričanja o samoučinkovitosti, 

prekinejo prej ponavljajoče se destruktivne vzorce vedenja, ki so učence vodili v 

neuspeh in pasivnost.  
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S stališča vpliva na učni proces in učno motivacijo je pomembno poudariti, da se 

samoučinkovitost močno povezuje z atribucijami. Teorija atribucij je bolj podrobno 

opisana v nadaljevanju diplomskega dela, je pa pomembno, da se zavedamo, da 

pripisovanje vzrokov uspeha ali neuspeha vpliva na učno motivacijo. Učenec, ki uspeh 

pripiše notranjim in kontroljivim dejavnikom, ima močan občutek samoučinkovitosti in 

je zato bolj motiviran za nadaljnje šolsko delo (Woolfolk, 2002). 

 

Arnold (1996) navaja, da imajo učenci s posebnimi potrebami slabšo samopodobo kot 

njihovi vrstniki. Slabšo predstavo o sebi je moč opaziti že v tretjem razredu osnovne 

šole, znano pa je tudi, da ostaja stabilna vse do srednješolskega izobraževanja. Učenci s 

posebnimi potrebami, ki niso bili posebej obravnavani, kažejo znake še nižje stopnje 

akademske samozavesti kot tisti, ki so pomoč dobili. Učenci s posebnimi potrebami, ki 

so imeli stalno in intenzivno stopnjo pomoči, kažejo napredek na področju zvišanja 

akademske samopodobe. Pomoč skupini otrok s posebnimi potrebami, ki se soočajo s 

pojavom naučene nemoči na področju samopodobe, je torej dokazano učinkovita. Na 

kakšen način in v kolikšni meri pa se takšna pomoč izvaja, opisujeva v nadaljevanju 

diplomskega dela. 

 

Nekaj osnovnih strategij za izboljšanje samoučinkovitosti, ponuja že raziskava avtorjev 

Graham in Weiner (1996, v Woolfolk, 2002): 

 učenje zastavljanja kratkoročnih ciljev, 

 učenje uporabe specifičnih učnih strategij, 

 prejemanje nagrad glede na stopnjo, vrsto njihove uspešnosti. 

 

1.2.3 SHEME O SEBI TER UČNA USPEŠNOST 

 

Ob vstopu v šolo je učenčeva samopodoba že relativno stabilno oblikovana, zato se ta v 

šoli oblikuje v specifičnem obsegu, predvsem na področju delovne samopodobe. Ni 

nujno, da šolska uspešnost prispeva k pozitivni samopodobi, je pa veliko bolj verjetno, 

da bo ponavljajoča se neuspešnost vodila k manj pozitivni učni podobi. Posledice šolske 

neuspešnosti so lahko za otroka bistveno hujše kot se jih ta zaveda, so dolgoročne, 

vplivajo na otrokov kasnejši socialno-ekonomski status, na njegov celosten osebnostni 

razvoj (Žibert, 2011).  
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Raziskave so pokazale, da se mnenje o lastnih sposobnostih nekako od 4. razreda dalje 

tesno povezuje z učnim uspehom. Medtem, ko imajo v prvih treh letih šolanja bolj in 

manj uspešni učenci še precej podobno in sicer pozitivno mnenje o svojih sposobnostih, 

se krivulji kasneje močno razlikujeta. Izkaže se tudi, da se posamezni vidiki 

samopodobe učencev utrdijo že relativno zgodaj in se pozneje pomembno ne 

spreminjajo. Samopodoba na področju telesnih zmožnosti in branja se pri slovenskih 

učencih v glavnem utrdi že med 10. in 12. letom (Požarnik, 2000). 

 

Kot je bilo poudarjeno že v prejšnjih točkah, na doživljanje uspeha ali neuspeha 

učencev pomembno vpliva tudi pripisovanje vzrokov za (ne)uspeh (atribucijska teorija). 

Atribucije, ki jih učenci uporabljajo pri pojasnjevanju svojega šolskega uspeha, jih 

vodijo tudi pri njihovem nadaljnjem delovanju – bodisi ga spodbujajo ali ne.  

 

Povezanost med atribucijami pri uspehu in neuspehu ter shemami o sebi prikazuje 

teorija Convingtona in sodelavcev (Convington, 1992, v Woolfolk 2002, str. 345, tabela 

9.3), ki so oblikovali tri nize povezanosti teh dejavnikov. 

 

 Odnos do 

neuspeha 

Zastavljeni 

cilji 

Atribucije Pogled na 

sposobnosti 

Strategije 

Usmerjeni k 

obvladovanju 

Majhen strah 

pred 

neuspehom. 

Cilji, 

usmerjeni k 

učenju: 

zmerno težki 

in izzivalni. 

Trud, 

uporaba 

pravih 

strategij, 

zadovoljivo 

znanje – to so 

razlogi za 

uspeh. 

Sposobnosti 

sprejemljive; 

lahko jih 

izboljšamo.  

Prilagodljive 

strategije, npr. 

preizkušanje 

drugačnega načina, 

iskanje pomoči, 

urjenje/več učenja. 

Neuspehu 

izogibajoči 

Močan strah 

pred 

neuspehom. 

Storilnostni 

cilji: zelo 

težko ali 

zelo lahko 

dosegljivi. 

Pomanjkanje 

sposobnosti 

je razlog 

neuspeha. 

Sposobnosti 

kot 

nespremenljiva 

poteza. 

Samouničujoče 

strategije; npr. 

vlaganje manj 

truda, pretvarjanje, 

da jim je vseeno. 
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Neuspeh 

sprejemajoči 

Pričakovanje 

neuspeha. 

Storilnostni 

cilji ali 

sploh nimajo 

ciljev. 

Pomanjkanje 

sposobnosti 

je razlog 

neuspeha 

Sposobnosti 

kot 

nespremenljiva 

poteza. 

Naučena nemoč; 

zelo verjetno 

obupajo. 

TABELA 1: Povezanost med atribucijami in shemami o sebi 

 

1.3 UČNA MOTIVACIJA TER NAUČENA NEMOČ 

 

»Učna motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci 

učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, 

razmišljajo, doživljajo, vrednotijo, ustvarjajo ...) in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne 

končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih ciljev« (Juriševič, 2012). 

 

Motivacija je rezultat sovplivanja trajnostnih osebnostnih potez (interesi, stopnja 

storilnostne motivacije, raven aspiracije pri učencu) in značilnost učne situacije 

(privlačnost, težavnost, smiselnost učnih nalog, medosebni odnosi) . Na slednje lahko 

učitelj bistveno vpliva (Juriševič, 2006). 

Vpliv učitelja na motiviranost učencev sta v svoji raziskavi preučevali tudi Levpušček 

in Zupančič (2009), ki sta ugotovili, da so za zvišanje učne motivacije pri učencih  

bistvenega pomena ustrezne in takojšnje povratne informacije. Pomembno je, da učitelj 

v svojih povratnih informacijah najprej izpostavi pozitivne vidike učenčevega dela, nato 

pa opiše pomanjkljivosti. Na tak način s pozitivnim pristopom spodbuja pozitivna 

čustva ter pozitivno vpliva na motivacijo, hkrati pa tudi spodbuja ustvarjanje realne 

predstave o sposobnostih učencev. 

 

Nemotiviranost pomembno vpliva na potek in kvaliteto procesa učenja. Raziskave 

namreč kažejo tesno povezanost med motivacijo in kognitivnimi ter metakognitivnimi 

procesi, ki pri učenju sodelujejo. Stopnja motiviranosti za učenje je tesno povezana s 

skladiščenjem informacij v dolgoročni spomin ter njihovim prepoznavanjem in 

priklicem.  

Učna motivacija spodbuja k višjim oblikam učenja in s tem h kakovostnejšemu znanju, 

predvsem na konceptualni ravni. Prav tako vpliva na odnos učencev do učenja in k 

njihovim različnim pristopom do učenja. Zaradi tega se učno motivacijo dojema kot 
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posredniško spremenljivko učne uspešnosti, saj je ključna za učni uspeh. Brez nje se 

učenje ne more zgoditi (Juriševič, 2006). 

 

Konstrukt naučene nemoči se pri učencih kaže v pasivnosti učnega vedenja, v 

negativnih čustvih, v upadu učne motiviranosti ter v poslabšanju učne uspešnosti, pri 

čemer negativna prepričanja povezana z naučeno nemočjo učenec posploši na vsa 

področja učenja, tudi na tista, pri katerih bi bil sicer lahko uspešen (Juriševič, 2012, str. 

37). Učenec, ki je razvil sindrom naučene nemoči je tako za nadaljnje delo nemotiviran, 

sindrom pa se pokaže tudi v iracionalnih, destruktivnih prepričanjih, ki vodijo učenčevo 

(ne)delovanje.  

 

Veliko teorij navaja, da se nizka stopnja motiviranosti tesno povezuje s prepričanji o 

samoučinkovitosti. Margolis in McCabe (2006) poudarita, da je med učenci z učnimi 

težavami veliko takšnih, ki imajo negativna prepričanja o lastni samoučinkovitosti. Prav 

zaradi negativnih prepričanj o samoučinkovitosti so ti učenci manj motivirani za šolsko 

delo, dosegajo nižji šolski uspeh, obstaja pa tudi možnost, da zaradi tega sčasoma 

razvijejo celo sindrom naučene nemoči. Z vplivanjem na prepričanja o 

samoučinkovitosti lahko tako bistveno vplivamo na razvoj sindroma naučene nemoči.  

 

1.3.1 NOTRANJA, ZUNANJA IN STORILNOSTNA MOTIVACIJA 

 

Pri notranji motivaciji gre za to, da je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve 

pa je v nas; želimo razviti svoje sposobnosti, doseči nekaj, kar nas zanima, obvladati 

določeno spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti. Proces učenja je pogosto 

pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi vir zadovoljstva. Prednost notranje 

motiviranosti je v zadovoljstvu in tudi v njeni trajnosti, v kakovostnejši dejavnosti ter 

boljših rezultatih. Povezuje se s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s širjenjem 

interesov (Požarnik, 2000). 

 

S. Hater (1987) navaja, da je notranja motivacija pravo gibalo človekove narave, saj ga 

žene v iskanje novega, v spoprijemanje z izzivi, v preizkušanje meja lastnih 

zmogljivosti in v učenje že od rojstva naprej, tudi ob odsotnosti zunanjih nagrad (Hater, 

1987,  v Juriševič, 2012). Po besedah Csiksezentmihalyija in drugih avtorjev notranja 

motivacija spodbuja asimilacijo, obvladovanje, spontane interese in raziskovanje ter je 
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zato po eni strani ključna za posameznikov socialni in kognitivni razvoj, po drugi strani 

pa predstavlja osnovni vir posameznikovega zadovoljstva in življenjske energije (Ryan 

in Deci, 2000, pridobljeno v Juriševič, 2012). Tako lahko sklepamo, da učenci, katerih 

dejanja so bolj notranje motivirana, ob učenju doživljajo več pozitivnih čustev, si 

pridobijo več pozitivnih izkušenj, kar (opisano v prejšnjih poglavjih) pozitivno vpliva 

tudi na njihovo učno motiviranost. 

 

O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki nam jih bo 

prineslo učenje. Pri zunanji motivaciji cilj ni v dejavnosti sami (npr. spoznati, razumeti 

določeno zgodovinsko dogajanje, igrati nek inštrument), ampak zunaj nje, v določeni 

posledici, npr. v oceni, pohvali, v želji, da nekomu ustrežemo ali da se izognemo graji. 

V tem primeru je učenje le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim 

posledicam (Požarnik, 2000).  

 

Pomembno se je zavedati tudi dejstva, da samo z opazovanjem vedenja težko 

ugotovimo ali je vedenje notranje ali zunanje motivirano. Bistveno razliko med notranjo 

in zunanjo motivacijo predstavlja razlog za dejanje oziroma ali je lokus kontrole (mesto 

vzroka) notranji ali zunanji (Woolfolk, 2002).  

