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POVZETEK 

(Ne)uspešnost je vezana predvsem na šolski kontekst, kjer se izraţa preko pridobljenih ocen. 

Učna (ne)uspešnost je za preučevanje kompleksen pojav, saj poleg absolutne neuspešnosti (ko 

ima učenec več negativnih ocen) govorimo tudi o relativni neuspešnosti (ko so učenčevi 

doseţki niţji od pričakovanih). Tako je opredelitev (ne)uspeha odvisna od gledišča vsakega 

posameznika. Na učenje in izkazovanje znanja vpliva zelo veliko dejavnikov, od psiholoških 

do socialnih, na vsakega posameznika pa vplivajo v nekoliko drugačni meri. 

V okviru diplomskega dela sem raziskovala, kakšna osebna pojmovanja imajo učenci osnovne 

šole in dijaki srednjih šol o učni (ne)uspešnosti, kako se zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti 

povezuje z njihovim dejanskim učnim uspehom, čemu pripisujejo vzroke neuspeha ter kateri 

dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na njihovo lastno učno (ne)uspešnost. Podatke sem 

pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je rešilo 130 anketirancev, od tega 60 

osnovnošolcev in 70 srednješolcev. 

Rezultati so pokazali, da anketiranci razumejo, da je učna (ne)uspešnost relativna, vendar so 

hkrati njihova merila (ne)uspešnosti zelo stereotipna. Zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti je 

skladno z njihovim dejanskim uspehom oz. ocenami, vendar se anketiranci v doseţkih 

statistično pomembno razlikujejo, saj dekleta v povprečju dosegajo višje ocene kot fantje, 

osnovnošolci dosegajo višje ocene od srednješolcev. Dijaki gimnazijskega programa dosegajo 

višje ocene od dijakov tehničnega programa, ti pa od dijakov poklicnega programa.  

Anketiranci so izmed različnih dejavnikov ocenili, da na kakovost učenja in izkazovanja 

znanja najbolj vpliva dobro učiteljevo poučevanje, najmanj pa vpliva raznolika ponudba 

kroţkov in izbirnih vsebin. Dejavnik, ki v največji meri prispeva k učni uspešnosti je po 

mnenju anketirancev dobro učiteljevo poučevanje, dejavnik, ki v največji meri prispeva k učni 

neuspešnosti pa slabo učiteljevo poučevanje. V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na 

učno (ne)uspešnost obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma, med učenci 

osnovne šole in dijaki srednje šole ter med različnimi srednješolskimi programi pa teh razlik 

ni. Prav tako ni statistično pomembnih razlik v pripisovanju vzrokov za neuspeh med 

anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne in anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno 

neuspešne. 

 

Ključne besede: (ne)uspešnost, osebna pojmovanja, šola, učenec, dijak, ocene, dejavniki 

učne (ne)uspešnosti 
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ABSTRACT 

Student’s academic success or failure is mainly related to school context and it is measured by 

school grades. It is a complex phenomenon as in addition to absolute failure (when the student 

has more negative grades) it also comprises underachievement (when the student’s 

achievements are lower than expected). Therefore the definition of success/failure depends on 

the perspective of each individual. Learning and knowledge are influenced by various factors, 

from psychological to social ones, and every individual is influenced in a different way.  

In my thesis I researched student’s conceptions of academic success and failure in secondary 

and high school, how they feel about their own (in)efficiency in relation to their factual 

efficiency, what they consider to be the cause of their failure and which factors have the 

strongest influence on their success and failure. The data was acquired with a questionnaire 

filled in by 130 respondents, 60 students in secondary school and 70 students in high school. 

The results show that the respondents understand that school success and failure are relative 

but at the same time their conceptions are very stereotypical. The conceptions of their own 

success and failure are in compliance with their actual achievement, i.e. grades at school. 

However, there are significant differences among the respondents. Girls on average get higher 

grades than boys and students in secondary schools get higher grades than high school 

students. Moreover, students of gymnasium programmes achieve higher grades than students 

in technical programmes who get better grades than vocational programme students. 

The respondents claimed that the quality of learning and knowledge mostly depends on good 

teaching, and much less on the offer of various extra-curricular activities. According to the 

majority of respondents the factor that has the greatest impact on school success is good 

teaching, while poor teaching is the contributing factor that has the greatest impact on 

learning inefficiency. There are statistically important differences between sexes, in factors 

which contribute to student’s success and failure, whereas such differences do not exist 

between secondary and high school students and between students in different high school 

programmes. Results also show there are no statistically important differences between the 

respondents who find themselves efficient and those who think they are not efficient 

regarding the reasons for their academic failure. 

 

Keywords: success and failure, conceptions, school, students, grades, factors of academic 

success and failure 
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1 UVOD 

V ţivljenju je vsak izmed nas postavljen pred najrazličnejše izzive, ki jih skušamo po svojih 

najboljših močeh spremeniti v doseţke, katerih se bomo spominjali. Naša prizadevanja včasih 

odsevajo zelo uspešne, včasih manj uspešne ali celo neuspešne rezultate, glede na osebne in 

zunanje kriterije, po katerih jih ocenjujemo. Ocenjevanju smo izpostavljeni skoraj v vsakem 

trenutku in obdobju našega ţivljenja, posebej izrazito pa je v času šolanja, ko (ne)uspeh 

predstavljajo šolske ocene. 

Šolski oz. učni (ne)uspeh ni vedno posledica enega samega dejavnika, vendar je kombinacija 

psiholoških značilnosti posameznika, socialnega okolja, v katerega je vpet, ter interakcij, ki se 

med temi dejavniki vzpostavljajo. Preplet teh dejavnikov na vsakega posameznika vpliva v 

drugačni meri, kar pa se odraţa tudi pri izkazovanju znanja in nazadnje tudi na učnem 

(ne)uspehu. Le-tega ne opredeljujejo le formalne ocene, temveč tudi posameznikovo osebno 

pojmovanje uspešnosti oz. neuspešnosti. Zaradi subjektivnega pogleda na učenje, 

(ne)uspešnost in šolske okoliščine, ki pogojuje učenčevo nadaljnje vedenje v učnih situacijah, 

je učni (ne)uspeh teţko definirati. Odvisen je namreč od zaznav in izkušenj vsakega 

posameznika, zato je oblikovanje objektivnega kriterija (ne)uspešnosti nemogoče. Vsak si 

sam določa, kaj zanj predstavlja uspeh in kaj neuspeh. 

Učna (ne)uspešnost in dejavniki, ki vplivajo nanjo, so zelo pomembno področje raziskovanja 

strokovnjakov. Na podlagi ugotavljanja povezanosti med njimi, si lahko razlagamo vzroke, ki 

povzročajo razlike v uspešnosti učencev in jih skušamo zmanjšati. Še pomembneje pa se mi 

zdi pozornost usmeriti k učencem samim in njihovemu zaznavanju učne (ne)uspešnosti. S tem 

lahko problem (ne)uspešnosti razrešujemo na individualni ravni, tam kjer ga zaznavajo 

učenci. To je zanje tudi najbolj koristno, saj s tem lahko izboljšajo svoj učni uspeh.   

V svojem diplomskem delu sem povzela ključne dejavnike učne (ne)uspešnosti, v okviru 

empiričnega dela pa sem raziskala, kakšna osebna pojmovanja imajo učenci osnovne šole in 

dijaki srednjih šol o učni (ne)uspešnosti ter kateri dejavniki, po njihovem mnenju, vplivajo na 

njihovo lastno učno (ne)uspešnost. Prav tako sem preverila, kako se zaznavanje lastne učne 

(ne)uspešnosti pri učencih in dijakih povezuje z njihovim dejanskim učnim uspehom ter čemu 

pripisujejo vzroke neuspeha. Pripisovanje vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost 

učencev in dijakov sem primerjala glede na spol, vrsto šole ter vrsto srednješolskega 

programa. 
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2 POJMOVANJE UČNE USPEŠNOSTI IN UČNE NEUSPEŠNOSTI 

Področje učne uspešnosti oz. učne neuspešnosti otrok in mladostnikov v šoli je v slovenskem 

prostoru ţe dokaj raziskano. Raziskovalci tega področja se osredotočajo predvsem na 

raziskovanje vpliva različnih dejavnikov, ki pogojujejo učno (ne)uspešnost, tj. od psiholoških 

do oţjih in širših socialnih dejavnikov, ter se sprašujejo, zakaj do razlik v uspešnosti med 

učenci sploh prihaja.  

Učno (ne)uspešnost otrok v šoli se definira preko pridobljenih ocen. Avtorici M. Puklek 

Levpušček in M. Zupančič (2009) ocene označujeta kot merilo učne uspešnosti v celotnem 

formalnem izobraţevanju, kjer preverjanje in ocenjevanje učenčevega napredka poteka preko 

primerjanja učenčevih doseţkov s temeljnimi standardi znanja v učnih načrtih. Namen 

ocenjevanja je tudi ta, da s tovrstnimi povratnimi informacijami o svojem znanju, učenci 

lahko svoje znanje dopolnjujejo in izboljšujejo, kar pa je pomembno tudi z vidika nadaljnjega 

izobraţevanja. Ocene namreč predstavljajo kriterij za vpis na srednje šole in na fakultete, 

posledično torej določajo posameznikovo ţivljenje v prihodnosti. Podobno meni tudi Flere 

(2010), ki poleg tega opozarja tudi na prihodnost druţbe kot celote in meni, da šolske 

problematike ne moremo ločevati od širše druţbene. Šola kot institucija namreč skrbi za 

produkcijo novih znanj in veščin, na podlagi česar druţba funkcionira in obstoji. Avtor meni, 

da je prav zato preučevanje dejavnikov učne (ne)uspešnosti izrednega pomena (prav tam). 

Šolsko (ne)uspešnost pa ne opazujemo le preko ocen. M. Tavčar Krajnc (2010) med kriterije 

preučevanja učne (ne)uspešnosti otrok, poleg šolskih ocen, uvršča še podatke o prehodnosti 

učencev v višje razrede/letnike (oz. ponavljanja letnikov, osipa) ter podatke o prehodnosti v 

zahtevnejše oz. manj zahtevne vrste in stopnje šol. 

Šolske ocene naj bi bile objektivne in naj bi odraţale dejansko znanje učencev. Ne moremo pa 

z gotovostjo trditi, da odraţajo tudi učenčevo uspešnost oz. neuspešnost. »Pogledi učiteljev in 

učencev na učenje in poučevanje so pomemben dejavnik, skozi katerega se odraţa 

razumevanje tega, kaj sta uspešno učenje in poučevanje ter kaj je uspeh« (Vršnik Perše 2014, 

str. 120). (Ne)uspeh je torej zelo teţko definirati. Na to opozarja tudi avtorica V. Zibar 

Komarica (1993), ki meni, da je pojem učna (ne)uspešnost izredno relativen in subjektiven, 

saj nanj vsak posameznik gleda iz svojega zornega kota. Izhajajoč iz tega, bo nekdo z oceno 2 

zadovoljen in se bo opredelil za učno uspešnega učenca, nekomu pa bo ista ocena 

predstavljala neuspeh in se bo nasprotno, opredelil za učno neuspešnega učenca. Na ocene 

zato ne smemo gledati le kot na objektivni kazalnik (ne)uspešnosti, temveč moramo biti 

pozorni tudi na njihovo subjektivnost in na pomen, ki ga imajo za posameznega učenca.  

Pomembno je torej učenčevo lastno doţivljanje in pojmovanje (ne)uspešnosti. Subjektivna ali 

osebna pojmovanja avtorica B. Marentič Poţarnik (2000) opredeljuje kot naše osebne ideje, ki 

jih imamo o nekem pojavu. V kontekstu izobraţevanja tako govorimo o pojmovanjih 

povezanih z učenjem, znanjem ter posamezniki, ki v procesu poučevanja igrajo največjo 

vlogo, to so učitelji in učenci. 

Glede na to, da so pojmovanja naše osebne ideje o nečem, moramo biti pri delu z vsakim 

učencem pozorni na njegovo interpretacijo ocen in šolskega dogajanja. Učenčeva lastna 
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percepcija učne (ne)uspešnosti nam pri pedagoškem delu namreč lahko pomaga pri 

premagovanju problemov učne neuspešnosti. S. Rimm (1995) meni, da bi starši in strokovni 

delavci lahko veliko prispevali k učni uspešnosti učencev, če bi prepoznali osnovni problem 

njihove neuspešnosti. Menim, da tega najbolje poznajo prav učenci sami, zato bi pri 

obravnavanju problema neuspešnosti moralo biti v središču prav posameznikovo lastno 

mnenje o lastni (ne)uspešnosti. 

V. Zibar Komarica (1993) izpostavi, da (ne)uspeh v šoli ni nikoli posledica zgolj naključja, 

temveč ima vedno nek vzrok, iz katerega izhaja. Dejavnikov, ki vplivajo na (ne)uspeh pa je 

zelo veliko in so zelo raznoliki ter se po vrsti in intenzivnosti vpliva razlikujejo od 

posameznika do posameznika. Najvidneje se izraţajo prav skozi ocene, pridobljene v šoli. 

Številni avtorji pa ugotavljajo, da same ocene ne izraţajo le znanja učencev, temveč 

razkrivajo tudi ozadje, ki vpliva na učenje in izkazovanje znanja (npr. Marjanovič Umek idr., 

2006 in 2006b; Peček, Čuk in Lesar, 2006). 

 

3 DEJAVNIKI UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

Dejavniki, ki sodoločajo učno uspešnost oz. neuspešnost, so številni in raznoliki ter segajo od 

psiholoških do socialnih. Različni avtorji, ki se ukvarjajo z raziskovanjem učne 

(ne)uspešnosti, so si o tem enotni. Tudi rezultati več raziskav potrjujejo, da gre pri 

pojasnjevanju šolske (ne)uspešnosti za interakcijo med dejavniki okolja in individualnimi 

značilnostmi otrok, pri čemer svojo vlogo predstavljajo tudi genetski dejavniki (Marjanovič 

Umek, Sočan in Bajc, 2006a). Tudi B. Marentič Poţarnik (2000) poudarja, da se različni 

dejavniki med seboj lahko prepletajo, kar se odraţa v kompleksnosti učne (ne)uspešnosti, M. 

Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) pa poudarjata, da so dejavniki učne (ne)uspešnosti 

med seboj povezani v več smereh in imajo na učno (ne)uspešnost lahko neposredne, posredne 

in interakcijske učinke. Avtorici (prav tam) razlagata, da se učinki različnih dejavnikov učne 

uspešnosti lahko tudi kopičijo. Če se zdruţujejo pozitivni vplivi dejavnikov, to prispeva k 

učni uspešnosti učenca, če pa se zdruţujejo negativni vplivi dejavnikov pa se lahko vzpostavi 

ti. ''začaran'' krog učne neuspešnosti učenca.  