 

Danes notranja in zunanja motivacija nista več razumljeni kot dva povsem nasprotna si 

pola, takšna delitev se je izkazala za preveč enostavno, nenatančno. Aktivnosti se 

namreč gibljejo vzdolž kontinuuma od popolnega neodvisnega odločanja zanje (notranji 

lokus kontrole/notranja motivacija) do popolnoma determiniranih s strani drugih 

(zunanji lokus kontrole/zunanja motivacija) (Woolfolk, 2002). 

 

Požarnikova (2000) razlaga, da se lahko v eni učni dejavnosti povezujeta in vplivata 

druga na drugo obe vrsti motivacije, delitev motivacije na notranjo in zunanjo označi za 

preveč togo, črno-belo. Učitelje nagovarja, da naj pri svojem poučevanju in spodbujanju 

motivacije razlikujejo med naslednjimi elementi: 

 razlogi, zakaj se določene dejavnosti učenci lotevajo, 

 odločitev za to, da bodo v določeno dejavnost vložili trud in napor, 

 vztrajanje, da dejavnost izpeljejo do konca. 
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Mejnik med notranjo in zunanjo motivacijo tako predstavlja motiv obvladovanja – 

kompetence. Ta motiv razlaga storilnostna motivacija, ki temelji na prepričanju, da 

bomo z ustreznim naporom določeno nalogo obvladali in dosegli pozitiven rezultat. O 

storilnostni motivaciji govorimo takrat, ko se naše dejanje vrednosti, kar se pogosto 

dogaja v šolskem okolju.  

 

Na to, kako se bomo odzvali v situacijah, kjer se vrednoti rezultat našega dela 

(storilnostnih situacijah), vpliva naš osebni način pripisovanja (ne)uspeha ter naši 

čustveni odzivi. Na podlagi tega, kaj posameznike motivira v storilnostnih situacijah, jih 

lahko razdelimo v dve skupini: na tiste, ki jih motivira uspeh ter tiste, ki se izogibajo 

neuspehu. Izogibanje neuspehu je značilno za skupino otrok, ki se soočajo s pojavom 

naučene nemoči. V storilnostnih situacijah, kamor spada tudi šolsko ocenjevanje, ti 

otroci stremijo le k temu, da bi se izognili neuspehu. Prepričani so, da so vzroki za 

njihovo uspešnost nekontroljivi, njihova motivacija je predvsem zunanja (Pekljaj, 2009, 

v Tement, 2012). 

 

Tudi Arnold (1996) pri učencih s posebnimi potrebami opaža, da svoj uspeh ali neuspeh 

pripisujejo zunanjim atribucijam. Ti učenci se čutijo nemočne pri vplivanju na lastno 

situacijo. Zato jih pri opravljanju nalog, oziroma učenju, v glavnem vodijo le zunanje 

pobude ter izogibanje neuspehu.  

 

1.3.2 ATRIBUCIJSKA TEORIJA TER NAUČENA NEMOČ 

 

Atribucijsko teorijo uvrščamo med kognitivne pristope k motivaciji. Ti v eni izmed 

svojih osnovnih predpostavk poudarjajo, da se ljudje ne odzivajo na zunanje dogodke 

ali fizična stanja, ampak glede na svoje interpretacije teh dogodkov (Woolfolk, 2002). 

Način, na katerega si razložimo določeno situacijo, prepričanje, ki si ga morda na 

podlagi le te ustvarimo o sebi, močno vpliva na naše nadaljnje delovanje. Če 

povzameva tezo iz dela diplomskega dela o čustvih, naši možgani vsako informacijo, ki 

vstopi v naš sistem, čustveno obarvajo. Čustva in zavedanje preteklih izkušenj 

pomembno pripomoreta k oblikovanju naših interpretacij dogodkov, ki se lahko kasneje 

izoblikujejo v prepričanja, bodisi racionalna bodisi iracionalna.  
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Teorija atribucije ali pripisovanja pedagoškega psihologa Bernarda Weinerja razlaga 

prepričanja o vzročnih povezavah in vplivu takih prepričanj na čustvovanje in nadaljnje 

ravnanje (Požarnik, 2000).  

 

Po Weinerju (v Woolfolk, 2002) lahko večino pripisanih vzrokov za uspeh ali neuspeh 

označimo v smislu treh dimenzij: 

1. lokusa (ali je mesto razloga znotraj ali zunaj posameznika), 

2. stabilnosti (ali obstaja razlog enak ali se spreminja) in 

3. odgovornosti ali kontrole (ali oseba lahko ali ne more kontrolirati razloga). 

 

Vsak vzrok uspeha ali neuspeha lahko kategoriziramo glede na zgoraj navedene tri 

dimenzije. Lokus, stabilnost in odgovornost imajo pomembne implikacije za 

motivacijo. Lokus, tako notranji kot zunanji, je močno povezan s samospoštovanjem. 

Stabilnost je močno povezana s pričakovanji glede prihodnosti. Odgovornost se močno 

povezuje s čustvi, kot so jeza, pomilovanje, hvaležnost ali sram. Weiner je v svoji 

atribucijski tabeli (prikazani spodaj) na podlagi treh dimenzij prikazal razloge, s 

katerimi si učenci pojasnjujejo svoj neuspeh pri preizkusu znanja (Woolfolk, 2002). 

 

KOMBINACIJA DIMENZIJ RAZLOG ZA NEUSPEH 

Notranji – stabilni –  nekontroljivi Nizke sposobnosti. 

Notranji – stabilni – kontroljivi. Nikoli se ne uči. 

Notranji – nestabilni – nekontroljivi. Na dan preizkusa je bolan. 

Notranji – stabilni – nekontroljivi. Za test se ni učil. 

Zunanji – stabilni – nekontroljivi. Šola je zelo zahtevna. 

Zunanji – stabilni – kontroljivi. Učitelj je pristranski. 

Zunanji – nestabilni – nekontroljivi. Smola. 

Zunanji – nestabilni – kontroljivi. Prijatelji so ga pustili na cedilu. 

TABELA 2: Weinerjeva atribucijska teorija (Woolfolk, 2002, str. 325) 

 

Uspešni učenci svoj (ne)uspeh pogosto pripišejo notranjim, kontroljivim dejavnikom. 

Zaradi tega se ob soočanju z neuspehom naslednjič še vedno trudijo, spremenijo svoje 

strategije učenja, kar vodi k uspehu, ponosu in k večjemu občutku kontrole. Največji 

motivacijski problemi se pojavijo takrat, ko učenci razlog za svoj neuspeh pripišejo 
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stabilnim, nekontroljivim vzrokom. Takšni učenci se po navadi na neuspeh odzivajo 

tako, da se še bolj osredotočijo na svojo neuspešnost, zaradi česar se njihov odnos do 

šolskega dela lahko še poslabša. Kadar so učenci prepričani, da so vzroki za njihov 

neuspeh stabilni in izven njihove kontrole, se na neuspeh odzovejo apatično (Woolfolk, 

2002). 

 

Učenci, ki se soočajo s pojavom naučene nemoči svoj (ne)uspeh pripisujejo notranjim, 

stabilnim in nekontroljivim dejavnikom. Prepričani so namreč, da je vzrok za njihov 

neuspeh v njih samih, da nanj ne morejo vplivati. Verjamejo, da so sposobnosti nekaj 

danega, da na njih ne moremo vplivati z učenjem in vajo. Prav zaradi tega je za njih 

značilna velika mera pasivnosti in nemotiviranosti za šolsko ter zunajšolsko delo. To 

pasivnost in nemotiviranost lahko spremenimo le z vplivanjem na atribucije pri učencih. 

 

1.3.2.1 Vpliv učitelja na spreminjanje negativnih atribucij 

 

Pri apliciranju atribucijske teorije v razredno situacijo je pomembno upoštevati 

konstrukt vzročnih atribucij, ki izhaja iz Weinerjeve teorije atribucij in se nanaša na dva 

motivacijska sistema, znotrajosebnega in medosebnega ter njuno povezanost.  

Znotrajosebni sistem postavlja v ospredje učenca in načine, na katere si učenec 

pojasnjuje vzroke za določeno učno vedenje ter uspešnost. Drugi sistem pa poudarja 

učenčevo socialno okolje, ki učencu prav tako sporoča, čemu pripisuje vzroke njegove 

učne uspešnosti. Pomembno je dejstvo, da iskanje vzroka vedno poteka na podlagi več 

virov informacij, pri čemer je bistveno, da se učenec v končni fazi odloči za določeno 

atribucijo, ki bo tudi v nadaljnje spodbujala njegovo napredovanje na učnem področju. 

Pri tem Juriševičeva v svojem delu poudari pomembnost učenčevega socialnega okolja 

(učenčevi starši ali učitelji), ki z oblikovanjem atribucij do učenčevega (ne)uspeha in 

njihovem sporočanju učencu, prav tako močno vpliva na njegovo nadaljnje učno 

vedenje (Juriševič, 2012). 

 

Tudi Požarnikova v svojem delu poudari, da je ena od pomembnih učiteljevih nalog 

prav delo na razvijanju kakovostnejše motivacije, z vplivanjem na pozitivni vzorec 

pripisovanja uspeha pri učencih. Učiteljem svetuje, naj ravnajo tako, da pripisovanje 
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neuspeha ali uspeha pri učencih usmerijo na notranje dejavnike, na katere je moč 

vplivati (povezava uspeha z lastnim naporom) (Požarnik, 2000). 

 

Učitelji in strokovni delavci, kot tudi širše učenčevo socialno okolje, lahko z lastnim 

oblikovanjem atribucij v odnosu do učenčevega (ne)uspeha bistveno vpliva na razvoj 

pojava naučene nemoči. Če pa se pojav naučene nemoči pri učencu že pojavi, je 

pomembno, da ga učitelj zazna in obravnava, da z različnimi strategijami vpliva na 

učenčevo pripisovanje (ne)uspeha notranjim dejavnikom. 

 

Tudi Peterson (1992 v Juncaj, Natschke in Porcaro) v svojem delu kot eno izmed 

najuspešnejših strategij premagovanja naučene nemoči navaja ponovni trening atribucij, 

pri katerem učitelji učencem pojasnijo, da se njihov neuspeh ne povezuje s 

pomanjkanjem sposobnosti, ampak s premalo vloženega truda.  

 

5. FENOMEN NAUČENE NEMOČI  

 

5.1 OPREDELITEV FENOMENA NAUČENE NEMOČI 

 

Na fenomen naučene nemoči pri ljudeh je preko laboratorijskih poskusov s psi na 

Univerzi v Pensilvaniji med prvimi naključno naletel ameriški psiholog ter predstavnik 

pozitivne psihologije dr. Martin Seligman (preučevali so povezavo med strahom ter 

učenjem). Kasneje so njegova dela, načrtno ter poglobljeno zanimanje za pojav naučene 

nemoči ter depresije med mladimi, pripomogli k oblikovanju prvih teoretičnih okvirjev 

pojava naučene nemoči (Canino, 2001). Seligman je prišel do spoznanja, da kadar je 

organizem večkrat izpostavljen okoliščinam ali izkušnjam, v katerih s svojim 

delovanjem ne more vplivati na izid, ponotranji prepričanje, da bo v določenih 

situacijah vedno nemočen. Nemoč se kaže kot pasivno odzivanje na problemske 

situacije, kar lahko spremlja tudi stanje depresije (Seligman, 1992).  

 

Do te ugotovitve je Seligman prišel po tem, ko so skupaj z znanstvenimi kolegi opazili, 

da so se psi, ki so bili izpostavljeni učenju pogojnega refleksa v mreži, (kjer niso imeli  

možnosti pobega), naučili, da ne morejo ubežali električnemu šoku, kljub vloženemu 
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trudu. Vzorec, ki so se ga naučili v mreži, (nemoč), so prenesli v novo situacijo s kletko. 

Njihov prostovoljni odziv se je kazal kot pasivno sprejemanje električnih šokov brez 

motivacije ter volje za pobeg, kljub njihovem trpljenju (Seligman, 1992). Izkazalo se je 

tudi, da so bila pri poskusnih psih prizadeta tri ključna področja: kognitivno, 

emocionalno ter motivacijsko (Prah, 2008).  

 

5.2 DEFINICIJE NAUČENE NEMOČI 

 

Prvi teoretični model pojava naučene nemoči, ki je veljal kot odskočna deska za ostale 

teoretične modele, je osnoval dr. Seligman. Kasneje so različni avtorji in sam Seligman 

teoretične okvirje še bolj razširili, saj je zanimanje za fenomen naučene nemoči začel 

močno naraščati.  

 

Na začetku je dr. Seligman predpostavil, da je naučena nemoč psihološko mentalno 

stanje pri ljudeh ali živalih, ki nastane na podlagi večkratnih, ponavljajočih se preteklih 

izkušenj in poskusov vplivanja na izid v določenih življenjskih situacijah, v katerih 

posameznik doživlja večkratne neuspehe. Kljub lastnemu poskusu delovanja in 

poseganja, končni izid ni takšen, kot si posameznik želi ali si predstavlja (Seligman, 

1992).  

 

Hooker (1976) naučeno nemoč razlaga kot prepričanje, kjer posameznikova 

prizadevanja (dejanja), ne pripomorejo h končnemu izidu v določeni situaciji, zaradi 

česar je okrnjeno socialno ter psihološko funkcioniranje. Dogodke si posameznik 

interpretira kot obvladljive, (posameznik lahko vpliva na izid), ali neobvladljive, 

(posameznik ne more vplivati na izid). Izkušnje ter izidi tako oblikujejo osebno 

prepričanje o lokusu kontrole ter vplivanju na rezultate določene problemske situacije.  

 

Model definiranja naučene nemoči z upoštevanjem problema motivacije (motivacijska 

analiza), je še dodatno razširilo polje razumevanje tega pojava, saj naučeno nemoč 

povezuje z atribucijsko teorijo, kjer se pojavita pojma zunanjega ter notranjega lokusa 

kontrole, (čemur oseba pripisuje razlog za (ne)uspeh), v povezavi z motivacijskim 

poljem. To osvetli tudi spoznanja o osebnem pojasnjevalnem slogu, ki je ključni faktor 

ali bo posameznik vzorec naučene nemoči razvil ali ne. Posameznik z vzorcem naučene 
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nemoči razloge ter krivdo za neuspeh išče znotraj sebe, atribucijska teorija ta pojav 

imenuje notranji lokus kontrole, pri čemer ne upošteva možnosti vplivanja zunanjih 

okoliščin na izid ter spremenljivost dogodkov. Tako se vzpostavijo idealni pogoji za 

ponotranjeno prepričanje nemoči ter emocionalnega neravnovesja (Feinberg idr., 1982).  

 

Feinberg idr. (1982) navajajo, da so pozornost znanstvenikov pritegnili rezultati 

raziskav, ki so pokazale, da lahko model naučene nemoči uporabijo pri raziskovanju 

področij, kot so : srčne bolezni, edukacija ter kognitivni razvoj, staranje, življenjski ter 

okoljski stres ter depresija. V diplomskem delu naju zanima predvsem področje 

edukacije ter kognitivnega razvoja, vendar ugotovitev podpira še bolj širok pogled na 

področja pojavljanja naučene nemoči pri ljudeh. Šolski prostor je le eden izmed njih. 

Tudi Seligman (1992) in Greger (1997) opozarjata, da če posameznik ne vidi povezave 

med dejanjem in izidom, je nevarnost prenosa nemoči na širša področja svojega 

življenja ter njena posplošitev. 

 

Tudi laboratorijske študije podpirajo tezo, da doživljanje travmatičnih dogodkov,  nad 

katerimi posameznik nima nadzora, zmanjšajo motivacijo za odzivanje v vseh 

nadaljnjih stresnih dogodkih. Tudi v primeru ko se oseba odzove na stresno situacijo in 

če je pri tem uspešna ter reakcija prinese olajšanje, posameznik težko verjame, zazna in 

se nauči, da je njegov odziv resnično  deloval (Seligman, 1992).  

 

McDowell (2009) razlaga, da se najpomembnejša spoznanja za razumevanje pojava 

naučene nemoči tesno ter neločljivo povezujejo z raziskovanjem širokega področja 

motivacije. Slednja velja za osrednji dejavnik pri nastanku, preprečevanju ter 

premagovanju naučene nemoči. Že Seligman je raziskoval, zakaj določeni ljudje 

postanejo nemotivirani. Pomanjkanje motivacije je namreč  glavna značilnost naučene 

nemoči, saj pripomore k neodzivnosti posameznika v izogibanju aktivnega delovanja ter 

nabiranja novih izkušenj ter sprejemanja življenjskih izzivov. Oseba odneha še preden 

naredi prvi korak, saj ni ustrezno motivirana. Predvsem se omenjeni problem pojavlja, 

kadar ima oseba nizko notranjo motivacijo, pri učencih pa je problem nizka učna ter 

storilnostna motivacija. Obe sta ključni za zagotavljanje pozitivnih učne izkušnje.  

 

Za naučeno nemoč je torej  značilno predvsem: a) pričakovanje neuspešnega izida, b) 

zmanjšana motivacija, c) pomanjkanje volje ter d) slaba samopodoba. Ker se 
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posameznik počuti nemočnega, je njegovo čustveno stanje moteno ter izven ravnovesja 

(Friedman, Medway, 2001). Vzporedno z naučeno nemočjo se v človeku razvijajo 

neprijetna, samo-destruktivna čustva in občutki, kot posledica doživljanja neuspeha. Ta 

čustva ter občutki so jeza, razočaranje, žalost, strah, krivda, sram ipd. V primeru 

stopnjevanja ter kopičenja prerastejo v obup in celo v depresijo. Celoten proces še 

dodatno slabi osebno motivacijo, voljo, samopodobo ter  kvaliteto življenja (osebno 

blagostanje) (Seligman, 1992).  

 

Tudi Greger (1997) izpostavlja povezavo med naučeno nemočjo ter razvojem 

neprijetnih, negativnih čustvenih stanj ter občutij, katera se ob daljšem časovnem 

pojavljanju lahko razvijejo v depresijo ali obup.  

 

5.3 PROCESI IN PODROČJA NA KATERE VPLIVA NAUČENA 

NEMOČ 

 

Avtorji Anita Wolfolk (2002), Seligman (1992) in Gordon (2006) so preučevali vplive 

naučene nemoči na različne psihološke procese in prišli do podobnih ugotovitev, da 

nemoč obvladovanja okoliščin pri učencih občutno vpliva na njihovo: a) kognicijo, b) 

emocije in na c) motivacijo. 

Do podobnih zaključkov  so v svojih študijah prišli tudi Feinberg, Miller, Weiss, 

Steigleder, Lombardo (1982),  

 

a) Kognitivno področje  

 

Zaradi naučene nemoči se pri učencu, pri katerem se pojavlja ta vzorec, zmanjša 

učinkovitost kognitivnih procesov, ki mu omogočajo konstruktivno reševanje 

problemov ter soočanje s šolskim delom. Razvija se pesimistični odnos do šole, učenja 

in znanja, saj kot celovita osebnost ne napreduje kot bi si želel, temveč se izogiba 

izkušnjam in zavrača ponujene priložnosti za doživljanje uspeha. S tem slabijo 

kognitivni procesi (razmišljanje, logična percepcija, spomin, abstraktno mišljenje, 

divergentno mišljenje itd.) in se povečuje stopnja  šolske neuspešnosti. Učenec razvije 

obrambne mehanizme izogibanja ter  odlašanja šolskega dela, ostaja nemotiviran za 
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dokazovanje svojih kompetentnosti na šolskih ter ostalih področjih. (Seligman, 1992). 

Smith (2010) enaka opažanja navaja za učence z učnimi težavami v osnovni šoli.  

 

b)  Emocionalno področje  

  

Nemoč občutenja ter vzpostavljanja nadzora v življenjskih situacijah ter konstantno 

nizanje neuspehov v šoli pri učencu spodbudi neprijetna čustvena stanja, ki se začnejo z 

jezo, razočaranjem, strahom, žalostjo in vodijo v obup, depresijo ter v različne oblike 

čustveno vedenjskih težav, ki se izražajo celo z (avto)agresijo ter (samo)destrukcijo. 

Vzorec nemoči učencu odvzame poglavitno težnjo po vzpostavljanju kontrole nad 

svojim življenjem. V šolskem okolju in med vrstniki je doživljanje uspeha zelo 

pomembno za otrokov razvoj, saj s tem gradi svojo družbeno samopodobo ter 

samospoštovanje. Današnja družba je zelo tekmovalna, polna predsodkov, zahtev, 

pričakovanj, naklonjena je akademskim dosežkom in kognitivnemu razvoju. Učenčev 

neuspeh tako postane neuspeh celotne družbe in učenčeve okolice, kar je zanj le še 

dodatno emocionalno breme. Ne razvija svoje rezilientnosti in postaja čedalje bolj 

čustveno nestabilen. Ne razvija vzorcev in načinov samoregulacije čustev. V najhujših 

primerih starši posegajo celo po medikamentozni terapiji, kar ima močan vpliv in 

posledično spremeni otrokov motivacijski, kognitivni ter emocionalni razvoj (Seligman, 

1992). 

 

c) Motivacijsko področje  

 

Ko učenec enkrat ponotranji prepričanje in vzorec naučene nemoči, mu to onemogoči 

aktivacijo začetne motivacijske usmerjenosti k reševanju problema in ostane v 

pasivnem položaju, kar pomeni, da v delo in možnost uspeha ne vlaga truda, saj se boji 

možnosti neuspeha.  Verjame namreč, da nima kontrole nad lastnim učnim procesom, 

zato ostaja nemotiviran s prepričanjem, da trud in napor za delo vodita v neuspeh.  

Učenec izgubi željo po reagiranju, kar upočasni ter zavre učenje in možnost razvijanja 

svojih potencialov, sposobnosti, zmožnosti, interesov. V učencu vzporedno s 

prepričanjem miselnega vzorca naučene nemoči, nastane tudi emocionalni vzorec, kot 

odziv telesa na misli, kjer se izločajo snovi, ki vodijo v neprijetna čustvena stanja, ki 

pogojujejo voljo ter notranjo motivacijo. Nastane začaran krog odzivanja telesa na 

stresne situacije, katerega je težko prekiniti oz. spremeniti, ko se vzorci s časom usedejo 

globoko v mentalno shemo učenca (Seligman, 1992). 
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5.4 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI, NAUČENA NEMOČ TER UČNI 

NEUSPEH 

 

Seligmana (1992) so raziskave pripeljale do spoznanja, da ko učenec enkrat ponotranji 

prepričanje in vzorec naučene nemoči, to pri njem onemogoči aktivacijo začetne 

motivacijske usmerjenosti k reševanju problema in ostane v pasivnem položaju. To 

pomeni, da v delo in v možnost uspeha preneha vlagati trud, saj se boji neuspeha.  

Verjame namreč, da nima kontrole nad lastnim učnim procesom, zato ostaja 

nemotiviran s prepričanjem, da trud in napor za delo vodita v neuspeh.  Učenec tako 

izgubi željo po reagiranju, upočasni se proces učenja ter razvoj potencialov, 

sposobnosti, zmožnosti in interesov. Nastane začaran krog, katerega je težko prekiniti 

oz. spremeniti. 