Dejavnike, ki vplivajo na (ne)uspešnost, avtorji v strokovni literaturi zaradi boljše 

preglednosti sistematizirajo v skupine. Npr. B. Marentič Poţarnik (2000) dejavnike uspešnega 

učenja razporeja v dve glavni skupini in sicer na notranje in zunanje dejavnike. Notranji 

dejavniki so v učencu samem, delijo pa se na fiziološke in psihološke. Med fiziološke 

dejavnike prištevamo splošno počutje in zdravstveno stanje osebe, stanje čutil, delovanje 

ţivčnega sistema, hormonsko ravnovesje, ipd. Med psihološke pa prištevamo intelektualne 

sposobnosti posameznika, osebnostne lastnosti, stile učenja in spoznavanja, motiviranost za 

učenje, čustvovanje in vedenje. Zunanji dejavniki pa so v učenčevem okolju, in sicer se delijo 

na fizikalne in socialne dejavnike. Fizikalni dejavniki se nanašajo na pogoje v okolju, ki 

vplivajo na učenje. To so urejenost prostora za učenje, hrup, osvetljenost, temperatura, ipd, 

socialni dejavniki pa izvirajo iz oţjega in širšega druţbenega okolja, mednje pa lahko štejemo 

socialno-ekonomski status druţine, odnose in interakcije, v katere je vpet posameznik, šolsko 

politiko, ipd. (Marentič Poţarnik, 2000; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
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Poleg delitve dejavnikov na zunanje in notranje pa obstaja še delitev na posredne in 

neposredne dejavnike učne uspešnosti. Delitvi sta si sicer podobni, le da slednja opozarja na 

dejavnike, ki na posameznika vplivajo bodisi od blizu ali pa od daleč. Neposredni ali z drugo 

besedo bliţnji dejavniki so tisti, ki izhajajo iz značilnosti učencev, dogajanja v razredu in 

domačih razmer. Učenec vpliv teh dejavnikov čuti in se jih zaveda, saj je mednje 

vsakodnevno vpet, med njimi pa poteka stalna interakcija. Posredni oz. oddaljeni dejavniki pa 

se nanašajo na širši šolski sistem, v katerega je posameznik postavljen in zato ne čuti vpliva, 

ki ga sistem nanj vrši skozi šolski kurikulum, šolsko klimo in kulturo, sistemom ocenjevanja, 

načinom vodenja, ipd. (Marentič Poţarnik, 2000).  

Pri vseh teh opredelitvah in klasifikacijah ne smemo pozabiti na individualno pogojenost 

vpliva dejavnikov na posameznega učenca ter učenčev lastni pogled oz. doţivljanje učne 

(ne)uspešnosti, tj. kako dojema, kako si razlaga in kako se odziva na učne situacije. Več 

raziskovalcev (npr. Kenney-Benson, Patrick, Pomerantz in Ryan, 2006 v Marjanovič Umek 

idr., 2006a) namreč ugotavlja, da je učna (ne)uspešnost povezana tudi s stališči učencev do 

šole in znanja (npr. mnenje učencev ali se učijo zaradi ocen ali ţelje po znanju, itd.).  

V nadaljevanju bom predstavila posamezne dejavnike, ki vplivajo na (ne)uspešnost učencev 

oz. na njihovo izkazovanje znanja ter pridobljene ocene. Osredotočila se bom na individualne 

značilnosti otrok, druţinski in šolski kontekst. Zaradi medsebojnega interaktivnega vpliva je 

dejavnike teţko opisovati ločeno, prav tako jih ne moremo obravnavati izolirano drug od 

drugega. Zaradi boljše preglednosti bom dejavnike vseeno najprej klasificirala ter jih nato z 

namenom oblikovanja celostnega pregleda njihovega vpliva na učno (ne)uspešnost povezala v 

celoto. 

3.1 PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI UČENCA KOT DEJAVNIK UČNE 

(NE)USPEŠNOSTI 

Vsak posameznik ima svojo notranjo strukturo oz. psihološke značilnosti, ki vplivajo na 

njegovo učno (ne)uspešnost in pojasnjujejo individualne razlike v učni (ne)uspešnosti 

učencev. M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) po različnih avtorjih povzemata tri 

sklope, ki imajo najpomembnejši vpliv na učno (ne)uspešnost; to so inteligentnost, osebnost 

(osebnostne dimenzije) in motivacija. Ti dejavniki so pri vsakem posamezniku izraţeni v 

nekoliko drugačni meri, zato tudi različno vplivajo na posameznikovo učno (ne)uspešnost. 

Nekateri avtorji (npr. Marjanovič Umek, Bajc in Lešnik, 2006; Marjanovič Umek idr. 2006a; 

Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2006b; Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007) poleg 

navedenih individualnih značilnosti učencev, učno (ne)uspešnost pojasnjujejo tudi z govorno 

kompetentnostjo, ki skupaj z intelektualnimi sposobnostmi najbolje napoveduje učenčevo 

učno uspešnost. 

3.1.1 Inteligentnost 

A. Woolfolk (2002, str. 108) inteligentnost opredeli kot »sposobnost pridobivanja in uporabe 

znanja za reševanje problemov in prilagajanje svetu«. Drugače jo imenujemo tudi splošna 

spoznavna sposobnost, ki »napoveduje socialno pomembne izide v ţivljenju ljudi, npr. raven 

doseţene izobrazbe ter socialni poloţaj« (Gottfredson 1997 v Puklek Levpušček in Zupančič, 
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2009, str. 26). Rezultati raziskav številnih avtorjev, ki potrjujejo, da je učna (ne)uspešnost 

učencev tesno povezana z intelektualnimi sposobnostmi, so pričakovani. Npr. Deary, 

Whiteman, Starr, Whalley in Fox (2004) poročajo, da inteligentnost pojasni do 65 % 

variabilnosti v doseţkih učencev pri preizkusih znanja, sicer pa je ta lastnost dedno pogojena 

vsaj v 50 % (prav tam). 

Marjanovič Umek idr. (2007) so v obseţni raziskavi dejavnikov učne uspešnosti ugotovili, da 

so mladostniki, ki so govorno bolj kompetentni in izkazujejo višjo raven splošne 

inteligentnosti, učno bolj uspešni kot mladostniki z niţjimi spoznavnimi sposobnostmi. 

Te povezave pa niso samoumevne. Sama inteligentnost predstavlja dobro izhodišče učne 

uspešnosti, vendar je zaradi interaktivnih učinkov več dejavnikov, ki vplivajo na učno 

(ne)uspešnost ne zagotavlja. Npr. Musil (2010) opozarja na pomen storilnostne motivacije 

učencev, ki ravno tako pripomore k učni (ne)uspešnosti oz. kot meni C. Razdevšek Pučko 

(2003), k podrealizaciji ali nadrealizaciji učenčevih potencialov. Ob vsem tem moramo 

omeniti tudi vpliv širšega in oţjega okolja, tako na inteligentnost kot na učne doseţke, kar je z 

raziskavami potrdilo ţe mnogo tujih in slovenskih raziskovalcev (npr. Marjanovič Umek idr. 

2006a, 2006b; Marjanovič Umek idr. 2007; Petrill in Wilkerson, 2000 v Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009; Toličič in Zorman, 1977). Iz teh razlogov lahko učno (ne)uspešnost bolje 

napovemo na osnovi šolskih ocen kot na osnovi testov inteligentnosti (Kompare, 2001).  

3.1.2 Osebnostne poteze 

Vsi ljudje imamo določene skupne osebnostne lastnosti, ki so pri vsakemu posamezniku 

izraţene v drugačni meri, zaradi česar se med seboj tudi razlikujemo. Raziskovalci so več let 

oblikovali model petih lastnosti oz. faktorjev, ki predstavljajo pet-faktorski model osebnosti 

in sicer gre za ekstarvertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem (čustveno (ne)stabilnost) 

in odprtost (Avsec, 2007). Npr. De Raad in Perugini (2002 v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009) te lastnosti označujeta kot ti. robustne poteze in pet-faktorski model osebnosti opisujeta 

kot univerzalno organizacijo doslednih vedenjskih teţenj pri ljudeh. 

Glede na to, da so faktorje osebnosti preučevali številni avtorji, je temu primerno tudi veliko 

opisov posameznih lastnosti. M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) sta zajeli splošne 

opise ''velikih pet''. Ekstravertnost se nanaša na pozitivno čustvovanje, zanimanje za ljudi in 

dogodke, ţivahnost, dinamičnost, druţabnost. Sprejemljivost zajema altruizem, sodelovalnost 

in prijaznost osebe. Nevroticizem bi lahko z drugo besedo poimenovali čustvena nestabilnost, 

saj gre pri osebi za doţivljanje ţalosti, strahu, tesnobnosti, negotovosti, za pasivnost in 

pomanjkanje samozavesti. Značilnosti odprtosti se povezujejo z intelektualnimi 

sposobnostmi, z radovednostjo in ustvarjalnostjo. Vestnost pa je poteza, ki se zlasti izrazi pri 

učenju, izobraţevanju in delu, vključuje pa značilnosti, ki so potrebne pri doseganju določenih 

ciljev, npr. organiziranost, sistematičnost, učinkovitost, natančnost, vztrajnost. 

Številni raziskovalci so ugotavljali povezanost teh ''robustnih'' potez z učno (ne)uspešnostjo in 

prišli do zaključka, da poleg splošne inteligentnosti in govorne kompetentnosti, učno 

(ne)uspešnost učencev pojasnjujejo in napovedujejo tudi osebnostne značilnosti. Tako kot tuji 

avtorji (npr. Barbaranelli idr., 2003, Laidra idr., 2007 v Marjanovič Umek idr., 2007; Costa in 
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McCrae, 1992, Behling, 1998, Hurtz in Donovan, 2000, Salgado, 1997 v Avsec, 2007) so tudi 

slovenski raziskovalci L. Marjanovič Umek in sodelavci (2007) ugotovili, da se od petih 

osebnostnih značilnosti z učno uspešnostjo najvišje povezujeta dimenziji odprtost (intelekt) in 

vestnost. Poleg teh dveh dimenzij se z uspešnostjo učencev pomembno povezuje tudi 

nevroticizem (Marjanovič Umek idr., 2006b). Vzročne povezave med temi tremi psihološkimi 

dejavniki skupaj pojasnijo od 53 % do 63 % razlik v učni uspešnosti učencev in so tako  

najmočnejši napovednik učne uspešnosti (Marjanovič Umek idr., 2007). 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) navajata avtorja Chamorro-Premuzic in 

Furnham (2006), ki sta povezanost med inteligentnostjo in osebnostjo pojasnila s pojmom 

inteligentna osebnost. Ta pojasnjuje intelektualno kompetentnost posameznikov v stvarnih 

ţivljenjskih situacijah in je ne moremo obravnavati enoznačno in ločeno od konkretnih 

situacij. Osebnostne poteze namreč lahko v neki situaciji prispevajo k učni uspešnosti, v drugi 

pa k učni neuspešnosti. Spet smo pri pomembni vlogi okolja, ki vpliva na učenca in njegovo 

izkazovanje znanja. Kot pravi B. Marentič Poţarnik (2000) so pri preučevanju učne 

(ne)uspešnosti pomembni tako zunanji kot notranji dejavniki, katerih ni mogoče popolnoma 

ločeno obravnavati.  

3.1.3 Motivacija 

Ko v šolskem kontekstu govorimo o učni (ne)uspešnosti, govorimo tudi o učni motivaciji. 

Učna motivacija so vsi tisti dejavniki, ki učenje spodbujajo in usmerjajo ter določajo njegovo 

trajanje in intenzivnost (Straţišar, 2001). Od vrste in stopnje motivacije pa je odvisna tudi 

kakovost doseţenih rezultatov – ali bo šlo za trajno, uporabno, poglobljeno znanje ali pa ne 

(Marentič Poţarnik, 2000). 

Stopnja motivacije se pri učencih razlikuje. Nekateri so nizko, drugi visoko motivirani. 

Razlika med njimi je, da učenci z nizko motivacijo hitro prenehajo z učenjem, niso 

pripravljeni sodelovati pri pouku, medtem ko se visoko motivirani bolj trudijo, uporabljajo 

višje spoznavne procese med učenjem in se posledično naučijo več v primerjavi z manj 

motiviranimi učenci (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Vseeno pa ni nujno, da so bolj 

motivirani učenci tudi učno zelo uspešni, saj k učnemu uspehu prispevajo še mnogi drugi 

dejavniki, nekatere izmed njih sem ţe opisala. Med drugim M. Juriševič (2006) opozarja tudi 

na poznavanje in uporabo učnih strategij, L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) pa na 

otrokovo zaznavanje samega sebe kot učno (ne)kompetentnega. Namreč, otrok, ki pozna 

način učenja, ki mu prinese uspeh ter tisti, ki sebe ocenjuje kot kompetentnega na nekem 

področju, bo tudi bolj motiviran za nadaljnje delo in posledično lahko tudi bolj učno uspešen.  

M. Juriševič (2006) je v svoji raziskavi učne motivacije v povezavi z učnim uspehom učencev 

dokazala, da lahko z motivacijo pojasnimo 10 % variance učnega uspeha, kot so ţe prej 

ugotavljali tuji avtorji (npr. Schiefele in Rheinberg, 1997). Vendar sama motivacija 

neposredno ne vpliva na učno (ne)uspešnost, temveč svoj vpliv pokaţe šele v povezavi z 

drugimi dejavniki (učnimi sposobnostmi, učnimi pristopi, socialno-motivacijskimi 

spodbudami in učno aktivnostjo učencev). 
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Vsak od nas je za neko dejavnost motiviran, vprašanje, ki se ob tem pojavlja pa je kako smo 

motivirani in kaj nas motivira. Avtorji danes govorijo o notranji in zunanji motivaciji, glede 

na to ali spodbude izvirajo znotraj ali zunaj posameznika, čeprav jasne meje med njima ne 

moremo določiti (Marentič Poţarnik, 2000), obe vrsti motivacije pa se med seboj celo 

prepletata in dopolnjujeta (Straţišar, 2001).  

O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic oz. ciljev, npr. zaradi 

ocen, pohval, nagrad, da nekomu ustreţemo ali mu dokaţemo svoje zmoţnosti, da se 

izognemo kazni ali celo neuspehu. Učenje je torej sredstvo za doseganje pozitivnih ali 

izogibanje negativnim posledicam. Običajno takšna motivacija ni trajna, saj ko zunanji vir 

podkrepitve izgine, učenec preneha z dejavnostjo (Marentič Poţarnik, 2000; Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Velikokrat je zunanja motivacija povezana tudi z zunanjimi 

pritiski, zaradi česar nekaj počnemo in tudi z nizko samopodobo, zaskrbljenostjo in 

negativnimi čustvi, ki jih učenci doţivljajo med učenjem (Marentič Poţarnik, 2000).  

V nasprotju z zunanjo motivacijo, je pri notranji motivaciji vir podkrepitve v učencu samem. 

Z dejavnostjo učenec ţeli razviti svoje sposobnosti, obvladati določeno spretnost, raziskovati 

kar ga zanima, nekaj novega spoznati in to tudi razumeti (Marentič Poţarnik, 2000; Straţišar, 

2001). Tudi M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) se strinjata z navedenim, k temu pa 

dodajata še, da je v takem primeru motivacija za dejavnost avtentična, posameznik pa s tem 

zaznava notranji nadzor nad odločitvami in lastnim delovanjem, kar se zrcali tudi v vztrajanju 

pri dejavnosti, boljših doseţkih, višjemu samospoštovanju kar nenazadnje tudi povratno 

vpliva na spodbujanje notranje motivacije. 

Učenci so bolj notranje motivirani, če imajo moţnost izbirati med različnimi dejavnostmi, kar 

pa je v šoli dostikrat lahko omejeno zaradi predpisanega učnega načrta. Učitelji morajo zato 

učence za delo navdušiti z dodatnimi strategijami in izzivi, ki bodo v učencih spodbudile 

radovednost (Marentič Poţarnik, 2000). Študije kaţejo, da učenci z odraščanjem učenja ne 

doţivljajo več tako notranje zanimivo, vendar bolj kot nujnost (Juriševič, 2006). Razlogi za to 

so lahko različni. Učenci prehajajo v obdobje adolescence in se srečujejo z razvojnimi 

spremembami (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), ko jih začnejo zanimati izven šolske 

stvari (Juriševič, 2006), postopno naraščajo zunanji pritiski na posameznikovo vedenje, 

mnoţijo se socialne zahteve in vloge, ki od učencev zahtevajo odgovorno ravnanje in 

opravljanje ciljno usmerjenih dejavnosti, zaradi česar dejavnosti čedalje manj izvajajo zaradi 

nje same, ampak pridobivajo le instrumentalno vrednost (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009). 

Pri motivaciji pa je pomembno tudi to, kako učenec šolsko delo in učenje vrednoti in koliko 

mu pomeni (ali mu je znanje vrednota ali zgolj sredstvo za dosego drugega cilja) ter kakšne 

cilje (realne ali nerealne) in pričakovanja ima za prihodnost (Marentič Poţarnik, 2000). M. 

Straţišar (2001) meni, da je od ravni aspiracij odvisna opredelitev (ne)uspeha. Učenci se 

močno razlikujejo v aspiracijah, zato nekaterim prav dobra ocena pomeni neuspeh, nekaterim 

pa zadostna ocena pomeni uspeh. Vzrok za tovrstno prepričanje je odvisno od učenčevih 

preteklih izkušenj uspeha oz. neuspeha, posledično stopnje samozaupanja, od osebnostnih 

značilnosti in od vrednot, ki jih učenec ceni (Marentič Poţarnik, 2000; Straţišar, 2001). S tem 
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se povezuje tudi storilnostna motivacija. Po besedah M. Straţišar (2001, str. 134) je 

storilnostna motivacija »pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju teţkih, 

zahtevnih dejavnostih, pri katerih se učinek meri«. Učenci z visoko storilnostno motivacijo si 

prizadevajo npr. za odlične ocene in odličen učni uspeh in so bolj notranje motivirani, 

medtem ko se učenci z nizko storilnostno motivacijo ne ţenejo za uspehom in so zunanje 

motivirani (prav tam).  

Šolsko delo učencev pa je odvisno tudi od njihove ţelje po uspehu oz. strahu pred neuspehom 

ter od pripisovanja vzrokov za lastno (ne)uspešnost (Marentič Poţarnik, 2000; Woolfolk, 

2002). Teorija pripisovanja oz. teorija atribucije določa tri dimenzije, po katerih posamezniki 

kategorizirajo vzroke (ne)uspeha. Te so: lokus oz. lokacija (razlog za (ne)uspeh je znotraj ali 

zunaj posameznika), stabilnost (razlog ostaja enak ali pa se spreminja) in kontrola (razlog 

lahko ali ne moremo kontrolirati). Glede na različne kombinacije teh dimenzij so moţni 

razlogi za (ne)uspeh številni, prikazani so v preglednici 1 (Woolfolk, 2002, str. 325). 

Preglednica 1: Weinerjeva atribucijska teorija - osem kombinacij lokusa, stabilnosti in 

kontrole 

Dimenzijska klasifikacija Razlogi za neuspeh 

Notranji - stabilni - nekontroljivi 
Notranji - stabilni - kontroljivi 
Notranji - nestabilni - nekontroljivi 
Notranji - nestabilni - kontroljivi 
Zunanji - stabilni - nekontroljivi 
Zunanji - stabilni - kontroljivi 
Zunanji - nestabilni - nekontroljivi 
Zunanji - nestabilni - kontroljivi 

Nizke sposobnosti. 
Nikoli se ne uči. 
Bolezen. 
Za test se ni učil. 
Šola je zahtevna. 
Učitelj je pristranski. 
Smola. 
Prijatelji so ga pustili na cedilu. 

B. Marentič Poţarnik (2000) meni, da učenci, pri katerih prevladuje ţelja po uspehu, 

večinoma pripisujejo svoje uspehe notranjim dejavnikom (dobrim sposobnostim, trudu), 

neuspeh pa zunanjim dejavnikom (smola, teţka snov) in jih zato tudi laţje prebrodijo, njihove 

aspiracije pa ostajajo enake. Učenci, ki jih je strah neuspeha, pa svoje uspehe pripisujejo 

zunanjim dejavnikom (sreča, lahka snov), neuspehe pa notranjim dejavnikom (lastna 

nesposobnost). Njihove aspiracije so zato nizke, da se izognejo neuspehu, imajo pa tudi več 

moţnosti, da zapadejo v začaran krog naučene nemoči. 

Če na kratko povzamem prej navedene raziskovalne ugotovitve, so na splošno notranje 

motivirani učenci bolj učno uspešni, imajo višja pričakovanja, si ţelijo uspeha in le-tega 

pripisujejo sebi oz. svojim sposobnostim. Zunanje motivirani učenci pa so v primerjavi z 

notranje motiviranimi, učno manj uspešni, imajo niţja pričakovanja, neuspeha jih je strah, 

vzrok za le-tega pa prepoznajo v sebi. Ob vsem tem ne smemo pozabiti na to, da vedno 

obstajajo izjeme, zato moramo biti pozorni na učenčevo individualnost in posameznikovo 

percepcijo dotičnega problema in učne (ne)uspešnosti, ki se pojavlja znotraj učnega konteksta. 

Na tem mestu lahko zaključim z mislijo avtorice M. Juriševič (2006), ki meni, da se 

motivacijski vzorci učencev bolj kakor na podlagi lastnih sposobnosti oblikujejo na podlagi 
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interakcij med učencem in socialnim okoljem, ki spodbujajo ali zavirajo učno motivacijo 

učencev. Okolje ima torej velik pomen za učenčevo motivacijo in tudi (ne)uspehe v šoli. 

3.1.4 Učne strategije in učni stil posameznika 

Poleg inteligentnosti, osebnostih značilnosti in motivacije, na posameznikovo učenje in učno 

(ne)uspešnost vplivajo tudi posameznikov stil spoznavanja in zaznavanja ter učne strategije in 

pristopi, ki jih uporablja pri samem učenju. Vsi ti pojmi so si med seboj sorodni, v literaturi 

pa obstaja veliko različnih opredelitev in klasifikacij, tako spoznavnih, kot učnih stilov. 

Vsak posameznik na edinstven način sprejema, predeluje, organizira in ohranja informacije 

ter rešuje probleme. Tovrstno organizacijo imenujemo stil spoznavanja, ki pa jo določa stil 

zaznavanja (Marentič Poţarnik, 2000). Ljudje se namreč razlikujemo po tem, ali smo vidni, 

slušni ali kinestetični tip oz. preko katerega čutila najlaţje sprejemamo informacije iz okolja 

(Straţišar, 2001). 

M. Juriševič (2006) meni, da k učnemu uspehu neposredno prispeva tudi poznavanje in 

uporaba učnih strategij, ki pa jih avtorice B. Marentič Poţarnik, L. Magajna in C. Peklaj 

(1995) opredeljujejo kot specifično kombinacijo mentalnih operacij, ki jih nekdo uporablja 

glede na zahteve učne situacije. Kombinacija učnih strategij, ki jih posameznik običajno 

uporablja v večini situacij, čustveno-motivacijske sestavine in pojmovanja o učenju, pa v 

celoti predstavljajo učni stil posameznika. Učni stil je torej splošen način, na katerega učenec 

sprejema in predeluje gradivo (Pečjak, 1993). 

Individualne razlike med učenci v učni (ne)uspešnosti torej lahko prepoznamo preko načina 

učenja in njihovih učnih navad. Nekateri se laţje učijo s poslušanjem, drugi z zapisovanjem 

ali branjem, s pregledovanjem slik, miselnih vzorcev ali grafov. Nekateri se učijo ob glasbi, 

drugi v popolni tišini, nekateri se laţje učijo sami, drugi v skupini, itd. 

Na učni (ne)uspeh torej vpliva način učenja oz. ustrezen učni stil. Zaradi raznolikosti učencev, 

ne obstaja en sam recept oz. najučinkovitejši način učenja, vendar mora vsak posameznik 

prepoznati svojega lastnega. Vsakdo mora spoznati samega sebe in na podlagi svojih 

značilnosti oblikovati svoj stil učenja, saj si tako več zapomni in lahko dosega boljše učne 

rezultate (Straţišar, 2001). B. Marentič Poţarnik (1995a) pa opozarja na to, da učenci pogosto 

ne poznajo svojega učnega stila in se zato ne znajo učiti na primeren način, kar privede do 

neuspehov, odporov do določenih predmetov in učiteljev. Pri tem jim moramo pedagoški 

delavci v šoli pomagati in jih podučiti kako se sploh lotiti učenja, da lahko sami ugotovijo, kaj 

jim najbolj ustreza in da posledično razvijejo lasten način učenja (Marentič Poţarnik, 2000).  

Zaradi raznolikosti učnih stilov učencev v šoli, bi morali učitelji pri poučevanju uporabljati 

čim več metod, da bi vsak učenec lahko kar najlaţje sledil pouku in se tako tudi največ naučil. 

Raziskave kaţejo, da lahko velik del neuspehov v šoli pojasnimo ravno z neusklajenostjo med 

učnimi stili učencev in načini poučevanja (Marentič Poţarnik, 1995b). To pa lahko 

podkrepimo tudi s splošno znanim dejstvom, ki ga izpostavlja tudi L. Magajna (1995), in 

sicer, da so iste okoliščine za nekoga spodbudne in mu olajšujejo učenje, drugemu pa ne. 

Učitelji bi torej s fleksibilnostjo in upoštevanjem individualnosti otrok lahko veliko 



 

 

10 

 

pripomogli k njihovi učni uspešnosti. Ob tem lahko še enkrat poudarim, da učne 

(ne)uspešnosti ne moremo proučevati ločeno od vpliva socialnega okolja, v katerem se učenec 

razvija. 

3.2 SOCIALNO OKOLJE KOT DEJAVNIK UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

Vseh do sedaj naštetih in opisanih dejavnikov, ki prispevajo k učni (ne)uspešnosti, ne 

moremo obravnavati izven oz. ločeno od socialnega okolja, v katerem učenec ţivi in 

vzpostavlja raznorazne odnose. Rezultati mnogih tujih in slovenskih raziskav potrjujejo, da 

oţje in širše socialno okolje tako neposredno kot posredno vpliva na učno (ne)uspešnost. 

Sistemi, ki vplivajo na to pa so nedvomno druţina, vrstniške skupine, šola in tudi širša 

skupnost, v kateri se posameznik giblje. 

V Sloveniji sta vpliv okolja na uspešnost učencev med drugimi preučevala Toličič in Zorman 

(1977), ki sta ugotovila, da interakcije, ki se odvijajo med učencem in okoljem, pozitivno ali 

negativno vplivajo na njegov razvoj in tudi na storilnosti ter (ne)uspešnost v šoli. Zaradi 

različnih okolij v katerih odraščajo, se pravzaprav pojavljajo razlike med učenci in njihovo 

uspešnostjo, kljub formalno enakim pogojem za izobraţevanje. 

Avtorici M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) pa pri vplivanju okolja na 

(ne)uspešnost v šoli poudarjata tudi vidik skladnosti med sistemi, kar se tudi meni zdi zelo 

pomembno. Namreč, če različni sistemi učenca hkrati spodbujajo k izobraţevanju, vlaganju 

truda v učenje in k učni uspešnosti, ima to večji vpliv na učenca z vidika motivacije za delo, 

kot če si vrednote sistemov med seboj nasprotujejo. 

3.2.1 Druţina 

Pri raziskovanju vpliva druţine na učno (ne)uspešnost učencev, se izpostavlja predvsem 

dimenzije socialno-ekonomskega statusa druţine, izobrazbe staršev ter odnosov med 

druţinskimi člani. V strokovni literaturi so si mnenja avtorjev glede vpliva le-teh zelo enotni. 

Če povzamem izsledke različnih raziskav in mnenj, avtorji ugotavljajo, da imajo učenci, ki 

izhajajo iz druţine z višjim socialno-ekonomskim statusom in z višjo stopnjo izobrazbe 

staršev višje doseţke, so učno bolj uspešni in v povprečju dosegajo višjo stopnjo izobrazbe od 

tistih otrok, ki izhajajo iz druţin, ki imajo niţji socialno-ekonomski status in starši niţjo 

stopnjo izobrazbe (npr. Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Marjanovič Umek idr., 2007; 

Peček in Lesar, 2006; Pergar – Kuščer, 2003; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Toličič in 

Zorman, 1977). 

Razlage, zakaj je temu tako, so zelo različne. Toličič in Zorman (1977) menita, da imajo 

otroci, ki ţivijo v socialno-ekonomsko ugodnejšem okolju oz. v druţini, boljše moţnosti za 

učenje, saj dobivajo več spodbud in pomoči pri učenju. Bolj izobraţeni starši lahko otrokom 

pri šolskem delu bolje pomagajo, ker imajo več znanja, nudijo pa jim tudi boljše materialne 

pogoje za izobraţevanje (npr. tečaji, knjige, prireditve, itd.), kot starši otrok iz manj ugodnega 

okolja. Tako imajo moţnost svoje dispozicije razviti v optimalni meri in so učno bolj uspešni, 

kar je za učence iz manj ugodnega okolja oteţeno. 
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Da ozadje druţine vpliva na otrokov (ne)uspeh pa avtorja potrjujeta tudi s tem, da enako 

inteligentni učenci iz različnih okolij dosegajo različne rezultate. Učenci iz manj ugodnega 

okolja, z vidika socialo-ekonomskega statusa, dosegajo v šoli slabše uspehe kot otroci iz 

druţin ugodnejšega okolja, čeprav se po inteligentnosti ne razlikujejo (prav tam). Dodatno 

teţo tej trditvi pa izpostavlja M. Pergar – Kuščer (2003), ki meni, da lahko druţinsko ozadje 

deluje kot dejavnik tveganja ali kot varovalni dejavnik. To pomeni, da lahko učenci z niţjimi 

inteligentnimi sposobnostmi v ugodnem okolju dosegajo boljše rezultate, kot bi jih v 

neugodnem okolju. Ali da učenci, z visokimi inteligentnimi sposobnostmi v neugodnem 

okolju svojih potencialov ne razvijejo v optimalni meri.  