 

Zgornje trditve še posebej veljajo za učence s posebnimi potrebami, saj v obdobju 

odraščanja šolske izkušnje pomembno oblikujejo celostno psihofizično funkcioniranje 

učencev. Ti učenci so večkrat soočeni z akademskimi neuspehi ter nizkimi dosežki, ki 

so povezani z njihovimi individualnimi primanjkljaji. Posledično se pri teh učencih 

pogosteje razvijejo slaba samopodoba (tudi akademska), naučena nemoč ter depresija, 

ki so hkrati tudi vzrok učnega neuspeha. Raziskave kažejo, da se ti učenci razloge za 

neuspeh ter nizke dosežke naučijo pripisovati njihovim pomanjkljivim sposobnostim ter 

da gojijo prepričanje, da nimajo nikakršnega nadzora nad potekom ter končnim izidom 

(pretekle negativne izkušnje na akademskem področju). To pomeni, da tudi če bi učenci 

lahko dosegali višje akademske dosežke in bili učno uspešnejši, jih ovira njihovo 

prepričanje, da so nemočni in brez zmožnosti kontrole na šolskem ter na drugih 

življenjskih področjih. Učenci imajo nizka pričakovanja za uspehe v prihodnosti ter 

visoka pričakovanja za neuspehe (Valås, 2001).  

 

Naučena nemoč se pri učencih s posebnimi potrebami, še posebej pri tistih z učnimi 

težavami, kaže z nizkimi ocenami, z nizkimi učnimi dosežki ter s težavami na čustveno-

vedenjskem področju. Učenci verjamejo, da ne morejo narediti ničesar, da bi bili v šoli 

bolj uspešni, saj dvomijo v svoje sposobnosti, zato obupajo, še preden se resno lotijo 

reševanja problemskih nalog. Za učence s posebnimi potrebami so značilni: nizka učna, 
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storilnostna ter notranja motivacija, nizka pričakovanja za uspeh v šoli, dvom v 

pozitivne izide, šibek lokus kontrole nad okoliščinami ter končnimi izidi, nezaupanje v 

svoje sposobnosti ter zmožnosti, pozitivne izide pripisujejo sreči in ne sebi, 

generalizacija neuspeha v šoli na druga področja, ne zavdajo se in ne zanjo oceniti 

svojih realnih sposobnosti ter možnosti za (šolski) uspeh (Reyes, 2011).  

 

Zgoraj opisana dejstva so dober razlog ter povod, da učitelji skupaj s starši učencev z 

učnimi težavami poznajo ter pri svojem delu uporabljajo strategije za samo-

preprečevanje ter premagovanje naučene nemoči ter  oblikovanja pozitivne samopodobe 

(Valås, 2001).  Za uspešno pristopanje k problemu je najprej ključno njegovo 

razumevanje,  čemur je namenjen prvi del diplomskega dela. 

 

V primerjavi s svojimi vrstniki brez učnih težav, se učenci z učnimi težavami vrednotijo 

veliko bolj negativno: kot manj sposobne za reševanje problemov, neumne, počasne, 

nevredne, svoj neuspeh pripisujejo svojim slabim sposobnostim, akademsko 

nekompetentne (Arnold, 1996). 

 

Reynolds & Miller (1989) navajata, da pomembno vlogo pri naučeni nemoči v šolskem 

kontekstu pri učencih z učnimi težavami predstavljajo tudi leta šolanja. Dolgoletna 

izpostavljenost negativnim izkušnjam ter učnim in socialnim neuspehom v šoli močno 

pripomore k poglabljanju ter krepitvi občutka nemoči, kar se generalizira tudi na druga 

življenjska področja. Zaradi tega je potrebno, da so šola in njeni programi pomoči ter 

podpore usmerjeni v razvijanje rezilientnosti teh učencev s pomočjo primernih ter 

učinkovitih strategij premagovanja ter preprečevanja naučene nemoči. 

 

Valås (2001) med drugim opozarja tudi na vpliv stigmatizacije učencev z učnimi 

težavami med vrstniki ter v širšem okolju (družba), zaradi izpostavljanja njihovih 

primanjkljajev, posebnih potreb ter posebnih programov, v katere so vključeni. Pojmi, 

kot so posebna potreba, primanjkljaji ter učne težave, pri učiteljih, starših, vrstnikih ter 

ostalih, avtomatsko vzpostavijo nižja pričakovanja od učencev z učnimi težavami, ki 

lahko to ponotranjijo kot občutek nemoči.  

 

Kot enega izmed preventivnih ukrepov pri preprečevanju ter premagovanju naučene 

nemoči ter možnosti za boljši učni uspeh pri učencih z učnimi težavami, Valås (2001) 
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izpostavlja izsledke Beltempa & Achilla (1990), ki govorita v prid kombiniranja 

integracije ter ločevanja v posebne oddelke. Ugotovili so, da učenci z učnimi težavami, 

ki so ločeni od svojih vrstnikov brez težav v posebne oddelke vzgoje in izobraževanja, 

kažejo večja nagnjena k obnašanju po vzorcu nemoči.  

 

V šolskem obdobju se razvijajo družabne spretnosti učenca, od katerih je odvisno 

učenčevo blagostanje. Boljše in bolj optimistične odnose kot ima, večjo možnost ima, 

da mu bo šlo tudi na drugih področjih življenja dobro. Študije so pokazale, da se učenci, 

ki imajo dobre odnose, veliko lažje soočajo s spremembami, so bolj čustveno ter 

socialno rezilientni, razmišljajo bolj optimistično, so sproščeni, ko se soočajo z novim 

položajem, sodelujejo, sklepajo dogovore, se soočajo s spori, upoštevajo drugačnost, 

jasneje izražajo svoje želje, so bolj samozavestni, imajo boljšo samopodobo itd. Učenje 

družabnih spretnosti učencev (s posebnimi potrebami) z naučeno nemočjo  bi moralo 

biti prioritetno delo (Seligman, 2011).  

 

Seligman (2011) osvetljuje tudi problem ustreznega kritiziranja učencev z učnimi 

težavami pri razvijanju nemoči, saj so le ti deležni več kritik kot njihovi vrstniki, s strani 

učiteljev, staršev ter drugih. Učenci negativne ter nekonstruktivne kritike ponotranjijo 

ter jih vključijo v svoj notranji dialog. Ustrezna kritika mora biti izrečena točno, 

vsebovati mora optimistični pojasnjevalni slog in ne sme biti usmerjena na osebnost 

učenca.  

 

Razmišljanja ter smernice za delo z učenci z učnimi težavami opozarjajo, da je potrebno 

spodbujati preventivne ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje situacij, v katerih bi 

učenci z učnimi težavami lahko razvijali ter krepili vzorec nemoči, kar vpliva na 

njihovo motivacijo ter predstavlja oviro pri doseganju boljših učnih rezultatov (Valås, 

2001). 

 

Najpogostejše okoliščine, ob katerih  se pojavi povečana možnost za vzpostavitev te 

vrste prepričanja so sledeče (Seligman, 1992):  

- neuspeh in spodrsljaji v šoli (kadar so pred učenca postavljene določene zahteve 

pogoji, katerih ni uspel izpolniti, kar je štelo kot neuspeh), 

- smrt bližnjih, 

- zavračanje ali ločitev od prijateljev in bližnjih, 
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-  fizične bolezni, 

- soočenje z nerešljivim problemom, 

- nižji socialni status (pomanjkanje denarja) . 

 

Navedenim okoliščinam je skupno prepričanje, da učenec ne more nadzorovati ter 

usmerjati procesov, ki bi pripomogli k njegovemu psihofizičnemu ravnovesju in 

blagostanju (Seligman 1992). 

 

5.5 NAUČENA NEMOČ TER POJASNJEVALNI SLOG  

 

V povezavi z naučeno nemočjo je ključnega pomena poznavanje pojma pojasnjevalnega 

sloga pri učencih z učnimi težavami, saj je od tega v največji meri odvisno, čemu učenci 

pripišejo razlog za neuspeh in deluje bodisi kot varovalni ali kot rizični dejavnik za 

depresijo pri mladih. O pojasnjevalnem slogu je pisal Seligman (1992, 2011), pa tudi 

Weiner (1992, v Prah, 2008). Pojasnjevalni slog  lahko imenujemo tudi priučena 

navada, ki se jo učenec nauči skozi svoje izkušnje. Gre za posameznikovo optimistično 

ali pesimistično kognitivno odzivanje  na stresne situacije, čemu pripisuje uspeh oz. 

neuspeh, glede na svoja kognitivna prepričanja o vzrokih in izidih v situacijah.  

 

Če dovolj dobro poznamo učenčev pojasnjevalni slog, lažje razumemo in poiščemo 

vzroke naučene nemoči ter miselne omejitve, ki učencem preprečujejo, da bi bili 

uspešni, hkrati pa nam to omogoča iskanje konstruktivnih rešitev ter strategij za pomoč 

in  podporo pri delu z učenci.  Seligman (2011)  v svoji knjigi  Optimističen otrok 

razlaga, da je možno premagati depresijo ter naučene kognitivne vzorce z učenjem 

novih pojasnjevalnih stilov in vzorcev razmišljanja, kar je osnova kognitivne terapije. 

 

5.5.1 TRI DIMENZIJE POJASNJEVALNEGA SLOGA PO SELIGMANU : 

TRAJNOST, SPLOŠNOST, POOSEBLJANJE 

 

Seligman (2011) je pojasnjevalni slog razdelil na tri osnovne dimenzije: trajnost, 

splošnost in poosebljanje. Pesimistične osebe menijo, da so izključno one krive ter 

odgovorne za neuspeh,  izključujejo možen vpliv zunanjih dejavnikov ter okoliščin.  
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1. Trajnost : trajno (nespremenljivo) proti začasnemu (spremenljivemu) 

Učenci, ki se na dogodke odzivajo s trajnim načinom razmišljanja ter odzivanja, 

verjamejo, da se jim bodo slabe izkušnje ponavljale skozi celo življenje in je to del 

njihove osebnosti. Vzrok za neuspeh je torej nekaj, kar bo trajalo. Uporabljajo besede 

kot so vedno, nikoli za opisovanje doživljanja dogodkov.   

Na drugi stani pa učenci, ki  se odzivajo z začasnim razmišljanjem, verjamejo, da je 

vzrok za neuspeh spremenljiv ter kratkotrajen.  

 

2. Splošnost proti specifičnosti 

Kako posameznik doživi in išče pojasnilo za neuspeh je odvisno tudi od tipa razlage, 

uporabe splošnosti in specifičnosti. Učenci, ki izkusijo neuspeh na določenem področju, 

lahko reagirajo tako, da neuspeli poizkus oz. neuspeh naredijo za splošnega in ga 

prenesejo še na druga področja svojega življenja, ki nimajo neposredne povezave s 

področjem, kjer je učenec doživel neuspeh. Te vrste razlage so značilne za učence z 

naučeno nemočjo. Učenci imajo drug tip razlage, kadar vzrok za neuspeh pripišejo 

specifičnemu dejavniku ter okoliščinam in neuspeha ne posplošijo na druga področja 

delovanja.  

 

3. Poosebljanje  

Zadnja od dimenzij pojasnjevalnega sloga se nanaša na iskanje vira vzrokov za neuspeh. 

Bodisi je vir zunanji (jaz kot oseba, moje osebne značilnosti, moja krivda) ali zunanji 

(okoliščine, situacija, zunanja krivda). Učenci, pri katerih se pojavlja vzorec naučene 

nemoči, večino časa vzrok za neuspeh pripisujejo sebi (nisem dovolj dober, nesposoben 

sem, ne znam, nisem dovolj pameten ipd.) in s tem v sebi zbujajo (avto)destruktivna 

čustva, predvsem se krivijo za neuspeh. Učenci, ki neuspeh pripisujejo zunanjim 

dejavnikom, za neuspeh ne krivijo sebe in se zato lažje soočajo z neuspehom in ga 

pustijo za sabo. V prvem primeru je večja verjetnost, da bo učenec ostal pasiven in se 

bo izmikal situacijam, kjer se pojavi možnost za (ne)uspeh, med tem ko v drugem 

primeru učenec kljub neuspehu ostane aktiven in vstopa v nadaljnje izkušnje.  

Razvoj dimenzij pojasnjevalnega sloga, je sad vzgoje in pridobljenih, naučenih vzorcev  

v družinskem, šolskem in družbenem okolju, katerim je v zgodnjem obdobju odraščanja 

posameznik najbolj izpostavljen. Takrat je kognitivni razvoj ter vzpostavljanje 

nevronskih poti najbolj intenzivno ter odločilnega pomena za posameznikovo 
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interpretacijo notranjega ter zunanjega dogajanja. Učenci na podlagi zahtev ter vplivov  

okolice (doma, šola, družba, vrstniki) zgradijo vrednostni sistem in  izoblikujejo 

predstave o sebi in o svetu.  

 

6. STRATEGIJE ZA PREMAGOVANJE NAUČENE 

NEMOČI 

 

Strategije so orodje, tehnike, preko katerih strokovni delavci pomagajo učencu 

preoblikovati ali zgolj preprečiti razvijanje psihološkega vzorca naučene nemoči preko 

različnih individualno zastavljenih dejavnosti na kognitivnem, emocionalnem ter 

psihofizičnem nivoju. Pomoč in podpora torej zahtevata celostno, dolgotrajno ter 

individualno delo z učencem na njegovih šibkih področjih preko kompenzacije z 

močnimi. 

 

Središčni cilj pomoči ter podpore učencu je vzpostavitev novega prepričanja, kjer 

učenec resnično verjame, da bo njegova reakcija na določen dogodek ali okoliščino, 

kjer je prej spodletel, prinesla zadoščenje, rezultat, ki si ga želi ali ki si ga je zastavil. Da 

je oseba, ki ima zmožnost vplivanja na potek dogajanja v svojem življenju ter  lahko 

vzpostavi odnos do poteka  ter odgovorno in aktivno pristopa k uresničevanju svojih 

življenjskih namer (Seligman, 1992).  

 

 

6.1 IZVOR IN POMEN STRATEGIJ PREMAGOVANJA NAUČENE 

NEMOČI 

 

Večina strategij za premagovanje naučene nemoči izvira iz psihoterapije. Najbolj 

pogosto se za premagovanje prepričanj, ki ovirajo posameznikovo delovanje uporablja 

kognitivna modifikacija vedenja. Prvi je s kombiniranjem behavioristične terapije in 

kognitivne psihologije ta termin uporabil klinični psiholog Donald Meichenbaum.  Še 

danes se pristopi kognitivne modifikacije vedenja v glavnem uporabljajo v psihoterapiji 

pri delu s pacienti, ki se soočajo s tesnobo in depresijo (Wikipedia, 2013). 

 



29 
 

Po letu 1950 so behavioristične intervencije začele igrati pomembno vlogo v otroški 

klinični psihologiji. Že pred tem se je eksperimentalna psihologija osredotočala na 

teorijo učenja, zato je bil prenos teorije v šolsko okolje logičen. Sprva so behavioristični 

terapevti po tej strategiji delali z otroci s težjimi motnjami, nato pa se je izkazalo, da 

lahko tak način dela uspešno prenesejo na širšo populacijo otrok, z različnimi težavami 

(Jurišić, 1999). Že samo raziskovanje kognitivne modifikacije vedenja se je začelo na 

populaciji otrok s posebnimi potrebami, saj se tam najbolj očitno kaže potreba po 

spremembi vedenjskih vzorcev in čustvovanja.  

 

Jurišić (1999) prav tako razlaga, da je na vključevanje vedenjsko kognitivne metode v 

šolsko delo pomembno vplivalo tudi moteče vedenje otrok. Vedenjski vzorci takih otrok 

namreč motijo celoten vzgojno-izobraževalni proces ter predstavljajo velik izziv, tako 

učiteljem kot tudi svetovalnim delavcem. Raziskave so pokazale, da se večina 

strokovnjakov, ki delajo z otroki, najtežje spopadajo z motečim vedenjem otrok.  

 

Seligman (2011) izpostavlja tudi ekonomski aspekt vključevanja strategij za 

premagovanje naučene nemoči v šolski vsakdanjik. Zaradi povečane stopnje stresa in 

hitrega načina življenja je pomembno, da otroke učimo teh strategij ter s tem vplivamo 

na njihovo splošno mentalno zdravje. S tem preprečimo morebiten nastanek težav pri 

rizičnih skupinah ter pomagamo učencem, ki se že soočajo s pojavom naučene nemoči. 

Prevencija pojava naučene nemoči, pri kateri bi s pomočjo usposabljanja strokovnega 

kadra ter staršev učili strategij premagovanja naučene nemoči, je ekonomsko bolj 

ugodna kot kasnejša intervencija, zajame pa tudi veliko širšo populacijo otrok. 

Pomembno je tudi dejstvo, da, če pojav naučene nemoči ni obravnavan, na otroka 

vpliva celo življenje. Vpliva na zaposlitvene možnosti, socialno-ekonomski status, na 

vključevanje v ožje in širše socialno okolje, na izoblikovanje odnosov, na samopodobo 

in počutje, ipd. Kasneje se lahko iz pojava naučene nemoči razvije tudi depresivnost, ki 

ima pomemben vpliv na posameznikovo delovanje. Strategije premagovanja naučene 

nemoči in njihovo vpeljevanje v šolsko delo imajo torej širši družbeni pomen in 

vrednost. 

  

Pomemben razlog za vpeljavo kognitivne modifikacije vedenja v šolsko sfero je bilo 

dejstvo, da učenci, ki so bili deležni klasičnih metod poučevanja pri modifikaciji 

svojega vedenja, svojega na novo pridobljenega znanja niso znali generalizirati 
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(Woolfolk, 2002). Zaradi lastne vključenosti v proces preoblikovanja prepričanj 

kognitivna modifikacija vedenja dosega večji uspeh. Posamezniki sodelujejo pri 

izoblikovanju programa, zaradi česar je ta prilagojen njihovim osebnim potrebam, ti pa 

do izvrševanja njega čutijo večjo odgovornost.  

 

Učitelj lahko s svojim vedenjem, načinom razmišljanja, načinom podajanja povratnih 

informacij ter načinom kritiziranja predstavlja rizični faktor pri razvoju pojava naučene 

nemoči pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami zaradi 

svojih primanjkljajev nujno potrebujejo učitelje, ki jim nudijo podporo, jim pomagajo 

pri sprejemanju in razumevanju lastnih težav ter jih učijo kompenzatornih strategij na 

različnih področjih delovanja. Zaradi rizičnosti za nastanek pojava naučene nemoči, ki 

ga prinesejo primanjkljaji skupin otrok s posebnimi potrebami je pomembno, da učitelji 

s svojim načinom vedenja ter ravnanja rizičnih faktorjev ne potencirajo. Iz tega stališča 

je ključno, da učitelji in strokovni delavci, ki delajo z otroki, dobro poznajo pojav 

naučene nemoči ter strategije in smernice dela za njegovo preprečevanje.  

 

6.2 STRATEGIJE, NJIHOVA IZBIRA TER DELOVANJE 

Tekom pisanja diplomskega dela ter preučevanja spoznanj različnih avtorjev ter 

raziskav, se je izkazalo, da je za učinkovito izvajanje strategij preprečevanja in 

premagovanja naučene namoči pomembno poznavanje ter razumevanje njenih sestavnih 

komponent. Te komponente so del psihičnega delovanja učencev z naučeno nemočjo ali 

brez nje. Te so: 

 čustva, njihova vloga in vpliv na posameznikovo delovanje ter ostale psihične 

procese, 

 kognitivno delovanje ter procesi, 

 razumevanje motivacije upoštevajoč njeno razsežnost ter kompleksnost 

delovanja. 

 

Znotraj zgoraj naštetih osnovnih komponent učitelji ter strokovni delavci lahko iščejo 

področja, na katera je potrebno vplivati pri učencih z uporabo kognitivno vedenjskih 

strategij, z namenom, da se naučena nemoč bodisi prepreči ali preide.  
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Skrbno preučevanje problema naučene nemoči je pripeljalo do spoznanja, da je večini 

strategij skupno, da izhajajo iz kognitivno vedenjske terapije ter da posegajo na 

naslednja področja pri učencih: 

 način razmišljanja: pesimistični in optimistični, 

 naučeni optimizem, 

 pojasnjevalni slog, 

 atribucije, 

 iracionalna prepričanja, 

 družabne spretnosti in odnosi ter socialna inteligenca, 

 prepričanja o akademski inteligentnosti, 

 samo-učinkovitost in samo-regulacija, 

 notranji samogovor, 

 čustva ter čustvena inteligenca, 

 samopodoba in samospoštovanje, 

 način (samo)kritiziranja,  

 točnost prepričanj, 

 zastavljanje (realnih) ciljev. 

 

6.3. PREDSTAVITEV IZBRANIH STRATEGIJ PREPREČEVANJA IN 

PREMAGOVANJA POJAVA NAUČENE NEMOČI 

 

6.3.1 STRATEGIJE PO SELIGMANU IZ VAROVALNEGA PROGRAMA PENN 

 

Seligman (2011) je prepričan, da so za posameznikovo dobro počutje ter aktivno 

sprejemanje odgovornosti za delovanje ter vzpostavitev kontrole nad svojim življenjem 

pomembni sledeči elementi:  

 pozitivna čustva in misli, 

 pozitivni odnosi (pripadnost ter sprejetost), 

 odkrivanje smisla življenja ter življenjskega poslanstva, 

 dosežki ter uspehi (akademski ter socialni). 

 



32 
 

Našteti štirje elementi dobrega počutja so smernice programa pomoči in podpore (Penn) 

za učenje preprečevanja ter premagovanja naučene nemoči pri učencih, katerega 

osnovni koncept je zasnoval Seligman. Ideja varovalnega programa mladih je načrtno 

učenje optimizma kot varovalni dejavnih pri učencih. Program vsebuje strategije ter 

tehnike (ki temeljijo tudi na kvantitativnem merjenju dela z učitelji, starši ter učenci iz 

izbranih šol v Ameriki), s katerimi si lahko starši ter strokovni delavci pomagajo pri 

vzgoji ter izobraževanju učencev v psiho-emocionalno zrele posameznike, ki se bodo 

znali soočiti z življenjskimi izzivi, ne da bi pri tem postali nemočni ali depresivni 

(Seligman, 2011).  

 

Predstavitev strategij po Seligmanu iz varovalnega programa Penn:  

1. Strategije za učenje optimizma po modelu ABC 

2. Učenje strategij spreminjanja pojasnjevalnega sloga učenca  

3. Učenje strategij izpodbijanja in dekatastrofiranja 

4. Učenje strategij  družabnih spretnosti učencev 

 

6.3.1.1 Strategije za učenje optimizma po modelu ABC 

 

Osrednji cilj učenja uporabe ABC modela je: a) spoznavanje ter razumevanje neločljive 

povezave med mislimi ter občutki, b) učenje zavedanja notranjega dvogovora ter lastnih 

misli, ki so odgovorni za  počutje in dejanja. Avtor  ABC modela je Albert Ellis, ki je 

skupaj z Aaronom Beckom postavil temelje kognitivne terapije.  

 

Opis modela ABC:  

 A  predstavlja nadlogo, to je katerikoli problemski dogodek oziroma okoliščina, 

na primer: prepir s prijateljem, pokvarjena rojstnodnevna zabava, neuspeh v šoli, 

smrt bližnje osebe ipd. 

 B predstavlja miselna prepričanja od katerih je odvisno osebno počutje, 

reagiranje na nadlogo (A) ter končne posledice reagiranja. Prepričanja se 

prenesejo na vse nadaljnje podobne problemske situacije. Dve osebi lahko 

doživita isto nadlogo, vendar je posledica lahko čisto drugačna, saj imata 

različno prepričanje o nadlogi. 
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 C je ime za posledice, kar predstavlja počutje ter obnašanje po nadlogi (A). 

Nadloga (A) vedno samodejno ne vpliva na posledice, saj je vmes faza B, ki je 

prepričanje posameznika o nadlogi.  

 

Optimalna starost za izvajanje vaj po modelu ABC je od osem do dvanajst let (tudi do 

15 let). Pomembna je zastavljenost nalog na način, da so za učenca čim bolj privlačne, 

zanimive, interaktivne, zabavne ter ustvarjalne. Ustvariti je potrebno varno vzdušje, kjer 

se učenec počuti močnega ter sprejetega in sproščeno izraža vsa svoja občutja. Pod 

varno vzdušje spadata komponenti pripadnosti ter sprejetosti.  