L. Marjanovič Umek idr. (2007) pa so predstavili tudi razhajajoča se mnenja glede povezave 

inteligentnosti z vplivom okolja. Avtorji po eni strani menijo, da so učenci z visokimi 

intelektualnimi sposobnostmi učno uspešni, tudi če prihajajo iz manj spodbudnega 

druţinskega okolja (Johnson, McGue in Iacono 2006, prav tam) medtem ko drugi (Gutman 

idr. 2003, prav tam) zagovarjajo podobno stališče kot M. Pergar – Kuščer (2003) in sicer, da 

se otrokove intelektualne sposobnosti povezujejo z učno uspešnostjo le v spodbudnem 

druţinskem okolju. 

Ob vsem tem ne smemo pozabiti na konkretnega učenca in kombinacijo sposobnosti, 

osebnosti, motivacije, itd., ki se v njem oblikuje, saj so izidi lahko tudi drugačni oz. nasprotni 

tem, ki jih predvidevajo zgoraj omenjeni avtorji. Ne smemo sklepati preko individualnosti 

učenca in konkretnih okoliščin iz katerih izhaja. Vsekakor pa lahko tu zaključim, da same 

spoznavne sposobnosti res niso edini napovednik učne (ne)uspešnosti. 

Bolj kot materialno in socialno stanje druţine, pa naj bi na (ne)uspešnost učenca vplivali 

medsebojni odnosi, vzgojni slog staršev, vrednote in stališča, ki jih imajo do izobraţevanja ter 

njihove aspiracije v zvezi s šolanjem.  

Da bo otrok svoj trud in čas posvetil učenju in dosegal dobre rezultate, mora imeti 

zadovoljene osnovne potrebe po varnosti, sprejetosti, itd. S. Rimm (1995) meni, da starši to 

doseţejo s fleksibilnostjo znotraj strukture in jasnih mej, z odkrito komunikacijo in 

zanimanjem za otrokovo šolsko delo z ne preveč nadzora in pritiska. S tem bo otrok imel 

optimalne pogoje za doseganje uspešnih rezultatov. M. Puklek Levpušček in M. Zupančič 

(2009) pa menita, da takšna dejanja staršev v otroku zbujajo pozitivna stališča do šole in 

samozaupanje, kar posledično ugodno vpliva na oblikovanje ustreznega stila učenja, boljših 

učnih navad in k njihovi boljši učni uspešnosti. Slednja razmišljanja avtorjev lahko naveţem 

tudi na širšo slovensko študijo o dejavnikih učne uspešnosti, ki so jo izvedli Flere in 

sodelavci. Rezultati so pokazali, da se učni doseţki pomembno povezujejo z odnosom staršev 

do otrok in sicer, če starši otroku nudijo podporo, bliţino in tudi določeno mero nadzora nad 

njihovim udejstvovanjem (Klanjšek, 2010).  

Z analizo starševskega vzgojnega sloga in vključevanja staršev v otrokovo delo, lahko 

prepoznamo njihova stališča in vrednote do izobraţevanja in aspiracije v zvezi z otrokovimi 

doseţki. Le te so povezane tudi z izobrazbo (in tudi s socialno-ekonomskim statusom) staršev, 

v čemer so si avtorji enotni. Višje izobraţeni starši so bolj vpleteni v šolsko delo svojih otrok, 

imajo bolj pozitivna stališča do izobraţevanja, višje cenijo znanje in imajo višja pričakovanja 
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do učnih in izobrazbenih doseţkov svojih otrok (zahtevajo več učenja, daljše šolanje) (Davis 

Kean, 2005 v Marjanovič Umek, idr., 2007; Marjanovič Umek idr., 2006b; Toličič in Zorman, 

1977). Raziskava Toličiča in Zormana (1977) je pokazala, da so pričakovanja staršev skladna 

s pričakovanji učencev in sicer, da imajo učenci iz druţin z niţjim socialno-ekonomskim 

statusom v povprečju občutno niţje poklicne in izobrazbene aspiracije kot njihovi vrstniki iz 

druţin z višjim socialno-ekonomskim statusom. 

Kljub potrjenim rezultatom raznih raziskav, pa obstajajo izjeme. M. Pergar – Kuščer (2003) 

izpostavlja dober primer ameriške študije, o povezanosti vrednot in izobrazbe staršev. 

Rezultati študije so pokazali, da otroci neizobraţenih staršev, ki so izkazovali veliko 

spoštovanje do šolskega dela otrok in znanje dojemali kot vrednoto, v šoli dosegali boljše 

rezultate od svojih vrstnikov, katerih starši so bili izobraţeni. Do podobnega sklepa je prišel 

tudi Klanjšek (2010) in sicer, da starši lahko kljub nizkemu dohodku in slabi izobrazbi, v 

otroku spodbujajo visoke aspiracije. Avtorja Considine in Zappala (2003) menita, da je 

»enako pomembno to, kaj druţina počne in misli, kot to, kaj druţina ima« (prav tam, str. 47). 

Tudi M. Peček in I. Lesar (2006) sta v okviru svoje raziskave o mnenjih učiteljev (in drugih 

strokovnih delavcev šol) o različnosti učencev, pridobili odgovor svetovalne delavke, da so za 

otrokov uspeh v šoli sodelovanje staršev s šolo, zanimanje za šolsko delo otroka ter aspiracije 

pomembnejše od socialnega statusa druţine. 

Podobno tudi S. Rimm (1995) opozarja na pomen odnosov med druţinskimi člani. Neurejeni 

odnosi med starši in tudi med sorojenci samimi, v otroku vzbujajo negativna čustva, napetost 

in negotovost, kar negativno vpliva na učenje in posledično na izkazovanje znanja. 

Navsezadnje so dobri odnosi bolj pomembni kot materialno stanje druţine. 

3.2.2 Šola, učitelji in vrstniki 

Šola je prostor, kjer posameznik preţivi dober del svojega ţivljenja. Zato tako kot druţina, 

tudi šola sama, predvsem pa učitelji in vrstniki, vplivajo na razvoj posameznika. Če sledimo 

misli B. Marentič Poţarnik (2000), ki meni, da sta razred in šola prostor, kjer potekata tako 

učenje kot ţivljenje, mora tudi šolsko in razredno okolje biti naravnano tako, da učencem 

omogoča pridobivanje pozitivnih izkušenj in s tem doseganje učne uspešnosti. Pri tem pa so 

zelo pomembni odnosi, kakršne učenec vzpostavlja v šolskem prostoru. 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) menita, da učno okolje pozitivno deluje na 

učenca, če le-ta zadovoljuje temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadanju, avtonomiji 

itd. To pa se lahko udejanja v ugodnih socialnih odnosih, ki so eden izmed pogojev za 

kakovostno učenje. K temu dodajam misel M. Pergar – Kuščer (2003), da je za vzpostavitev 

takšnega okolja odgovoren učitelj, ki se mora truditi za sproščeno vzdušje, sodelovalno učenje 

v razredu in sprejetost vseh učencev. Učenec v takih pogojih vidi smisel in motivacijo za 

uresničevanje svojih potencialov ali celo prizadevanje tako za boljši uspeh kot za boljše 

odnose z vrstniki.  

Kot ţe omenjeno učenci, ki prihajajo iz različnih druţinskih sistemov, dosegajo različne 

rezultate na podlagi izobraţevalnega sistema, ki naj bi bil za vse enak. M. Peček Čuk in I. 

Lesar (2006) nadgrajujeta misel Toličiča in Zormana (1977), da imajo vzgojno-izobraţevalne 
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ustanove močno kompenzacijsko vlogo, ter govorita o pravičnosti šole. Razlike med učenci, 

ki ţivijo v bolj ali manj ugodnem druţinskem okolju, naj bi v šoli zmanjšali tako, da bi 

različnim dali različno, se pravi z individualnim pristopom do vsakega posameznika. Več 

avtorjev meni, da mora učitelj učencem prilagoditi način poučevanja in dela posebnostim in 

zmoţnostim učencev (npr. Peček Čuk in Lesar, 2006; Pergar – Kuščer, 2003; Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). 

Toličič in Zorman (1977) celo menita, da bi učenci, ki ne uresničujejo svojih potencialov iz 

kakršnih koli razlogov (neugodno druţinsko okolje, nizka motivacija in aspiracije, ipd.) s 

spodbudo učiteljev, prilagojenim delom, postali bolj uspešni v šoli. Učno (ne)uspešni učenci, 

ki poleg tega izhajajo še iz neugodnega druţinskega okolja, pogosto izraţajo socialno 

nesprejemljivo vedenje, s tem pa se posledično teţje vključujejo v druţbo. Z otrokovo šolsko 

(ne)uspešnostjo in socialno neprilagojenostjo se torej po njunem mnenju povezuje tudi 

sprejetost med sošolci. S tem se strinja tudi M. Pergar – Kuščer (2003), ki obravnava podoben 

problem. Meni, da vrstniki učence z izstopajočim vedenjem (tihi ali agresivni), ne sprejemajo. 

»Nesporazumi, posmeh in nesprejetost med sošolci lahko vodijo otroke v dodatne teţave, ki 

so vzvod za neuspeh, in v različne oblike asocialnega vedenja« (prav tam, str. 111). S tem pa 

se spreminja tudi razredna klima v manj sproščeno in manj optimalno za kakovostno učenje in 

poučevanje. Tako socialno vedenje lahko neposredno prispeva k učni (ne)uspešnosti, hkrati pa 

tudi k (ne)sprejetosti učencev (Gril, 2014). 

Torej, obstaja povezava oz. vzajemna zveza med odnosi in uspehom, saj en drugega ciklično 

pogojujejo. Odnosi vplivajo na učni (ne)uspeh, le-ta pa nazaj na iste in druge odnose. Učitelj 

ima pri vsem tem veliko vlogo. Če učitelj pozna ozadje iz katerega učenec prihaja, laţje 

razume njegovo vedenje, vzroke za učne (ne)uspehe in se posledično nanj odziva drugače, 

prepoznava njegove sposobnosti, do njega izraţa realna pričakovanja, mu nudi pomoč ali 

izzive. »Visoko izraţena pričakovanja učitelja glede učnih doseţkov ob upoštevanju 

individualnih razlik med učenci pozitivno prispevajo k motivaciji za učenje, učni uspešnosti, 

izobraţevalnim aspiracijam in k prizadevanju mladostnikov po socialno odgovornem 

vedenju« (Wentzel 2002 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 120). 

V nasprotnem primeru, ko so učiteljeva pričakovanja nizka ali celo prenizka, pa se situacija 

obrne. Učenec nima motivacije za učenje, verjeti začne, da ne more biti uspešen in se s tem 

vrti v krogu naučene nemoči (Marentič Poţarnik, 2000). K neuspehu pa pripomorejo tudi 

morebitne specifične učne teţave, ki jih ima otrok. Ţe zaradi same narave teh teţav, poleg 

tega pa tudi zaradi etiketiranja oz. označevanja učencev, zaradi česar jih vrstniki lahko 

zavračajo. Učitelj mora v razredu kontrolirati takšne situacije in poskrbeti, da se vsak učenec 

dobro počuti in da vsak dosega uspehe, saj se z doseganjem napredka dviguje tudi občutek 

kompetentnosti, raven motivacije in s tem tudi dejanski učni uspeh (Rimm, 1995). 

Poleg razredne klime pa je za učenje pomembna tudi šolska klima, se pravi splošno vzdušje, 

ki vlada na šoli. M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) menita, da je vzdušje lahko 

pozitivno, sproščeno, sodelovalno ali negativno, tesnobno, tekmovalno, itd., vpliva pa na 

medosebne odnose med učitelji, učenci in vodstvom šole. Šolsko klimo oblikujejo vsi, ki šolo 

predstavljajo, predvsem pa zaposleni s svojimi prepričanji in vrednotami, v skladu s katerimi 
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tudi delajo. Sama menim, da je pozitivna šolska klima izhodišče za pozitivno in optimalno 

razredno ozračje, saj ga oblikujejo učitelji, ki navsezadnje vplivajo na samo šolsko ozračje. 

Če je pozitivna šolska klima je veliko laţje vzpostaviti tudi pozitivno razredno klimo. 

3.2.3 Širše okolje 

Druţbo sestavljajo različne druţbene institucije, med katere spadata tudi šola in druţina, zato 

na posameznika in njegov učni (ne)uspeh posredno vpliva tudi širše okolje, širša skupnost v 

kateri veljajo določena pravila in zakoni, ki usmerjajo naše vedenje. Če šolo, kot vzgojno-

izobraţevalno institucijo umestimo v širšo druţbo, vidimo, da na nas vpliva preko šolske 

politike, ki določa učne načrte in razne cilje. Še obširneje pa na posameznike vpliva socialna, 

zdravstvena politika, politika zaposlovanja, itd., ki vpliva na ţivljenje v druţini (npr. 

zaposlitev staršev, socialno-ekonomski status). M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) 

menita, da je učinek teh druţbenih ustanov na posameznika enosmeren, posreden in neoseben. 

Zato posamezniki vpliva le-teh ne občutimo tako močno, kot npr. v šoli, kamor smo 

neposredno vključeni in znotraj katere delujemo.  

Pri proučevanju učnega (ne)uspeha učencev torej moramo biti pozorni na kombinacijo več 

dejavnikov, ki vplivajo na učenje, izkazovanje znanja in ocene same. Slika 1 (Creemers in 

Kyriakides, 2013 v Vršnik Perše, 2014, str. 113) nazorno prikazuje dejavnike, na katere sem 

se v teoretičnem delu diplomskega dela usmerila tudi sama. Dejavnikov, ki vplivajo na učno 

(ne)uspešnost je zelo veliko, na vsakega posameznika pa vplivajo v različni meri. Mednje 

prištevamo psihološke značilnosti posameznika, kot so inteligentnost, osebnost in motivacija, 

pa tudi učni stil oz. strategije učenja posameznika. Te dimenzije moramo obravnavati skupaj s 

socialnim okoljem, v katerega je učenec vpet. Tako na učni (ne)uspeh vplivajo tudi druţina, 

šola, oţja in širša skupnost ter interakcije, ki se vzpostavljajo med posameznikom in temi 

sistemi. Ne smemo izključiti pomembnost socialno-ekonomskega statusa druţine, druţinskih 

in druţbenih vrednot, pričakovanj do učencev in vzdušja, v katerem potekata poučevanje in 

učenje. Čeprav naj bi bile ocene objektivni kazalnik znanja, temu ni vedno tako, ravno zaradi 

interaktivnega vpliva vseh teh dejavnikov. Poleg tega ocene ne odraţajo vedno (ne)uspešnosti 

otrok. Uspešnost ali neuspešnost v šoli je namreč odvisna tudi od učenca samega oz. od tega, 

kako sam doţivlja in pojmuje lastno (ne)uspešnost. Da pa bi vseeno zmanjšali razlike v 

uspešnosti med učenci, bi učencem morali v šoli prilagoditi način poučevanja ter jih naučiti 

procesa učenja. Najprej pa bi morali problem (ne)uspešnosti pri vsakem konkretnem učencu 

analizirati in razumeti, zakaj do neuspešnosti sploh prihaja. 
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Slika 1: Dinamični model učinkovitosti poučevanja oz. dejavniki, ki vplivajo na učno 

(ne)uspešnost 
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4 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA NA ŠOLI PRI DELU Z UČNO 

NEUSPEŠNIMI UČENCI 

Ugotovili smo, da poleg psiholoških dejavnikov na posameznikovo učno (ne)uspešnost 

vplivajo tudi različni socialni dejavniki, med katere uvrščamo tudi šolo. A. Mikuš Kos (1991) 

meni, da šola s svojim delovanjem vpliva na nastanek in vzdrţevanje psihosocialnih teţav 

učencev in dijakov oz. jih preprečuje in pripomore pri njihovem reševanju. Te teţave so 

pravzaprav vzročno povezane z učnim neuspehom učencev in dijakov, kar pomeni, da 

psihosocialne teţave  povzročajo neuspeh, neuspeh pa povzroča psihosocialne teţave. 

Pri reševanju problema neuspešnosti ima poleg samih učencev ali dijakov, njihovih staršev in 

učiteljev veliko vlogo tudi šolska svetovalna sluţba, katere del je tudi socialni pedagog. 

Skalar (1993) razlaga, da socialni pedagog nudi pomoč in podporo vsem posameznikom, še 

posebno pa tistim iz ranljivih skupin, ki imajo socialnointegracijske teţave. Mednje spadajo 

učenci, ki imajo slabši učni uspeh, specifične učne teţave, čustvene in vedenjske teţave, 

učenci iz šibkih socialnih druţin ali drugih kultur, itd. 

Vogrinc in Krek (2012) sta raziskovala delovanje svetovalne sluţbe in ugotovila, da se 

svetovalni delavci vsakodnevno največ ukvarjajo ravno z izvajanjem dodatne strokovne 

pomoči učencem in dijakom z učnimi teţavami, z vzgojnimi in disciplinskimi teţavami 

učencev in dijakov ter individualnim svetovanjem, tako učencem in dijakom glede 

nadaljnjega šolanja kot učiteljem glede vzgojnega dela z njimi. Socialni pedagog je na teh 

področjih strokovnjak, vendar Krajnčan (1997) meni, da se ne odziva le na šolske probleme, 

temveč deluje tudi preventivno. Osredotoča se na pozitivne odnose med vsemi, ki šolo 

predstavljajo, na dobro šolsko klimo, bogate obšolske dejavnosti, da do teţav pravzaprav ne 

bi prišlo.  

Skalar (1993) pri tem poudarja, da socialni pedagog ne dela le s posameznikom, temveč 

pomoč usmerja tudi v okolje, v katerem se posameznik nahaja. Sodelovati mora s starši, 

učitelji in tudi z razredom, da je pomoč učinkovita, saj ti deli med seboj sovplivajo (prav tam). 

Tako bi v šoli učencem ali dijakom npr. lahko predstavil smernice za uspešno učenje ter 

različne strategije in načine učenja, učiteljem in staršem pa svetoval, kako se odzivati na 

šolske neuspehe, kako učence ali dijake motivirati za šolsko delo in na kakšen način jim 

pomagati (Marentič Poţarnik, 2000). Ker je učna neuspešnost povezana tudi z razredno klimo 

in odnosi med vrstniki, pa bi socialni pedagog z razredom lahko delal na čustvenem in 

socialnem učenju, pri čemer bi se usmerjal na pomembnost pozitivnih odnosov, 

konstruktivnega reševanja konfliktov, upoštevanja perspektive vrstnikov, itd. (Kozina, 2014). 

Pri delu in načrtovanju dejavnosti pomoči pa mora socialni pedagog vedno izhajati iz potreb 

posameznikov in iz poloţaja v katerem se nahajajo (Krajnčan, 1997). Da jim lahko ustrezno 

pomaga, mora teţave torej analizirati in odkriti kaj učni neuspeh učencev ali dijakov povzroča 

in vzdrţuje. Pri tem je potrebno upoštevati učenčev ali dijakov pogled na učno situacijo, 

nujno potrebno pa je tudi timsko delo s starši in učitelji učenca ali dijaka. Ti so namreč vir 

pomembnih informacij o učencu ali dijaku, na čemer lahko temelji načrt pomoči.   
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V Programskih smernicah za svetovalno sluţbo v osnovni šoli (2008) in Programskih 

smernicah za svetovalno sluţbo v srednji šoli (2008) je timsko delo strokovnih delavcev 

predvideno, hkrati pa smernice opominjajo na pomen obeh načinov dela. Svetovalni delavci 

morajo načrtovati in izvajati tako preventivne kot kompenzacijske dejavnosti, ki se med 

drugim nanašajo na učenje in poučevanje, optimalen celosten razvoj učencev ali dijakov, 

poklicno orientacijo in vzdrţevanje pozitivne šolske klime. 

Vidimo, da socialni pedagog v šoli opravlja delo na različnih področjih, ki se (ne)posredno 

nanašajo na učno neuspešnost. Za kvalitetno opravljanje svojega dela pa mora biti ustrezno 

strokovno usposobljen in imeti veliko različnih kompetenc, ki jim to omogočajo. Dekleva, A. 

Kobolt in M. M. Klemenčič (2006) navajajo slovenski seznam specifičnih kompetenc 

socialnega pedagoga, ki jih študentje pridobivajo in razvijajo tekom študija. Izmed naštetih so 

za delo na šoli še posebej pomembne: »razumevanje institucionalnega delovanja in vpliva 

institucij na uporabnike; poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in 

njihova uporaba v praksi; razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega 

izključevanja ter njihovo preprečevanje; empatičnost in komunikacijska odprtost; 

razumevanje pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih vzrokov; poznavanje, 

razumevanje in upoštevanje posameznika; sodelovanje in delo s starši in drugimi 

pomembnimi uporabnikovimi socialnimi skupinami; ocena kakovosti in moţnosti v 

posameznikovih socialnih mreţah; razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno 

pedagoškega dela; svetovalno delo; načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov; 

priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov; sposobnost 

neobsojajočega dela; refleksija dela.« 

Naštete kompetence nakazujejo, da morajo socialni pedagogi k problemu pristopiti z 

razumevanjem in ga obravnavati celostno, skupaj s kontekstom v katerem se pojavlja. Tak 

pristop zaradi svoje kompleksnosti zahteva tudi učna (ne)uspešnost. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

Področje učne uspešnosti oz. neuspešnosti se mi za raziskovanje zdi zelo zanimivo, ker odpira 

številna vprašanja, dileme in ponuja različne rešitve in izboljšave na področju vzgoje in 

izobraţevanja. To raziskovanje je zelo pomembno tudi na individualni ravni. Posamezniki v 

obdobju šolanja pridobivajo najrazličnejše izkušnje, na (ne)uspešnost in učenje gledajo z 

različnega zornega kota. Z raziskovanjem njihovih izkušenj in osebnih pojmovanj o učenju in 

učni (ne)uspešnosti jim lahko pomagamo, da bodo v šoli uspešnejši. Informacije, kot so 

počutje učencev v šoli, njihovo mnenje o učenju in o dejavnikih, ki vplivajo na učenje in 

izkazovanje znanja, o lastnem občutku (ne)uspešnosti ter navsezadnje o dojemanju šolskega 

(ne)uspeha, nas usmerijo na področja kjer lahko učencem pomagamo, da bodo dosegli 

zastavljene cilje in uspeh, ki si ga ţelijo oz. so ga sposobni doseči. 

Cilj raziskave v okviru tega diplomskega dela je raziskati, kakšna osebna pojmovanja imajo 

učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol o učni (ne)uspešnosti ter kateri dejavniki po 

njihovem mnenju vplivajo na njihovo lastno učno (ne)uspešnost. Raziskala bom tudi, kako se 

zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti pri učencih in dijakih povezuje z njihovim dejanskim 

učnim uspehom in čemu pripisujejo vzroke neuspeha. Zaznavanje različnih dejavnikov na 

učno (ne)uspešnost učencev in dijakov bom primerjala glede na spol, vrsto šole ter vrsto 

srednješolskega programa. 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V okviru diplomskega dela so me vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšna osebna pojmovanja imajo učenci osnovne in srednje šole o učni (ne)uspešnosti? 

RV2: Kako se zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti povezuje z dejanskim učnim uspehom 

učencev osnovne in srednje šole? 

RV3: Kateri dejavniki po mnenju učencev osnovne in srednje šole vplivajo na njihovo lastno 

učno (ne)uspešnost?  

V okviru navedenih raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednje statistične hipoteze: 

H1: Učni uspeh anketirancev se statistično pomembno razlikuje glede na samooceno o učni 

(ne)uspešnosti, spol, vrsto šole in vrsto srednješolskega programa.  

H2: V pripisovanju vzrokov za neuspeh obstajajo statistično pomembne razlike med učenci in 

dijaki, ki se ocenjujejo kot učno uspešne ter učenci in dijaki, ki se ocenjujejo kot učno 

neuspešne. 

H3: V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost obstajajo statistično 

pomembne razlike med učenci osnovne in srednje šole.  
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H4: V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost obstajajo statistično 

pomembne razlike glede na vrsto srednješolskega programa. 

H5: V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost obstajajo statistično 

pomembne razlike glede na spol. 

 

5.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

5.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskave predstavljajo učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol (poklicnega, 

tehničnega in gimnazijskega programa), ki so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali 9. razred 

in 1. letnik. Od 165 razdeljenih anketnih vprašalnikov, jih je bilo 130 ustrezno izpolnjenih in 

predstavljajo vzorec raziskave. 60 anketirancev je moškega spola (46,15 %) in 70 

anketirancev ţenskega spola (53,85 %). Razmerje je prikazano na sliki 2. 

Slika 2: Predstavitev vzorca glede na spol (N = 130)  

 

 

Od 130 anketirancev jih je 60 osnovnošolcev, kar predstavlja 46,15 % vseh vprašanih. Od teh 

je polovica moškega in polovica ţenskega spola. Ostalih 70 anketirancev so srednješolci, kar 

predstavlja 53,85 % vzorca. Od vseh srednješolcev je 30 oseb moškega spola, kar predstavlja 

23,08 % in 40 oseb ţenskega spola, kar predstavlja 30,77 % celotnega vzorca. Razmerje med 

spoloma glede na obiskovanje osnovne oz. srednje šole je prikazano na sliki 3. 
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Slika 3: Prikaz razporeditve anketirancev po spolu glede na vrsto šole (N = 130) 

 
 

Odstotki se nekoliko razlikujejo glede na srednješolske programe (N = 70). Od vseh 

srednješolcev 23 oseb obiskuje poklicni program, kar predstavlja 32,85 %. Od teh je 11 oseb 

moškega spola (15,71 % celotnega vzorca) in 12 oseb ţenskega spola (17,14 % celotnega 

vzorca). 25 srednješolcev obiskuje tehnični program, tj. 35,71 % in sicer 12 oseb moškega 

spola (17,14 % celotnega vzorca) in 13 oseb ţenskega spola (18,57 % celotnega vzorca). 

Ostalih 22 srednješolcev pa obiskuje gimnazijski program, tj. 31,43 %, od tega je 7 oseb 

moškega spola (10 % celotnega vzorca) in 15 oseb ţenskega spola (21,43 % celotnega 

vzorca). Razmerje med spoloma glede na obiskovanje različnih srednješolskih programov je 

prikazano na sliki 4. 

Slika 4: Prikaz razporeditve dijakov po spolu glede na vrsto srednješolskega programa (N = 

70) 

 

Od celotnega vzorca (N = 130) se 111 anketirancev (85,38 %) opredeljuje kot učno uspešne 

učence, 19 anketirancev (14,61 %) pa kot učno neuspešne. Na podlagi samoocene se je v 

skupino učno uspešnih učencev (N = 111) uvrstilo 51 osnovnošolcev, kar predstavlja 39,23 % 

celotnega vzorca ter 60 srednješolcev, ki predstavljajo 46,15 % celotnega vzorca. V skupino 

učno neuspešnih učencev se je uvrstilo preostalih 9 osnovnošolcev, kar predstavlja 6,92 % 
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celotnega vzorca in 10 srednješolcev, kar pomeni 7,69 % celotnega vzorca. Podatki so 

prikazani na sliki 5. 

Slika 5: Prikaz razporeditve učencev in dijakov glede na samooceno o učni (ne)uspešnosti in 

glede na vrsto šole (N = 130) 

 

Od vseh 60 anketirancev moškega spola se jih je 52 opredelilo kot učno uspešne, kar je 40 % 

fantov celotnega vzorca in 8 učencev kot učno neuspešne, kar je 6,15 % fantov celotnega 

vzorca. Od 70 anketiranih osnovnošolk in srednješolk pa se jih je 59 opredelilo kot učno 

uspešne, kar je 45,38 % deklet celotnega vzorca in 11 učenk kot učno neuspešne, kar je 8,46 

% deklet celotnega vzorca. Podatki so prikazani na sliki 6.  

V osnovni šoli se kot neuspešne vidijo 4 učenci in 5 učenk OŠ, ter 4 dijaki in 6 dijakinj SŠ.  

Izmed učno neuspešnih srednješolcev in srednješolk (N = 10) je le-teh največ iz poklicnega 

programa (4 od 23; 1 učenec in 3 učenke), nato pa sledita tehnični program (3 od 25; 2 učenca 

in 1 učenka) in gimnazijski program (3 od 22; 1 učenec in 2 učenki). 

Slika 6: Prikaz razporeditve učencev in dijakov kot učno uspešne oz. učno neuspešne glede na 

spol (N = 130)  
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Izmed vseh anketiranih (N = 130) 84 anketirancev poroča, da so ţe doţiveli učni neuspeh 

(64,62 %),  medtem ko 46 anketirancev poroča, da učnega neuspeha še niso doţiveli (35,38 

%). Podatki so prikazani na sliki 7. 

Slika 7: Prikaz vzorca glede na doţivetje situacije učnega uspeha oz. neuspeha (N = 130) 

 
 

Izmed teh, ki so učni neuspeh ţe doţiveli (N = 84) je 37 učencev osnovne šole (28,46 % 

celotnega vzorca) in 47 učencev srednje šole (36,15 % celotnega vzorca). Med tistimi, ki pa 

poročajo, da učnega neuspeha še niso doţiveli (N = 46) je 23 učencev osnovne šole (17,69 % 

celotnega vzorca) in 23 učencev srednje šole (17,69 % celotnega vzorca). Podatke lahko 

razberemo iz slike 8. 

Slika 8: Prikaz razporeditve učencev in dijakov, ki so situacijo učnega uspeha ţe doţiveli in 

tiste, ki situacije učnega neuspeha še niso doţiveli glede na vrsto šole (N = 130) 

 
 

Učni neuspeh je skupaj ţe doţivelo 36 fantov (27,69 % celotnega vzorca) in 48 deklet (36,92 

% celotnega vzorca), učnega neuspeha pa nikoli še ni doţivelo 24 fantov (18,46 % celotnega 

vzorca) in 22 deklet (16,92 % celotnega vzorca). Podatki so prikazani na sliki 9. 
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Slika 9: Prikaz razporeditve učencev in dijakov, ki so situacijo učnega uspeha ţe doţiveli in 

tiste, ki situacije učnega neuspeha še niso doţiveli glede na spol (N = 130) 

 
 

Anketiranci so posredovali tudi odgovore, koliko časa in truda so vloţili v svoje šolsko delo. 