  

V procesu učenja je potrebno ustvariti klimo, kjer učenec nalog ne bo razumel kot 

obvezo ali domačo nalogo. Tako obstaja večja verjetnost za njegovo pripravljenost k 

aktivnemu sodelovanju. Učenca se ne priganja, spodbuja se njegov lastni tempo 

reševanja (ni hitenja). 

 

ABC modela se uči s pomočjo: a) skečev, b) stripov, c) ustnega reševanja problema in 

d) izhajanje iz individualnih ter konkretnih življenjskih izkušenj. Učenec aktivno 

sodeluje z glasnim razmišljanjem ter samo-inštrukcijami (po zgledu učitelja).  

 

Notranji dvogovor kot prvi korak 

Za uporabo modela ABC, je učenca potrebno seznaniti z notranjim dvogovorom. To je 

pogovor, dialog, ki poteka znotraj nas samih. Pod to razumemo vse glasove, stavke, 

misli, kateri se oblikujejo v nas ter vplivajo na naše počutje (čustva) ter usmerjajo naša 

dejanja in odločitve. Namen je zavestno učenje  usmerjanja pozornosti na opazovanje 

lastnega notranjega dialoga ter sočasnega beleženja občutkov ter misli, ki iz njih 

izhajajo. 

6.3.1.2 Učenje strategij spreminjanja pojasnjevalnega sloga učenca (atribucijski 

trening) 

 

Če želi učitelj spreminjati pojasnjevalni slog učenca, ga mora najprej dodobra spoznati. 

To lahko uresniči s pomočjo sistematičnega ter kontinuiranega opazovanja ter z uporabo 

preverjenih in verodostojnih vprašalnikov o pojasnjevalnem slogu za izbrano 

populacijo, ki so na voljo. Avtor enega izmed njih je Seligman in je v celoti dostopen v 

knjigi Optimističen otrok.  
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Strategije spreminjanja pojasnjevalnega sloga so usmerjene v: a) učenje točnega 

optimističnega razmišljanja, b) točnosti prepričanj in c) v spoznavanje ter spreminjanje 

lastnega pojasnjevalnega sloga. 

a) Cilj optimističnega razmišljanja je, da učenec optimizem razume kot dejavno 

reševanje problemov ter aktiven pristop k življenju, kjer ga neuspeh ne vodi v 

pasivno obnašanje, temveč ga motivira ter mu predstavlja izziv. Kljub neuspehu 

učenec uspe ohraniti dobro samopodobo, verjame v samo-učinkovitost in ne 

pripisuje neuspeha svoji osebnosti (McDowell, 2009). Na ta način učenec 

verjame, da je lahko uspešen, kljub morebitnim izkušnjam neuspeha.  

b) Točnost razmišljanja  pomeni sposobnost razmišljati o osebni odgovornosti ter 

vpletenosti v problemski situaciji z nepesimističnim pristopom, ki  zagotavlja 

iskanje večjega števila  rešitev ter ne vzpodbuja občutenja krivde. Odpira pogled 

z več zornih kotov, pri čemer je razmišljanje stvarno ter realno. To ne pomeni, 

da imaš ob tem vedno vesele, optimistične misli. Pomeni predvsem prevzemanje 

osebne odgovornosti za stvari, ki jih lahko nadzoruješ, in ne obremenjevanje ter 

občutenje krivde za okoliščine, ki so izven tvojega nadzora. To pripomore k 

aktivnemu razreševanju problemske situacije ter ohranjanju lastne dobrobiti.  

c) Učenje spoznavanja lastnega pojasnjevalnega sloga upoštevajoč dve izmed 

njegovih dimenzij: 

1. Dimenzija : Trajnost 

Ta dimenzija je najpomembnejša razsežnost za vzdržljivost. Učenca pripravimo do 

razumevanja, da si ob tem, ko se znajde v problemski situaciji vedno poskuša razložiti 

a) zakaj se je to zgodilo in b) predvideti posledice. O problemu in o posledicah ne sme 

razmišljati, da so trajne, saj to odvrača od iskanja ustrezne rešitve. Trajne misli 

vzpodbujajo pesimistično razmišljanje ter neprijetne občutke. Zavirajo motivacijo. 

Razmišljanje o problemu kot o začasnem ter spremenljivem, ohranja motivacijo ter 

voljo do iskanja rešitve. Pomembno je, da to učenci razumejo.  

 

2. Dimenzija : Poosebljanje  

Učenci z naučeno nemočjo sebe krivijo za stvari , ki jim gredo v življenju narobe. 

Dojemajo se kot edine in ključne krivce, pri čemer doživljajo močno destruktivna 

čustvena stanja in občutke (krivda, ničvrednost, sram, žalost, jeza), kar se pozna na 
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njihovem pasivnem pristopanju do življenja ter nabiranju novih izkušenj. Njihovo 

razmišljanje je črno-belo, z željo prevzemanja krivde. Po navadi se taki učenci zaprejo 

vase. 

Namen poosebljanja je učenca naučiti strategije, kjer bo učenec razvil sposobnost 

prodornega načina razmišljanja ter razumevanja, koliko krivde stvarno pripada njemu.  

 

Učenca se uči prepoznavanja lastnega načina samoobtoževanja. Učitelj opazuje vzorec:  

 A) Ali učenec predpostavlja, da je kriv ob vsakem problemu, ki se pojavi; uporablja 

stavek kot npr. »Jaz sem kriv!«.  

B) Čemu učenec pripisuje svojo krivdo, svojemu vedenju ali značaju? Razlika med 

njima je, da je vedenje spremenljivo, medtem, ko značaj ni. Značajsko samoobtoževanje 

veliko bolj škoduje samopodobi ter samospoštovanju ter dobro počutju, kot vedenjsko.  

 

Učence se navaja na ubeseditev svojih misli. To omogoča uporaba reverzibilnega 

procesa: preko spreminjanja besednega izražanja, spreminjamo misli ter posledično 

čustveno doživljanje.  

Učitelj učencu pove, da:  

a) Misli zaradi mene predstavljajo samoobtoževanje (notranje usmerjene). 

b) Misli zaradi nekoga ali nečesa drugega se orientirajo na zunanjost. 

 

6.3.1.3 Učenje strategij izpodbijanja in dekatastrofiranja  

 

Z izpodbijanjem učenec doseže točko, kjer dokaže, da so njegova prepričanja netočna, 

kar je tudi cilj strategije.  

Za premagovanje ter preprečevanje pesimističnega načina razmišljanja, mora učenec 

mnenje (sodbe), ki jih ima o sebi, postaviti pod vprašaj (dvom). Gre za učenje 

razmišljanja ter vrednotenja sebe ter svojih misli brez predsodkov, s strategijo samo-

opazovanja. Tako učenec opazi, kaj v njegovem razmišljanju ali početju ga dela 

nezadovoljnega in kaj bi bilo dobro spremeniti ter popraviti.  

Model ABCČD (poznan tudi kot ABCDE) za izpodbijanje 

Seligman (2011) modelu ABC dodaja dva nova  elementa, ki pripomoreta da prejšnji 

model postane strategija za izpodbijanje: Č in D. Č je argument, s katerim se izpodbija 

(zavrača) obstoječa prepričanja (B). Črka D predstavlja poživljenje, tako čustvene kot 
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vedenjske posledice, prejšnjega izpodbijanja lastnega prepričanja (B). Za določenim 

izpodbijanjem ter prepričanjem lahko v nalogi stojijo številke na lestvici od 1 – 100, ki 

povedo, kakšna je gotovost s katero npr. učenec ocenjuje kako močni so njegovi občutki 

za določenim poživljenjem ter posledico ter koliko meni, da je prepričanje resnično. 

Učinkovitost izpodbijanja je najbolj razvidna iz elementa poživljenje.  

 

Smernice za dolgotrajni ter efektivni učinek izpodbijanja prepričanj:  

 USTAVI SE:  razmišljaj počasneje (negativne misli imajo visoko frekvenco, 

zato jih je težko izpodbijati, potrebno jih je upočasniti; z upočasnjenim 

razmišljanjem dosežemo moč oddaljevanja od svojih prepričanj), 

 PRIZNANJE: priznavanje, koliko je resnice v samodejnih mislih; če v 

prepričanju obstaja kaj objektivne, stvarne resnice, jo je potrebno upoštevati,  

 POSTAVLJANJE DOKAZOV: iskanje dokazov nasproti lastnim prepričanjem, 

ki služijo kot argumenti, s katerimi lahko izpodbijamo prepričanje, 

 ALTERNATIVNE HIPOTEZE:  iskanje drugih možnosti za razmišljanje o 

prepričanjih ter problemih. 

 

6.3.1.4 Učenje strategij družabnih spretnosti učencev  

 

Prepričanje, da bo sam optimizem rešil problem, je utopično. Optimizem bo učencu 

omogočil, da se bo lahko lotil reševanja problema z dobro voljo, motivacijo ter 

občutkom, da lahko situacijo obvladuje in da jo ima moč ter možnost spremeniti, če 

tako želi.  

  

V obdobju, ko se učenec šola, je ena izmed najšibkejših točk, predvsem učencev s 

posebnimi potrebami, ravno socialni odnos. Že Maslow ju v svoji piramidi potreb 

omenja kot pomembni psihološki potrebi. Če je tema dvema potrebama zadoščeno, 

učenec doživlja več pozitivnih čustev in ostaja motiviran, kar oblikuje pozitivne 

izkušnje v socialnih odnosih ter na področju akademskih dosežkov, ki vodijo v večjo 

učno uspešnost. Učenci z učnimi težavami imajo več izkušenj, kjer se počutijo 

nesprejete, zato je učenje socialnih spretnosti zanje še posebej priporočljivo (McDowell, 

2009, v Nichlos, 2008). 
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Strategija PET KORAKOV za reševanje problema 

 

Tri priporočila  pri delu z učencem:  

 Ne rešuj problemov namesto učenca. 

 Ne bodi pretirano kritičen. 

 Bodi zgled uporabe prilagodljive strategije. 

 

Korak 1: RAZMIŠLJAJ POČASNEJE, NE VZKIPLJIVO 

V tem koraku se učenec uči razmišljati počasneje, saj so vzkipljive misli po navadi 

nepremišljene in ga lahko spravijo po nepotrebnem v neprijeten položaj. Z umirjenim 

ter premišljenim odzivanjem ima večjo možnost učinkovitega reševanja problemov. 

Moto je: »USTAVI SE IN RAZMISLI!«. Strategija, ki učencem lahko pomaga, je 

nadomeščanje vzkipljivih misli z mirnimi. Vzkipljive misli se pojavijo prve in 

prikazujejo najslabše možne scenarije. Mirne misli pomagajo preučiti vse razpoložljive 

podatke o situaciji in konstruktivno odločitev za reagiranje.  

 

Korak 2: GLEDANJE NA PROBLEMSKO SITUACIJO S POLOŽAJA DRUGEGA 

ČLOVEKA 

Učenec raziskuje druge  perspektive. Ozavesti, da lahko o problemu razmišlja tudi iz 

druge strani, kako in kaj je razmišljala o problemu druga vpletena oseba, kaj je 

spodbudilo njeno obnašanje. Priporočljivo je tudi učenje branja obrazne ter telesne 

mimike, saj učencu pomagata razumeti drugega z vidika nebesedne komunikacije: 

razbiranje občutkov, čustev, doživljanja, razpoloženja ipd. Drugi način je tudi 

postavljanje vprašanj, s katerim učenec poizve, zakaj je neka oseba storila, kar je.  