Največ tj. 60 anketirancev (46,15 % celotnega vzorca) je odgovorilo, da so svojemu šolskemu 

uspehu namenjali malo časa in malo truda, 53 anketirancev (40,77 % celotnega vzorca) je 

svojemu učnemu uspehu namenjalo dokaj veliko časa in truda, 11 anketirancev (8,46 % 

celotnega vzorca) svojemu učnemu uspehu ni namenjalo skoraj nič časa in truda, le 6 

anketirancev (4,62 % celotnega vzorca) pa je svojemu učnemu uspehu namenjalo zelo veliko 

časa in truda. Podatki so prikazani na sliki 10. 

Slika 10: Prikaz odstotnih deleţev za spremenljivko, ki opredeljuje koliko časa in truda so 

učenci in dijaki namenjali svojemu učnemu uspehu (N = 130)  

 

 
 

Na splošno so dekleta v primerjavi s fanti v doseganje svojega učnega uspeha vloţile več časa 

in truda. 6 deklet (4,62 %) je temu namenjalo zelo veliko časa in truda, medtem ko v skupini 

fantov nihče svojemu uspehu ni namenjal zelo veliko časa in truda. Dokaj veliko časa in truda 

je v svoj učni uspeh usmerjalo 31 deklet (23,85 %) in 22 fantov (16,92 %). Malo časa in malo 
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truda je v svoj uspeh usmerjalo 29 deklet (22,31 %) in 31 fantov (23,85 %). Skoraj nič časa in 

nič truda pa so doseganju svojega učnega uspeha namenjale 4 dekleta (3,08 %) in 7 fantov 

(5,38 %). V doseganje svojega učnega uspeha je torej dokaj veliko in zelo veliko časa in truda 

namenjalo več deklet kot fantov in tudi več srednješolcev kot osnovnošolcev, obratno pa je 

malo ali skoraj nič časa in truda v doseganje svojega učnega uspeha namenilo več fantov kot 

deklet, razlike med osnovno in srednjo šolo pa so minimalne. Podatki so prikazani na slikah 

11 in 12. 

Slika 11: Prikaz razporeditve učencev in dijakov pri samoocenjevanju vlaganja časa in truda v 

šolski uspeh glede na spol (N = 130)  

 

 
 

Slika 12: Prikaz razporeditve učencev in dijakov pri samoocenjevanju vlaganja časa in truda v 

šolski uspeh glede na vrsto šole (N = 130) 
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Dijaki, ki obiskujejo poklicni program so za svoj šolski uspeh v večini namenjali malo časa in 

malo truda (12 oseb, kar predstavlja 17,14 %), kar je v primerjavi z ostalima programoma 

najvišji odstotek. 8 dijakov (11,4 %) poklicnega programa je za svoj šolski uspeh namenjalo 

dokaj veliko časa in truda, 2 dijaka (2,86 %) nista namenjala skoraj nič časa in nič truda in 1 

dijak (1,43 %) je namenjal zelo veliko časa in truda. Dijaki, ki obiskujejo tehnični program so 

v večini za svoj šolski uspeh namenjali malo časa in malo truda (10 dijakov, kar predstavlja 

14,29 %) ter dokaj veliko časa in truda (ravno tako 10 dijakov, 14,29 %). 3 dijaki (4,29 %) 

niso namenjali skoraj nič časa in nič truda in 2 dijaka (2,86 %) sta namenjala zelo veliko časa 

in truda. Dijaki, ki obiskujejo gimnazijski program pa so v večini za svoj učni uspeh 

namenjali dokaj veliko časa in truda (12 dijakov, kar predstavlja 17,14 %), največ v 

primerjavi z ostalima srednješolskima programoma. 7 dijakov (10 %) je za svoj šolski uspeh 

namenjalo malo časa in malo truda, 1 dijak (1,43 %) ni namenjal skoraj nič časa in nič truda, 

2 (2,86 %) dijaka pa sta namenjala zelo veliko časa in truda. Podatki so prikazani na sliki 13. 

Slika 13: Prikaz razporeditve dijakov glede na samoocenjevanje o vlaganju časa in truda za 

doseganje šolskega uspeha glede na vrsto srednješolskega programa (N = 70)  

 
 

 

5.3.2 Raziskovalni instrument 

Raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila za pridobivanje podatkov v okviru diplomskega 

dela je anketni vprašalnik, ki sem ga oblikovala v sodelovanju z mentorico. Anketni 

vprašalnik je sestavljen iz 12 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Vprašalnik je od 

anketirancev poleg splošnih podatkov zahteval mnenja in stališča anketirancev o dejavnikih 

učne (ne)uspešnosti, o učenju in samooceno dejavnikov lastne učne (ne)uspešnosti.  
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Prvi del vprašalnika je od anketirancev zahteval podatke o spolu, vrsti šole in vrsti 

izobraţevalnega programa ter o učnem uspehu oziroma ocenah v prvem polletju letošnjega 

šolskega leta in preteklem šolskem letu pri predmetih matematika, slovenščina in angleščina. 

Naslednji dve vprašanji sta odprtega tipa in sprašujeta po osebnem mnenju anketirancev, in 

sicer zahtevata opis učno uspešnega ter učno neuspešnega učenca ali dijaka oz. učenke ali 

dijakinje. Anketiranci so se odzivali s samoocenami, temelječimi na lastnih izkušnjah z 

uspehom oz. neuspehom v šoli. Opredelili so se kot učno uspešne ali kot učno neuspešne 

učence ter se uvrstili med učence, ki situacije učnega neuspeha še niso doţiveli ali med 

učence, ki so situacijo učnega uspeha ţe doţiveli. Napisali so čemu pripisujejo vzrok 

morebitnega neuspeha ter ocenili koliko časa in truda vloţijo v učenje. 

Zadnji del vprašalnika vsebuje dve obseţnejši vprašanji. Enajsto vprašanje sestoji iz 12 

trditev, za vsako pa so anketiranci morali podati svoje mnenje (ali trditev zanje drţi, delno 

drţi ali ne drţi). Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico trditev znaša 0.456. 

Zadnje vprašanje pa sestoji iz lestvice 53 dejavnikov. Pri vsakemu naštetemu dejavniku so 

anketiranci morali obkroţiti v kolikšni meri vpliva na njegovo oz. njeno učenje ali 

izkazovanje znanja (pri čemer pomeni 1 - ne vpliva, 2 - malo vpliva, 3 - srednje vpliva in 4 - 

zelo vpliva) ter v primeru vplivanja (ocena od 2 do 4) označiti ali dejavnik prispeva k njihovi 

učni uspešnosti ali učni neuspešnosti. Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico 

dejavnikov znaša 0.907. 

5.3.3 Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo meseca maja in junija 2014. Anketne vprašalnike v tiskani 

obliki sem po predhodnem dogovoru posredovala na eno osnovno šolo in različne srednje 

šole. Zaradi oteţenega dogovarjanja in usklajevanja s časom, zaradi nacionalnih preizkusov 

znanja, mature in zaključevanja šolskega leta, pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov sama 

nisem bila prisotna, vendar sem celotno organizacijo prepustila strokovnim delavcem. Rešene 

anketne vprašalnike sem prevzela pri šolski psihologinji in učiteljici, s katerima sem bila v 

stiku. 

5.3.4 Obdelava podatkov 

Podatke sem obdelala s pomočjo programov SPSS (verzija 20) in Microsoft Excel 2007. 

Izračunala sem aritmetične sredine, t-preizkuse za neodvisne vzorce, analizo variance 

(ANOVA), Pearsonov korelacijski koeficient in χ²-preizkus. Odgovore na raziskovalna 

vprašanja sem iskala z deskriptivno in statistično analizo podatkov. Rezultate prikazujem v 

slikah in preglednicah. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bom po sklopih predstavila rezultate raziskave. V prvem sklopu bom 

predstavila ugotovitve, ki se nanašajo na prvo raziskovalno vprašanje in predstavila osebna 

pojmovanja anketirancev o učni (ne)uspešnosti. V drugem sklopu bom predstavila ugotovitve, 

ki se nanašajo na drugo raziskovalno vprašanje ter 1. in 2. hipotezo. Opisala bom kako se 

zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti anketirancev povezuje z njihovim dejanskim učnim 

uspehom in čemu pripisujejo vzroke za neuspeh. Prav tako bom ugotavljala ali v pripisovanju 

vzrokov za neuspeh obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranci, ki se ocenjujejo 

kot učno uspešne oz. kot učno neuspešne ter ali se v učnih doseţkih anketiranci pomembno 

razlikujejo glede na samooceno o učni (ne)uspešnosti, spol, vrsto šole in vrsto srednješolskega 

programa. V tretjem sklopu pa bom predstavila ugotovitve, ki se nanašajo na tretje 

raziskovalno vprašanje ter 3., 4. in 5. hipotezo. Predstavila bom dejavnike, ki po mnenju 

anketirancev vplivajo na njihovo lastno učno (ne)uspešnost ter ugotavljala ali se v 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov pojavljajo statistično pomembne razlike med 

osnovnošolci in srednješolci, glede na vrsto srednješolskega programa in glede na spol. 

6.1 OSEBNA POJMOVANJA UČENCEV OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE O UČNI 

(NE)USPEŠNOSTI 

V okviru diplomskega dela me je zanimalo, kakšna osebna pojmovanja imajo učenci in dijaki 

o učni (ne)uspešnosti. Del svojega mnenja so podali pri 11. vprašanju anketnega vprašalnika, 

kjer so pri vsaki od 12 trditev označili odgovor, ki predstavlja njihovo osebno mnenje. S 

trditvami sem preverjala mnenje anketirancev o tem, ali trud, motivacija in način učenja 

pripomorejo k učni uspešnosti, ali med spoloma obstajajo razlike v uspešnosti, ali je učenje 

kaj več kot le kopičenje informacij, itd. Skupni rezultati osnovnošolcev in srednješolcev glede 

strinjanja s posameznimi trditvami so prikazani na sliki 14. 
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Slika 14: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo (N = 130) 
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Rezultati kaţejo, da se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da je vsak učenec lahko kdaj 

učno neuspešen (80 %). Visoko stopnjo strinjanja so izrazili tudi pri trditvah, da lahko učenec 

vedno dobi boljše ocene, če se potrudi (76,2 %) in da bo učenec v šoli bolj uspešen, če ve, na 

kakšen način se najlaţje uči (69,2 %). Pri teh treh trditvah je tudi najmanjši deleţ 

anketirancev, ki se s trditvami ne strinjajo. Ugotovitve so skladne z mnenji M. Straţišar 

(2001), ki razlaga, da imajo pri opredeljevanju uspešnosti oz. neuspešnosti veliko vlogo 

posameznikova pričakovanja. Tako se lahko vsak učenec, ki doseţe rezultate pod svojimi 

pričakovanji ali sposobnostmi, opredeli za neuspešnega učenca, četudi ima na splošno visoke 

doseţke. Učinkovit način učenja pa med drugim veliko prispeva k višjim šolskim doseţkom, 

saj če učenec ve, na kakšen način si najlaţje zapomni učno snov, bo v učenju učinkovitejši, 

njegovi rezultati pa se lahko izboljšajo (prav tam). Vseeno pa se kljub trudu pri učenju lahko 

zgodi, da učenec ne doseţe ţelenih rezultatov. Nekaterim učencem primanjkuje motivacije za 

učenje, zaradi česar se njihovi rezultati morda ne ujemajo z njihovimi sposobnostmi. 

Nekaterim učencem pa kljub trudu ne uspe zvišati učnih rezultatov, zaradi omejenih 

intelektualnih sposobnosti ali vpliva različnih dejavnikov, ki učenje in izkazovanje znanja 

oteţujejo. Temu so lahko vzrok splošne ali specifične učne teţave, ki izvirajo iz neustreznega 

poučevanja, nevroloških motenj, čustvenih teţav, itd. (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

30,8 % anketirancev se s trditvijo, da so deklice bolj uspešne kot dečki, ne strinja. Trditev 

zelo izstopa, saj predstavlja največji deleţ nestrinjanja anketirancev med vsemi trditvami. 

Raziskave sicer kaţejo, da je učni uspeh deklet boljši od fantov (kar se je potrdilo tudi v 

raziskavi v okviru tega diplomskega dela, o tem v nadaljevanju), razlag, zakaj je temu tako, pa 

je veliko. Razlike med spoloma so lahko tudi rezultat različne vzgoje in socializacije deklet in 

fantov, različne biološke podlage, motivacije, implicitnih teorij učiteljev, ki usmerjajo njihovo 

delovanje v razredu in ocenjevanje ali pa interakcije bioloških in druţbenih dejavnikov (Peček 

in Lesar, 2006).  

Zanimivi so tudi rezultati pri trditvah, ki se nanašajo na pojmovanje učenja. S trditvijo z 

učenjem lažje razumemo življenje, se razvijamo in napredujemo se velik deleţ anketirancev 

strinja (56,9 %), po drugi strani pa je ta trditev ena izmed tistih, s katero se anketiranci v 

večjem deleţu ne strinjajo (18,5 %). S tem se povezuje tudi trditev, da je bistvo učenja zgolj 

kopičenje informacij, s katero se strinja 32,3 % anketirancev in ne strinja 26,2 % 

anketirancev. Razhajanja v mnenjih potrjujejo, da imamo posamezniki različna prepričanja o 

učenju. B. Marentič Poţarnik (2000) navaja, da je nekaterim učenje zgolj kopičenje 

informacij, drugim spoznavanje nečesa novega, tretjim pa sredstvo s katerim si laţje razlagajo 

ţivljenje in se osebnostno razvijajo. Pojmovanja učenja se tesno povezujejo s pristopi in 

strategijami učenja, z učno motivacijo, s čustvenim odnosom in učnimi rezultati, kar pa se 

spreminja z našimi izkušnjami, ki so preteţno povezane s šolo in učnimi zahtevami (prav 

tam). 

Rezultati kaţejo, da navedene trditve v vsakem posamezniku sproţajo različne odzive in 

mnenja, dojemajo jih vsak iz svoje perspektive. Veliko trditev izstopa po tem, da se 

anketiranci z njimi delno strinjajo, npr. učno uspešni učenci so v razredu priljubljeni (69,2 

%), učno neuspešni učenci v učenje ne vložijo dovolj truda in časa (54,6 %), če hoče učenec 
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imeti visoke ocene se mora veliko učiti (51,5 %), zelo sposobni učenci so v šoli vedno uspešni 

(50 %). Mnenja osnovnošolcev in srednješolcev najverjetneje temeljijo na osebnih stališčih in 

različnih izkušnjah, ki jih imajo z učenjem in učno (ne)uspešnostjo, zato je razumljivo, da so 

odgovori različni in da se pri nekaterih trditvah niso mogli odločiti ali po njihovem mnenju 

drţijo ali ne. V nadaljevanju bom pojmovanja anketirancev prikazala še z opisi učno uspešnih 

in učno neuspešnih učencev ali dijakov, ki so jih osnovnošolci in srednješolci podali v 5. in 6. 

vprašanju anketnega vprašalnika. 

6.1.1 Predstave anketirancev o značilnostih učno uspešnih in učno neuspešnih učencev 

ali dijakov 

Osebna pojmovanja učencev in dijakov sem analizirala tudi iz 5. in 6. vprašanja anketnega 

vprašalnika, pri katerih so anketiranci opisali, kakšen je po njihovem mnenju učno uspešen in 

učno neuspešen učenec. Odgovore sem kvalitativno obdelala s pomočjo kategoriziranja 

podatkov. Razvrstila sem jih v tri kategorije. V kategorijo ''ocene'' sem uvrstila mnenje 

anketirancev o ocenah uspešnih in neuspešnih učencev ali dijakov, v kategorijo ''način učenja'' 

sem uvrstila odgovore, ki se nanašajo na proces učenja uspešnih in neuspešnih učencev ali 

dijakov, v kategorijo ''vedenje v šoli'' sem uvrstila odgovore, ki se nanašajo na obnašanje teh 

učencev ali dijakov v razredu in v šoli, njihove značilnosti ter poloţaj v razredu. V vseh 

kategorijah učenci in dijaki navajajo podobne odgovore. Na osnovi odgovorov pa lahko 

sklepamo, da imajo anketiranci zelo jasno postavljene notranje kriterije, kakšni so uspešni in 

neuspešni učenci ali dijaki, ki pa so zelo stereotipni. Če v enem stavku povzamem opis učno 

uspešnega učenca ali dijaka po mnenju osnovnošolcev in srednješolcev ima le-ta »ocene 4 in 

5 in se redno in vestno uči. V šoli posluša in se lepo obnaša«. Opis učno neuspešnega učenca 

po njihovem mnenju pa običajno zajema naslednjo poved: »Ima zadostne in negativne ocene, 

se ne uči in ne upošteva pravil«. Nekateri odgovori anketirancev odstopajo od stereotipnih 

pojmovanj in kaţejo na razumevanje kompleksnosti učne (ne)uspešnosti. V naslednjih dveh 

poglavjih bom po kategorijah predstavila poglede anketirancev na učno uspešne in učno 

neuspešne učence ali dijake. 

Kljub bogatim opisom značilnosti učno (ne)uspešnih učencev ali dijakov, nekateri anketiranci 

opisov niso podali. 14,6 % anketirancev ni podalo opisa značilnosti učno uspešnega učenca ali 

dijaka in 20 % anketirancev ni podalo opisa značilnosti učno neuspešnega učenca ali dijaka. V 

preglednici 2 je prikazano kako pogosto so anketiranci navajali opis ocen, načina učenja in 

vedenja v šoli učno (ne)uspešnega učenca ali dijaka. 

Preglednica 2: Pogostost navajanja opisa ocen, načina učenja in vedenja v šoli učno 

(ne)uspešnih učencev ali dijakov 

Kategorija 
Opisi učno uspešnih Opisi učno neuspešnih 

f f % f f % 

Ocene 98 75,4 % 83 63,8 % 

Način učenja 93 71,5 % 77 59,2 % 

Vedenje v šoli 97 74,6 % 92 70,8 % 
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Iz preglednice 2 je razvidno, da so anketiranci pogosteje navajali opise učno uspešnega 

učenca ali dijaka kot opise učno (ne)uspešnega učenca ali dijaka. Pri opisu učno uspešnega 

učenca ali dijaka so najpogosteje navajali opise ocen, pri opisu učno neuspešnega učenca ali 

dijaka pa opise vedenja v šoli. 

6.1.2 Opis učno uspešnega učenca ali dijaka 

Skoraj vsi osnovnošolci in srednješolci so uspešnega učenca ali dijaka opisali kot osebo »s 

prav dobrim ali odličnim uspehom«, ki ima »nadpovprečne ocene«, »prav dobre ali odlične 

ocene«, »visoke ocene z razumevanjem snovi«, »večinoma petice, malo štiric, mogoče kakšno 

trojko«, »ocene štiri in pet, nič ni narobe, če kdaj dobi tudi kakšno trojko, a to je res izjema«. 

Iz odgovorov je razvidno, da so učno uspešni učenci ali dijaki predvsem odličnjaki, ki kdaj pa 

kdaj lahko dobijo tudi kakšno trojko. Ta v tem kontekstu bolj spada v polje neuspešnih 

učencev, vendar zanjo obstaja utemeljen razlog. Nekaj anketirancev je brez dodatne 

utemeljitve zapisalo tudi, da ima učno uspešen učenec ali dijak »dobre ocene«. Ker dobre 

ocene lahko označujejo bodisi visoke ocene bodisi oceno 3, v tem primeru smatram za dobre 

ocene vse ocene višje od 3, vključno s trojko. Upoštevajoč ta podatek, visoke notranje 

kriterije anketirancev nekoliko omilimo in za učno uspešne učence lahko smatramo tudi 

učence z dobrim učnim uspehom. B. Marentič Poţarnik (2000) navaja, da je razlog za 

neuspeh lahko v posamezniku ali v socialnem okolju. Tako se lahko tudi učno najbolj 

uspešnim učencem zgodi, da pridobijo slabšo oceno, saj na vse dejavnike, ki vplivajo na 

učenje in izkazovanje znanja, namreč ne moremo vplivati (npr. bolezen). Torej tudi »uspešen 

učenec lahko kdaj pridobi tudi slabšo oceno«. Peščica anketirancev pa je na učno uspešne 

učence gledala z drugega zornega kota in potrjujejo misel avtorice V. Zibar Komarica (1993), 

da je učna (ne)uspešnost relativna in odvisna od gledišča vsakega posameznika. Učno 

uspešnega učenca niso opredeljevali z vidika visokih ocen, temveč z vidika sposobnosti in 

truda: »se trudi za svoje ocene, četudi niso vse odlične«, »ima dobre ocene za svoje 

sposobnosti«, »ne rabi imeti same petice, uspešen je lahko tudi tisti, ki mu gre težko in se 

mora truditi za to, da bo razred sploh naredil«, »da vse od sebe«. Dokazano je, da so 

intelektualne sposobnosti posameznika dobro izhodišče učne uspešnosti, vendar nas lahko, če 

niso dovolj razvite tudi omejujejo. Preko svojih zmoţnosti ne moremo delovati, k visokim 

rezultatom pa pogosto prispevajo tudi trud in motivacija. Zato so lahko uspešni tudi tisti, ki 

jim le uspe izdelati razred in napredovati v naslednjega ter tisti, ki so dosegli zastavljene cilje. 

Eden izmed anketirancev je menil, da je učno uspešen učenec ali dijak »tisti, ki doseže svoj 

učni cilj«. Ljudje si postavljamo najrazličnejše cilje, ki so odvisni od naših aspiracij, ţelja in 

tudi motivacije (Straţišar, 2001). Nekdo bo z enako oceno zadovoljen in se bo dojemal kot 

uspešnega učenca, drugi pa ne bo zadovoljen in se bo dojemal kot neuspešnega učenca. 

(Ne)uspeh je teţko definirati, saj vsak posameznik nanj gleda drugače, zlasti na podlagi svojih 

preteklih izkušenj. To je razvidno tudi iz te raziskave. Notranji kriteriji učencev in dijakov o 

tem, katerega učenca ali dijaka pojmujejo kot uspešnega oz. neuspešnega, se namreč nekoliko 

razlikujejo. Za nekatere so učno uspešni učenci ali dijaki ţe tisti, ki imajo »ocene od 2 

naprej«, »zadostne ocene« oz. tisti, ki imajo »vse ocene pozitivne«. En anketiranec pa je 

zapisal, da »ocene ne pokažejo znanja, zato ni važno« (kakšne ocene posameznik ima). Ocene 

včasih res ne odraţajo znanja, ki ga posameznik ima. Verjetno ima vsak človek izkušnjo z 
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različnimi situacijami, ki so onemogočile produktivno učenje, izkazovanje in ocenjevanje 

znanja, zaradi česar so se končni rezultati razlikovali od ţelenih oz. pričakovanih. 

Dejavnikov, ki na to vplivajo pa je zelo veliko. 

Naslednja kategorija v katero sem uvrščala odgovore anketirancev je ''način učenja''. Po 

njihovem mnenju se učno uspešen učenec ali dijak »uči vsaj dve uri na dan«, »uči se zavzeto 

in zbrano vsak dan«, »se redno in vestno uči«, »se samo uči«, »uči se sproti in temeljito«, 

»redno dela domače naloge«, »ponavlja, kar so se tisti dan učili za kratek čas in potem 

naslednji dan spet«, »pozorno poskuša in sledi snovi pri pouku«, »dela izpiske iz katerih se 

kasneje uči, dela miselne vzorce, se uči iz učbenikov«, »kar se uči razume«. Anketiranci imajo 

zelo razdelano sliko o tem, kako naj bi se učil učenec ali dijak, da bo učno uspešen. Njihovo 

mnenje je skladno s smernicami učinkovitega učenja, ki jih najdemo v strokovni literaturi. D. 

Kunaver (1993) predlaga, da se učimo zbrano, natančno, vztrajno, s ponavljanjem, 

izpisovanjem ključnih besed, izdelovanjem miselnih vzorcev, z razumevanjem. Način učenja 

je odvisen od vsakega posameznika, kar sta izpostavila tudi dva anketiranca: »način učenja je 

odvisen od posameznika – eni se ne učijo nič, drugi veliko« in »vsak učenec ima svoj način 

učenja«. Nekateri za učenje potrebujejo več časa, drugi manj. Navadno pa je to povezano z 

načinom učenja. A. Woolfolk (2002) meni, da so učenci najbolj uspešni, če poznajo svoj 

najljubši način učenja, če vedo, kaj je zanje teţko in kaj lahko. Tudi M. Straţišar (2001) se s 

tem strinja, saj meni, da si bo učenec laţje in prej zapomnil potrebne informacije, če ve na 

kakšen način se najlaţje uči. Pri tem pa je potrebna tudi organizacija učenja in dobre učne 

navade, kar mora razviti vsak posameznik sam. Dva anketiranca sta izpostavila, da si učno 

uspešen učenec »dobro razporeja čas in je organiziran« ter »ima zelo dobre učne navade«, 

kar verjetno pomeni, da je discipliniran in ima zastavljene cilje, ki jih ţeli doseči. Med 

odgovori je bilo tudi nekaj mnenj, da se učno uspešni učenci »piflajo«, torej se učijo na pamet 

in nato kmalu pozabijo naučeno. Najverjetneje je med učno uspešnimi učenci in dijaki tudi 

nekaj takih, ki se sami vedno ne učijo na način, ki so ga pripisovali učno uspešnim, tj. zbrano, 

natančno, vztrajno, s ponavljanjem, izpisovanjem in z razumevanjem, saj včasih čas ali 

kakšna posebna situacija tega ne dopuščata. 

Anketiranci so opisovali tudi ''vedenje uspešnega učenca ali dijaka v razredu in v šoli''. 

Odgovori so sledeči: »šoli posluša in se lepo obnaša«, »spoštuje druge«, »se vede primerno«, 

»vzorno«, »pošteno«, »kulturno in vljudno«, »sodeluje pri pouku«, »razpravlja o temi, ki jo 

trenutno obdelujemo«, »pomaga drugim učencem pri učenju«, »je prijazen«, ima »sprejemljiv 

odnos do vseh, trudi se za razred«, »ne zganja hrupa«, »se ne zajbava«, »vede se letom 

primerno«, »ne manjka pri pouku« ipd. Anketiranci se najverjetneje opirajo na pravila 

šolskega reda, ki ga vsaka osnovna in srednja šola sprejme na podlagi vzgojnega načrta in 

določa kakšno vedenje je primerno in vzorno. V 3. členu Pravilnika o šolskem redu v srednjih 

šolah (2010) so zapisane splošne dolţnosti dijaka, kot npr. se ravna v skladu z določili 

pravilnika, s šolskimi pravili in navodili delavcev šole, redno obiskuje pouk, dijakov in 

delavcev šole ne moti pri delu, spoštuje njihove pravice in spoštuje splošne vrednote. Iz 

odgovorov anketirancev je razvidno, da so v povprečju v ospredju vrednote pomoč drugim, 

spoštovanje, prijaznost, upoštevanje pravil, ki jih poleg visokih ocen pripisujejo učno 

uspešnim učencem ali dijakom. Nekateri anketiranci pa menijo, da se učno uspešen učenec ali 
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dijak »v šoli vede dokaj primerno«, »vede se vsaj približno po pravilih« in »v šoli ne povzroča 

večjih težav«. Tako kot pri ocenah je tudi pri vedenju učno uspešnega učenca ali dijaka moţno 

neko odstopanje od pričakovanega vedenja. Vsakemu se zgodi, da se kdaj ne vede v skladu s 

svojimi socialnimi normami. Vec (2007) meni, da je v vsakem razredu pribliţno 5 % učencev 

z motečim vedenjem (npr. klepetanje, stalno spraševanje, ...). Določeno mero motečega 

vedenja moramo celo dopuščati, da ga laţje ohranimo pod nadzorom in da se ne stopnjuje, saj 

ga v celoti ni mogoče odpraviti. Eden izmed anketirancev pa meni, da se učno uspešen učenec 

ali dijak »v šoli ne rabi obnašati točno po pravilih, saj to ne pove kakšne ocene ima«. Vedenje 

učenca ali dijaka po mnenju anketirancev torej ne napoveduje njegovih ocen, saj nekateri 

upoštevajo pravila in imajo nizke ocene, drugi pa imajo kljub neupoštevanju pravil visoke 

ocene. Tako kot so zapisali nekateri anketiranci je »tudi vedenje odvisno od osebe« in ga ne 

moremo natančno povezovati s pridobljenimi ocenami ali z učno uspešnostjo. V kategorijo 

''vedenje v šoli'', pa sem uvrstila tudi naslednje odgovore, ki opisujejo učno uspešnega učenca: 

»mora biti resen«, »mora biti družaben in vsi ga imajo radi«, »je dobre volje in razpoložen«, 

»je bolj miren in zagnan«. Iz odgovorov vidimo, da anketiranci pri opisih navajajo tudi 

osebnostne značilnosti. V tem primeru učno uspešnim pripisujejo značilnosti ekstravertnost in 

introvertnost. Nekateri učno uspešne dojemajo kot odprte, dobrovoljne in druţabne 

posameznike, ki so priljubljeni, druge pa kot resne in mirne. Med drugim so učno uspešnim 

pripisali tudi organiziranost in natančnost, kar je tudi osebnostna lastnost. K učni uspešnosti 

lahko pripomore več osebnostnih lastnosti, kar so ugotavljali ţe številni avtorji (npr. Behling 

1998 v Avsec, 2007; Marjanovič Umek idr., 2007), ki so proučevali faktorje osebnosti in na 

podlagi tega oblikovali ţe predstavljen pet-faktorski model osebnosti.  