Korak 3: IZBIRA TER DOSEGANJE CILJA 

Učenec se v tem koraku odloči, kakšen si želi, da bi bil končni  izid. Določi korake, ki 

mu omogočajo doseči ta cilj (kaj lahko sam naredi, kdo mu lahko pri tem pomaga, kaj 

potrebuje ipd.). Učenec se uči prevzeti odgovornost za razplet dogodkov v svoje roke z 

dejanji, ki so pogojena z izbranim ciljem. Ob izbiri cilja razišče vse možne načine za 

njegovo uresničitev (poti do cilja). 

 

Korak 4: IZDELAVA NAČRTA DELOVANJA 

V tem koraku učenec izbira načine delovanja. V prejšnjem koraku si je zastavil cilj ter 

možne poti do uresničitve, v tem koraku pa se odloči, katera pot je najustreznejša, 
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najučinkovitejša ter najbolj stvarna. Namen je, da se nauči presoje ter tehtanja 

argumentov za in proti. Učenec predvideva vse dobre ter slabe posledice, (dolgoročne 

ter kratkoročne), za svoja dejanja. Pomaga si z vprašanji kot npr.: »Kakšna se ti bo 

zdela odločitev čez nekaj dni, čez teden dni in kasneje?« O plusih in minusih je 

praktično  razmišljati, kadar ima učenec dva medsebojno nasprotna si cilja (npr. ostati 

prijatelj ter dokazati svoj prav). 

 

Korak 5: EVALVACIJA CELOTNEGA PROCESA 5 KORAKOV 

Ko učenec usvoji prve 4 korake strategije, ga čaka zadnji korak, kjer evalvira prejšnje 

korake. Koliko so bili uspešni, kaj je delovalo in kaj ni. Če ugotovi, da njegov načrt ni 

deloval za uresničenje cilja, učenec izbere drugo pot, po kateri bo prišel do želenega 

rezultata. Namen evalvacije je, da učenec vidi, da ima ob neuspehu še vedno možnost 

ubrati drugo pot do cilja in ni potrebe po obupu in umiku. Uči se vztrajati ter iskati 

druge načine ter ohranjati optimističen pristop k reševanju problema, kar ga obvaruje 

pred nemočjo.  

 

Namen strategije je torej, da učenec ob samoregulaciji svojega vedenja po metodi pet 

korakov, dobi jasen pregled nad svojim obnašanjem v določeni problemski situaciji, ki 

je povezana z njegovimi odnosi. Učenec ima možnost analiziranja tako situacije kot 

svojega pristopa (načrta) do nje. Obenem mu metoda pet korakov pomaga osnovati nov 

načrt ter pristop do problema, preko upočasnjenega razmišljanja, zavzemanja več 

perspektiv, izdelave ter vrednotenja ciljev ter načrta (kaj želi doseči ter kako bo to 

dosegel) ter evalvacije celotnega procesa. Z zadnjo točko evalvacije lahko pridobi 

informacije, ki mu v primeru neuspeha pomagajo na novo osnovati cilje ter načrt, kar 

pusti možnosti za uspeh ves čas odprte. Na ta način učenec neuspeha ne pripiše sebi 

(osebnosti), temveč neprimernemu pristopu do problemske situacije z vidika 

zastavljenih ciljev, videnja problema ter načrta za reševanje.  

 

6.3.2 STRATEGIJA RAZVIJANJA ČUSTVENE INTELIGENCE KOT 

STRATEGIJA PREMAGOVANJA NAUČENE NEMOČI 

 

Čustveno inteligenco Schillingova utemelji kot sposobnost pridobivanja in uporabe 

informacij čustvene narave, čustvovanja, čustvenega odzivanja (Schilling, 2000). 
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Salovey in Mayer (1990 v Pečjak, Košir, 2002) sta v svojem modelu navedla naslednje 

štiri področja čustvene inteligence: 

 zaznavanje, uporaba in izražanje emocij, 

 emocionalno spodbujanje mišljenja, 

 razumevanje, analiziranje in uporaba emocionalnega znanja, 

 reflektivna regulacija emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti. 

Strategije za razvijanje čustvene inteligence tako vplivajo na vsa navedena področja, 

vplivajo predvsem na področje čustvenega delovanja, ki je podrobneje opisano v 

začetku diplomskega dela.  

 

Paul Harvey in Dasborough (2006, v Getanjali, 2011) sta razširila Weinerjevo 

atribucijsko teorijo tako, da sta pomemben pomen pri obvladovanju povezanosti med 

atribucijo, čustvom in vedenjem, pripisala prav čustveni inteligenci. Posebno sta 

poudarila, da lahko strategije razvijanja čustvene inteligence vplivajo na zaznavanje, 

uravnavanje in razumevanje čustev, ki vplivajo na odnos med izidom situacije ter 

atribucijo posameznika. Tako razvijanje čustvene inteligence vpliva tako na čustvovanje 

posameznika kot tudi na končni izid situacije, na vedenje. Želi zmanjšati vpliv 

negativnih čustev ter s tem preprečiti razvoj iracionalnih prepričanj.  

 

Strategije za razvijanje čustvene inteligence, ki jih je za učence od 6 do 18 let priredila 

Schillingova (2000), se od ostalih strategij za premagovanje pojava naučene nemoči 

razlikujejo v tem, da so v glavnem izoblikovane za skupinsko delo. Kljub temu je 

večino izmed njih možno aplicirati tudi na individualno situacijo. Dobro je, da te 

strategije za komunikacijo in izražanje čustev predvidijo delo v skupini ali v paru. Tako 

lahko učenci v modelnih situacijah s partnerjem razvijajo svoje komunikacijske 

sposobnosti, ki jim bodo kasneje pomagale pri izražanju čustev (to omili čustveni 

vpliv). Prav tako lahko od svojega partnerja ali ostalih vključenih v dejavnost pridobijo 

drugačno perspektivo o določeni tematiki, kar le še spodbuja drugačen zorni kot 

razmišljanja o nekem problemu. Dejavnosti te strategije so precej akcijske, kar olajša 

generalizacijo pridobljenega znanja. 
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6.3.2.1 Opis strategije  

 

Strategije razvijanja čustvene inteligence, ki jih je v svojih delih podrobneje 

obravnavala in priredila Schillingova (2000), so zelo kompleksne in predvidevajo delo 

na več različnih področjih. S preprečevanjem pojava naučene nemoči se najbolj 

povezujejo strategije razvijanja samozavedanja, strategije obvladovanja čustev in 

strategije razvijanja pozitivne samopodobe. Pri svojem delu lahko strategije prosto 

kombiniramo, glede na individualne potrebe učenca in situacije, s katero smo soočeni. 

 

1. Strategije razvijanja samozavedanja 

S strategijami samozavedanja učence učimo prepoznavanja lastne vrednosti, 

spoznavanja svojih lastnosti, izražanja, opisovanja, kaj se dogaja v njihovem telesu, 

mislih in čustvih.  

 

Cilje, ki jih predvideva ta strategija uresničujemo preko naslednjih metod dela: 

 Pogovori v dvojicah, pogovor v krogu, izmenjava izkušenj. 

 

Pri pogovoru z vrstnikom si učenci pridobijo zavedanje o razlikah med nami, ki so zelo 

pomembne. O tem, da se vsi na nek način soočamo z izzivi in jih rešujemo vsak na svoj 

način. Naučijo se izraziti, ob pogovoru razmišljajo o sebi, se naučijo povedati kako 

vidijo stvari, kaj jim ustreza in kaj ne, se opremijo s strategijami, ki jim pomagajo pri 

soočanju in razreševanju vsakodnevnih izzivov. 

 

 Ustvarjalno/izkustveno pisanje in pogovor 

 

Pri pisanju izkušenj ali razmišljanj je pomembno dejstvo, da imajo otroci še vedno 

možnost ohranjanja lastne zasebnosti. Zato se morda lažje izrazijo, bolj svobodno 

napišejo svoja občutja, razmišljanja, ipd.  

 

2. Strategije obvladovanja čustev 

S pomočjo dejavnosti, ki jih predvideva ta strategija dela, se učenci naučijo prepoznati 

misli, ki sprožijo čustva, obvladovati čustva s spreminjanjem miselnih vzorcev,  naučijo 

se  načinov obvladovanja jeze, prepoznavanja in izražanja čustev. 
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V sklopu te strategije se učenci: 

 seznanijo s paleto besed za izražanje čustev, 

 opisujejo situacije ali dogodke, ki v njih vzbudijo različna čustva, 

 opisujejo vzročne povezave med mislimi in čustvi, 

 prepoznavajo osebne značilnosti in poteze, ki jih lahko spremenijo in tistih, 

ki jih ne morejo, 

 spoznajo preprost postopek obvladovanja jeze, 

 vadijo sprejemljive načine za izražanje negativnih čustev, 

 razvijajo pozitiven odnos do sebe. 

 

Te cilje tudi pri tej strategiji razvijamo s pomočjo pogovora v dvojicah, pogovora v 

krogu, izkustvenega in ustvarjalnega pisanja.  

 

3. Strategije razvijanja pozitivne samopodobe 

Strategija razvijanja samopodobe spodbuja učence k prepoznavanju svojih sposobnosti 

in talentov. Strategija stremi k razumevanju narave notranjega govora, zaznavanju 

učinkov negativnega in pozitivnega dialoga ter načinov za njegov nadzor.  Pri mlajših 

učencih učenec s pomočjo strategije odkriva svoje pozitivne lastnosti, ozavesti kako 

različne dejavnosti in okolja vplivajo nanj, se nauči dati in prejeti pozitivno povratno 

informacijo. 

 

To strategijo razvijamo s pomočjo naslednjih metod dela: 

 z opisovanjem svojih pozitivnih lastnosti s pomočjo v naprej pripravljenih 

besed, 

 z risanjem različnih svojih podob,  

 s pripovedovanjem pozitivnih lastnosti/vrlin eden drugemu,  

s pisanjem o svojih pozitivnih lastnostih/darovih (Schilling, 2000). 
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6.4 ANALIZIRANJE UPORABE  STRATEGIJ: PRENOS STRATEGIJ 

V ŠOLSKO SITUACIJO PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI 

TEŽAVAMI TER LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Ob preučevanju različnih strategij za premagovanje in preprečevanje strategij naučene 

nemoči sva prišli do zaključka, da nobena od strategij ni narejena izključno za 

populacijo oseb z učnimi težavami (v nadaljevanju UT) in lažjo motnjo v duševnem (v 

nadaljevanju LMDR) razvoju. S pomočjo študija virov in literature sva želeli poiskati 

povezave med prej navedenimi strategijami ter obravnavanima skupinama otrok.  

 

Jurišić (1999) navaja, da se je kognitivna modifikacija vedenja razvila iz behavioristične 

terapije, ki je bila sprva uporabljena prav na skupini otrok s posebnimi potrebami. Tudi 

raziskave potrjujejo uporabnost tega pristopa za delo z učenci z UT in LMDR. 

 

Seligman (2011) navaja, da so strategije v okviru programa Penn, namenjene rizičnim 

skupinam mladostnikov, kjer obstaja tveganje za pojav depresije ter naučene nemoči. 

Pri tem ne navaja direktno možnosti uspeha uporabe strategij pri delu z učenci z UT ter 

LMDR, niti ne omenja, da bi sam strategije uporabljal pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami. Vendar lahko iz trditve, da so strategije namenjene rizičnim skupinam, 

privzamemo, da so primerne tudi pri populaciji obravnavani v našem delu.  

 

Strategije za učenje optimizma po modelu ABC, strategije učenja spreminjanja 

pojasnjevalnega sloga (atribucij) učencev ter strategije učenja izpodbijanja ter 

dekatastrofiranja, so večinoma narejene za individualno delo z učenci. To dodatno 

podpira možnost njihove uporabe pri delu z učenci z UT in LMDR. Ti učenci so 

pogosto vključeni v individualno obravnavo, v katero je možno vključiti tudi tovrstne 

strategije, zaradi preprostosti njihove uporabe. Strategije so razumljive, nazorne, 

pregledne ter enostavne za uproabo, saj so bile narejene z namenom, da jih pri delu z 

otroci z naučeno nemočjo, uporabljajo tako učitelji kot tudi starši. Cilj je namreč 

razširiti okolje, v katerem bo učenec lahko uporabljal te strategije in uspešno 

premagoval ali preprečeval pojav naučene nemoči ob podpori odraslih.  
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Kombinacija strategij za spreminjanje atribucij z učnimi strategijami (bralne strategije, 

metakognitivne strategije ipd.) se je izkazala za zelo uspešno pri premagovanju pojava 

naučene nemoči. Prav tako pa  predstavlja tudi dober način, kako strategije za 

premagovanje naučene nemoči vnesti v šolski vsakdanjik (Cheong et al. , 2005, v 

McDowell, 2009). Študija, ki je povezovala uporabo bralnih strategij (samo-inštrukcij) 

ter strategij spreminjanja atribucj, je pokazala visoko stopnjo njune vzajemne 

učinkovitosti v primerjavi z ločeno uporabo pri učencih z učnimi težavami  (McDowell, 

2009).  

S takim povezovanjem strategij učitelj lahko prilagodi strategije premagovanja ter 

preprečevanja naučene nemoči za učence s posebnimi potrebami, z namenom, da 

postanejo strategije tem učencem bolj razumljive in zmorejo doseči samostojno 

uporabo, kljub primanjkljajem.  

Jurišićeva v svojem delu navaja primer iz prakse, kjer so učencem z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, tehniko samonačrtovanja poenostavili z uporabo slikovnega 

materiala. Tako so tudi pri tej populaciji otrok, s kombiniranjem strategij premagovanja 

in preprečevanja pojava naučene nemoči ter učnih strategij, dosegli večjo mero 

samostojnosti (Jurišević, 1999). 

 

Programi ter strategije kognitivne modifikacije vedenja, so se izkazali za eno najbolj 

učinkovitih orodij ter pomoči pri spreminjanju vedenjskih vzorcev, ki temeljijo na 

samo-destruktivnih občutkih (npr. nemoči, krivde, samoobtoževanja, agresije, žalosti, 

jeze, razočaranja ipd.). Zaradi njihove učinkovitosti ter širokega spektra uporabnosti je 

pristop primeren tudi za šolsko uporabo. Čeprav kognitivna modifikacija vedenja izhaja 

iz psihologije, se jo lahko, s pomočjo timskega dela vseh šolskih delavcev (učiteljev, 

strokovnih delavcev, predvsem šolskega psihologa) uspešno uporabi v pedagoški 

praksi. S timskim pristopom lahko šolski psiholog pomaga pedagoškemu kadru pri 

razumevanju ter izvajanju strategij ali delov le teh. Kljub temu Hollin (1990) opozarja, 

da je potrebno njihovo uporabo ter izbiro zelo dobro premisliti ter načrtovati. 

Neodgovorna ter nepremišljena uporaba strategij lahko pri učencih z UT in LMDR ter 

učiteljih vodi v ponovno izkušnjo neuspeha, razočaranja ter zmedenosti, kar sklene 

začarani krog nemoči.  

 

Osrednji cilji strategij, ki temeljijo na kognitivni modifikaciji vedenja, je samo-

zavedanje, opazovanje ter nadzor lastnega vedenja, z namenom spodbujanja občutka 
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kontrole ter odgovornosti nad lastnim življenjem. Z njimi želimo doseči večjo 

samostojnost, neodvisnost ter svobodo, kar je temeljno za dobro mentalno počutje. Te 

občutke si terapevti ter strokovni delavci v šoli, trudijo doseči s strategijami, ki 

omogočajo vpogled v čustva, misli, reakcije ter posledice. Kljub temu, da v literaturi 

nisva zasledili eksplicitnega podatka, ki bi potrjeval učinkovitost teh strategij dela, pri 

populaciji učencev z UT in LMDR, lahko sklepava, da bi bil njihov učinek na ti dve 

populaciji otrok podoben.  

 

Osnovnošolski programi, kjer je uporaba strategij za učence z UT in LMDR, iz 

programa Penn, lahko ustrezna, so: program osnovne šole, izobraževalni program 9-

letne OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Uporaba strategij v teh 

programih je možna zaradi individualnosti obravnave, ki jih ti programi omogočajo 

(različni strokovnjaki, timsko delo, prilagojene oblike ter metode dela, didaktični 

pripomočki, časovne prilagoditve, prilagoditve ciljev, prilagoditve fizičnega, 

didaktičnega ter kurikularnega okolja).  

 

Da učenci ohranijo motivacijo je pomembno, da se naučijo pripisovati neuspeh tudi 

strategijam, katere so uporabili za poskus dosega uspeha. Neustrezna strategija 

onemogoči učinkovito učenje, česar učenec tako ne povezuje s svojo osebnostjo in 

zaradi tega ohrani motivacijo za delo (Soric, 2009, v McDowell, 2009).  

 

Spreminjanje pojasnjevalnega sloga ter atribucij številne raziskave izpostavljajo kot 

učinkovito psihološko intervencijo za učence z učnimi težavami. Spreminjanje atribucij 

namreč odpre možnosti za napredovanje ter doseganje uspeha učencev na širših 

življenjskih področjih (Soric, 2009, v McDowell, 2009). 

McDowell (2009) navaja, da so mnoge raziskave pokazale podobnost v atribucijskih 

vzorcih učencev z naučeno nemočjo ter učnimi težavami. Pri slednjih študije navajajo 

večje tveganje za razvoj naučene nemoči ter čustveno vedenjskih težav (Sideridis, 2003, 

v McDowell, 2009).  

 

Kot pomoč pri premagovanju ter preprečevanju naučene nemoči, so se izkazale kot 

učinkovite tudi strategije za učenje socialnih veščin (npr. strategija pet korakov), saj 
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odnosi, ki jih imajo učenci z drugimi, vplivajo na njihovo samopodobo ter motivacijo 

tudi na akademskih področjih.   

 

Predivdevava, da bi se med izvajanjem strategij pri učencih z UT in LMDR ter otrocih 

brez težav, pojavilev naslednje razlike:  

 Učenci z UT in LMDR bi zaradi svojih primanjkljajev potrebovali več časa za 

usvojitev novih spretnosti za spremljanje ter nadzor občutkov, misli, reakcij in 

izidov. Njihova stopnja kognicije in metakognicije je namreč nižja kot pri 

otrocih brez teh težav.  

 Raziskave Jurišićeve (1999) so pokazale, da so pri učencih z učnimi težavami 

bolj uspešne strategije, ki so vodene s strani druge osebe. Učenci brez težav ter 

učenci z učnimi težavami in LMDR se med seboj, pri izajanju teh strategij, 

razlikujejo tudi po stopnji samostojnosti pri njihovem izvanaju. Učenci z učnimi 

težavami in LMDR pri njihovem izvajanju namreč potrebujejo več vodenja.  

 Njihova stopnja motiviranosti za delo je nižja. 

 Primanjkljaji skupin otrok z učnimi težavami in LMDR so vseživljenjski. To je 

pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati predvsem pri postavljanju ciljev, 

ki naj bodo realistični, individualizirani ter dosegljivi. Kljub primanjkljajem, 

moramo učencem omogočiti možnost doživljanja uspeha. 

 Učenci z UT in LMDR imajo težave tudi pri generalizaciji pridobljenega znanja. 

Zaradi tega je pomembno, da jim navedemo čim več življenjskih primerov, kjer 

bi lahko to strategijo uporabili ter jim omogočimo vadenje strategije v modelnih 

situacijah, ki se povezujejo z njihovim vsakdanjikom. 

 Zaradi manjše stopnje samostojnosti pri izvajanju strategij, motiviranosti ter 

sposobnosti generalizacije, je za te učence še posebej pomembno, da v proces 

izvajanja strategije vključimo tudi starše.  
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SKLEP 

Ugotavljava, da celostno razumevanje pojava naučene nemoči učiteljem ter strokovnim 

delavcem omogoča učinkovito uporabo strategij za premagovanje in preprečevanje 

pojava naučene nemoči pri učencih z učnimi težavami in lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. To pomeni, da lahko svoje teoretsko znanje prenesejo v praktično delo z 

učenci, saj jim njihova spoznanja s področja pojava, omogočajo refleksijo svoje 

poučevalne prakse skozi teorijo.  

 

Uporaba strategij v dokumentih ter učnih načrtih ni zapisana, je pa implicitno vključena 

preko splošnih načel. Njihova uporaba se posredno predvideva preko splošnih načel ter 

programov o vzgoji ter izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. Ti, za optimalno 

doseganje uspeha otrok s posebnimi potrebami, narekujejo individualizacijo učnega 

procesa glede na posebne potrebe posameznega otroka. Za uresničevanje načel 

individualizacije dela, ki želijo otrokom zagotoviti optimalno učno uspešnost, morajo 

strokovni delavci znati v svojem delu z učenci uporabiti tudi strategije preprečevanja 

naučene nemoči. Da do uporabe strategij sploh pride, pa morajo strokovnjaki pojav 

dobro poznati.  

 

Široko znanje o pojavu naučene nemoči ter poznavanje in upoštevanje splošnih načel ter 

programov vzgojno-izobraževalnega dela, učiteljem ter strokovnim delavcem 

omogočajo večjo možnost uspešne intervence preprečevanja ter premagovanja naučene 

nemoči pri učencih s posebnimi potrebami, ki se s tem soočajo. Na ta način lahko 

učitelji ter strokovni delavci (kamor spadajo tudi specialni ter rehabilitacijski pedagogi) 

postanejo boljši reflektivni praktiki, kar pomeni, da znajo problem pojava naučene 

nemoči pri učencih zaznati, ga razložiti ter poiskati najbolj optimalne rešitve za 

premagovanje ter preprečevanje. Dobro teoretično znanje jim pri njihovem delu 

omogoča večjo mero kreativnosti, ki po najinem mnenju zagotavlja kvalitetno 

poučevalno prakso, ki izhaja predvsem iz ustrezne evalvacije svojega dela.  

 

Načrtno izobraževanje učiteljev ter strokovnih delavcev na podorčju pojava naučene 

nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami je smiselno tudi zato, da učitelji ter strokovni 

delavci pri sebi prepoznajo vzorce naučene nemoči ter si pri tem znajo pomagati.  Pri 

učencih, ki kažejo znake tveganja za razvoj pojava naučene nemoči, lahko učitelji z 
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nepoznavanjem svojimi vedenjskih vzorcev, povezanih s pojavom naučene nemoči, 

vplivajo na razvoj le te pri učencih.  

 

V diplomskem delu nisva natančno analizirali kakšne so kompetence učiteljev ter 

strokovnih delavcev iz področja pojava naučene nemoči. Predpostavljava, da je ena 

najtežjih stvari, s katero se učitelji soočajo, prenos svojega teoretskega znanja v 

poučevalno prasko. Zaradi tega je potrebno učiteljem omogočiti refleksijo svojega 

praktičnega dela skozi  integracijo teoretičnih ter praktičnih znanj. V prihodnje bi bilo v 

slovenskem šolskem prostoru smiselno povečati število raziskav ter študij primerov na 

področju pojava. Smiselno bi bilo strategije premagovanja in preprečevanja naučene 

nemoči načrtno ter sistematično prenesti v poučevalno prakso otrok s posebnimi 

potrebami v osnovni šoli z možnostjo refleksije skozi teoretska spoznanja o pojavu. Na 

podlagi načrtne uporabe obstoječih strategij v slovenski poučevalni praksi, bi dobili 

direktne ter verodostojne podatke o njihovi učinkovitosti med učenci s posebnimi 

potrebami v slovenskih osnovnih šolah. Kljub temu, da se strategije pri delu z učenci že 

uporabljajo, nihče sistematično ne evidentira rezultatov njihove uspešnosti. S 

pridobitvijo informacij o učinkovitosti strategij za premagovanje in preprečevanje 

pojava naučene nemoči, pri otrocih s posebnimi potrebami v slovenski osnovni šoli, bi 

se lahko v našem prostoru razvile še bolj specifične smernice za delo z učenci, ki se pri 

nas soočajo s tem pojavom. 
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