6.1.3 Opis učno neuspešnega učenca ali dijaka 

Anketiranci so tudi pri opisu ocen neuspešnega učenca ali dijaka podali med seboj zelo 

podobne odgovore. Učno neuspešen učenec ali dijak »ima slabe ocene«, »ima dvojke in 

enke«, »ima 1 in nekaj 2«, »ima ocene ena, dve in tudi tri«. Med odgovori se je pojavilo tudi 

mnenje, da ima učno neuspešen učenec »ocene pod tri ali štiri«. Ugotovimo torej, da so 

pojmovanja učne (ne)uspešnosti zelo različna in se razlikujejo od posameznika do 

posameznika, kar odraţajo različni notranji kriteriji učne (ne)uspešnosti anketirancev. V tem 

primeru neuspeh zaznamuje ţe prav dobra ocena, ki je sicer nad povprečjem. Z prej 

napisanim je povezan tudi naslednji odgovor anketiranca, da ima učno neuspešen učenec ali 

dijak »nizke ali visoke ocene«. Vidimo, da je dojemanje ocen zelo subjektivno. Nekdo ima 

učne cilje zelo visoko postavljene in mu prav dobra ocena predstavlja neuspeh, medtem ko 

nekomu enaka ocena predstavlja uspeh. Tako se lahko učenec z visokimi ocenami doţivlja 

kot neuspešnega, drugi pa ga, v skladu s svojim notranjim pojmovanjem učne (ne)uspešnosti 

opredeljujejo za učno uspešnega. Doţivljanje samega sebe kot učno uspešnega oz. 

neuspešnega pa je odvisno od naših izkušenj, osebnih pojmovanj, ki jih imamo o 

(ne)uspešnosti, od zastavljenih ciljev in ravni aspiracij, od količine truda, vloţenega v delo, od 

zaznane samoučinkovitosti in kompetentnosti (Marentič Poţarnik, 2000). Pri opredeljevanju 

(ne)uspešnosti je torej pomembno učenčevo doţivljanje učnih situacij, zato ne moremo z 

gotovostjo trditi, da učno uspešnemu učencu »ni mar kakšne ocene ima« in da »ga ne 

zanimajo svoje ocene«, kot menita dva anketiranca. Nizke ocene so lahko odraz nizkih 
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intelektualnih sposobnosti ali morebitnih specifičnih učnih teţav. Moţno pa je, kot 

predvidevajo tudi podani odgovori, da ima učno neuspešen učenec ali dijak »slabe ocene za 

svoje zmožnosti« oz. da »ocene nima primerne njegovim sposobnostim«. V tem primeru je 

eden izmed vzrokov za nizke ocene tudi pomanjkanje motivacije, pri čemer je učenec glede 

na svoje sposobnosti učno manj uspešen kot bi lahko bil. V tem primeru gre za podrealizacijo 

učenčevih potencialov oz. za neizkoriščene sposobnosti učenca ali dijaka, kar se kaţe v 

nesorazmerju med njegovimi zmoţnostmi in doseţki. Učenec ali dijak ne dosega ocen, ki jih 

je zmoţen doseči v okviru svojih intelektualnih sposobnosti (Razdevšek Pučko, 2003). 

Način učenja neuspešnega učenca ali dijaka anketiranci ocenjujejo iz dveh perspektiv. Po eni 

strani menijo, da »se ne uči«, »se ne uči oz. se premalo«, »uči se zadnji dan pred testom, 

zvezka nikoli ne odpre«, kar je predvsem povezano s količino časa vloţenega v učenje. 

Anderson (1984) meni, da uspeh učencev preveč enačimo s časom namenjenim učenju in se 

ne vprašamo, kaj so počeli v tem času in koliko so se naučili. Po mnenju avtorja je 

pomembnejše, da učenec sam ve, koliko časa potrebuje, da se nauči določeno snov (prav 

tam). Prav tako pa so pomembne učne strategije, ki vplivajo na učne rezultate. Torej, kot pravi 

en izmed anketirancev, ni »glavno tisto, koliko časa prispeva za šolo« temveč način učenja. V 

prejšnjem poglavju smo ugotovili, da se anketiranci strinjajo s trditvijo, da je učenec lahko 

bolj uspešen, če ve, na kakšen način se najlaţje uči. Učenec ali dijak, ki je označen za 

neuspešnega, morda le »nima učinkovitega načina učenja« ali »ni organiziran« kot sta 

zapisala dva anketiranca. Po eni strani anketiranci neuspeh enačijo s količino časa, vloţenega 

v učenje, po drugi strani pa vzrok neuspeha vidijo v načinu učenja in v teţavah pri učenju: 

»ne dela zapiskov«, »ne dela domačih nalog«, »se ne uči ali pa se uči a si snovi ne zapomni 

ali je ne razume«, »učenec se ne uči sproti ali pa ne dovolj natančno«, »uči se lahko sproti a 

mu pač ne gre«, »ima veliko težav in potrebuje več časa, da se nauči snov«, »uči se zelo 

težko«, »potrebuje učno pomoč«. Mnenja anketirancev so skladna z ugotovitvami L. Magajna 

idr. (2008), ki razlagajo, da učenci pogosto niso uspešni zaradi splošnih ali specifičnih učnih 

teţav. Takšni pri učenju potrebujejo dodatno spodbudo, pomoč in prilagojeno poučevanje, 

metode in oblike dela, da se lahko izkaţejo in izboljšajo svoj učni uspeh (prav tam). Včasih 

učenci niso motivirani za šolsko delo, se maksimalno ne potrudijo in so posledično neuspešni, 

nekateri pa kljub trudu niso učno uspešni, zaradi omenjenih teţav ali drugih dejavnikov, ki 

onemogočajo pridobitev ţelenih rezultatov. V enem stavku lahko zapisano strnem v obliki 

enega izmed odgovorov, ki pravi, da obstajajo učenci »ki se trudijo pa niso uspešni, so pa tudi 

učenci, ki za šolo ne naredijo nič«. 

Kot pri opisu vedenja uspešnega učenca ali dijaka je tudi pri opisu vedenja neuspešnega 

učenca ali dijaka nekaj mnenj anketirancev, ki nakazujejo na to, da je teţko določiti, ali je 

učenec ali dijak učno neuspešen, saj je »v šoli lahko ne-vzoren ali pa vzoren«, »v šoli se lahko 

vede normalno lahko pa tut nagaja«. Anketiranci neuspešnega učenca ali dijaka pogosto 

opisujejo kot nekoga, ki se vede »nesramno«, »neprimerno«, »zaničevalno«, »nespoštljivo«, 

»prostaško« oz. kot nekoga, ki »ne upošteva pravil«, »je len«, »ne posluša pri pouku, nagaja 

učiteljem«, »pri pouku ne sledi, ne opravlja domačega dela«, »je problematičen«, »je 

nemiren«, »razgraja«, »ugovarja in ne posluša učiteljev«, »se zafrkava, ne uboga, se ne 

trudi«, »šprica, moti pouk« in »mu je vseeno za šolo«. Anketiranci so navajali predvsem 
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navzven izraţene oz. eksternalizirane vedenjske oblike, ki motijo potek pouka. A. Kobolt 

(2010) navaja rezultate širše slovenske raziskave med strokovnimi delavci v osnovnih in 

srednjih šolah o doţivljanju izstopajočega vedenja, ki so pokazali, da je za pedagoške delavce 

najbolj moteče prav eksternalizirano vedenje (uničevanje opreme, ugovarjanje odraslim, 

odvračanje drugih od dela, itd.). Nasprotno pa je internalizirano oz. ponotranjeno vedenje 

učencev in dijakov, ki se navzven ne vidi, zanje najmanj moteče (prav tam). Med opisi 

vedenja učno neuspešnega učenca ali dijaka sta tudi dva takšna, ki kaţeta na internalizirano 

vedenje, ker je njegovo vedenje »umirjeno« ter »se vsi počutimo kot, da ga v razredu sploh 

ni«. Obstajata torej dva načina izkazovanja stiske, viden in prikrit, le da slednjemu 

namenjamo manj pozornosti, ravno zaradi tega ker ne izstopa. Tako so nekateri anketiranci 

tistim neuspešnim učencem, ki se vedejo umirjeno mogoče pripisali lastnosti »radodaren« in 

»prijazen«, medtem ko za tiste, ki kršijo šolska pravila in se ne vedejo v skladu s pričakovanji 

učiteljev, navajajo, da »skrbi samo zase in drugi ga ne marajo« ter »učenci se ga izogibajo«. 

A. Kobolt (prav tam) meni, da ima tovrstno vedenje učencev in dijakov utemeljen vzrok in 

svojo funkcijo. Praviloma so učno manj uspešni oz. neuspešni, imajo slabo samopodobo, 

skromne socialne izkušnje, nestabilno druţinsko okolje, kar poskušajo prikriti s svojim 

obnašanjem. Ker nase ne opozorijo z visokimi ocenami, to storijo z izstopajočim vedenjem, 

kar pa vrstnike pogosto odvrača od interakcij z njimi. Odpor do takšnega vedenja je opazen 

tudi iz odgovorov anketirancev.  

Iz zgoraj predstavljenih rezultatov raziskave je razvidno, da so osebna pojmovanja 

osnovnošolcev in srednješolcev o učni (ne)uspešnosti precej stereotipna, vendar kaţejo, da 

hkrati anketiranci razumejo, da je (ne)uspešnost relativna in odvisna od predstav vsakega 

posameznika. Naj povzamem razlago B. Marentič Poţarnik (2000) o medsebojni povezanosti 

vedenja, motivacije, načina učenja in učnih rezultatov učenca. Ti so odvisni od 

posameznikove učne usmerjenosti (v ocene, razumevanje ali uporabnost znanja) oz. od 

smisla, ki ga vidijo v učenju. Npr. učenec, ki mu je cilj pridobiti uporabno znanje, morda ne 

bo imel visokih ocen, njegov način učenja pa se bo najverjetneje razlikoval od načina učenja 

tistega, ki si ţeli le visoke ocene (prav tam). Kombinacija vseh teh komponent in ostalih 

psihološki ter socialnih dejavnikov, ki vplivajo na pridobivanje in izkazovanje znanja, nam 

ustvarjajo široko in raznoliko paleto primerov učno uspešnih, manj uspešnih oz. neuspešnih 

učencev ali dijakov, ki pa jih kot take, brez upoštevanja učenčevega vpogleda v učno 

situacijo, ne moremo obravnavati.  

 

6.2 ZAZNAVANJE LASTNE UČNE (NE)USPEŠNOSTI OSNOVNOŠOLCEV IN 

SREDNJEŠOLCEV V POVEZAVI Z NJIHOVIM DEJANSKIM UČNIM 

USPEHOM IN PRIPISOVANJE VZROKOV ZA NEUSPEH 

Poleg pojmovanja učne (ne)uspešnosti anketirancev, me je v raziskavi zanimalo tudi, kako se 

zaznavanje njihove lastne učne (ne)uspešnosti povezuje z njihovim dejanskim učnim 

uspehom ter čemu anketiranci pripisujejo vzrok (ne)uspeha. Učno (ne)uspešnost anketirancev 

sem ocenjevala le na podlagi podanih lanskih in letošnjih ocen (1. polletja) pri treh predmetih, 

ki se izvajajo tako v osnovni šoli, kot v 1. letniku srednje šole, in sicer pri matematiki, 

slovenščini in angleščini. 
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Ugotovili smo ţe, da se 85,38 % anketirancev opredeljuje kot učno uspešne učence, 14,61 % 

pa se jih opredeljuje kot učno neuspešne učence. Zanimalo me je, ali se samoocena o učni 

(ne)uspešnosti povezuje s povprečjem šolskih ocen. Povezanost spremenljivk sem preverila s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom ter ugotovila, da med njima obstaja statistično 

pomembna, srednje močna negativna povezava. Rezultati so prikazani v preglednici 3. 

Preglednica 3: Pearsonov korelacijski koeficient med samooceno o učni (ne)uspešnosti in 

povprečjem šolskih ocen 

 samoocena povprečje šolskih ocen 

samoocena 

r 1 -,335
**
 

p  ,000 

N 130 125 

Povprečje 

šolskih ocen 

r -,335
**
 1 

p ,000  

N 125 125 

        ** Korelacija je statistično pomembna pri stopnji 0.01. 

Rezultati kaţejo, da sta samoocena o učni (ne)uspešnosti in povprečje šolskih ocen statistično 

pomembno povezani, saj je r = -0.335, p = 0.000 (p < 0.005). Zanimivo je, da je korelacijska 

povezanost med spremenljivkama negativna, kar pomeni, da se anketiranci, ki dosegajo višje 

povprečje šolskih ocen, zaznavajo kot učno manj uspešne. To lahko pojasnimo s cilji in 

pričakovanji. Po mnenju A. Woolfolk (2002) si učenci, ki se čutijo kompetentne in dosegajo 

visoke učne rezultate, postavljajo visoke nadaljnje cilje in imajo do sebe visoka pričakovanja. 

Z učno uspešnostjo učencev pa se stopnjujejo tudi pričakovanja socialnega okolja (prav tam). 

Sklepam, da se ob vsem tem poveča tudi samokritičnost učencev do samih sebe, ta pa ţe ob 

najmanjšem neuspehu pripelje do občutka neuspešnosti. Kljub morebitnim visokim ocenam in 

visokem učnem uspehu, ki jih anketiranci dosegajo, se lahko doţivljajo kot učno neuspešne 

oz. ocenjujejo, da ne dosegajo ţelenih ciljev. Kakšen je njihov dejanski učni uspeh in kako se 

povezuje z njihovo samooceno o učni (ne)uspešnosti, pa bom ugotavljala v nadaljevanju.  

6.2.1 Učni uspeh osnovnošolcev in srednješolcev glede na samooceno o učni 

(ne)uspešnosti 

Na podlagi podanih ocen lanskega šolskega leta in letošnjega 1. polletja, ki so jih anketiranci 

pridobili pri matematiki, slovenščini in angleščini sem preverila, ali je njihov dejanski učni 

uspeh skladen s samooceno o lastni učni (ne)uspešnosti. V preglednici 4 so prikazane 

povprečne šolske ocene anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno uspešne (v preglednici UU) in 

učno neuspešne (v preglednici UN). 
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Preglednica 4: Povprečje vseh podanih ocen pri matematiki, slovenščini in angleščini v 

lanskem šolskem letu in letošnjem 1. polletju osnovnošolcev in srednješolcev, ki se ocenjujejo 

kot učno (ne)uspešne 

 matematika slovenščina angleščina 

  UU UN UU UN UU UN 

OŠ 

M 3,45 2,83 3,79 3,39 3,91 2,89 

N 51 9 51 9 51 9 

σ 1,011 ,707 ,789 ,782 ,937 ,894 

SŠ 

M 3,19 2,35 3,39 2,60 3,71 2,95 

N 59 10 58 10 55 10 

σ ,942 1,029 ,744 ,775 ,896 1,165 

Skupaj 

M 3,31 2,58 3,58 2,97 3,81 2,92 

N 110 19 109 19 106 19 

σ ,979 ,902 ,788 ,858 ,917 1,017 

Iz preglednice 4 je razvidno, da so povprečne šolske ocene osnovnošolcev in srednješolcev, ki 

se ocenjujejo kot učno uspešne višje od povprečnih šolskih ocen osnovnošolcev in 

srednješolcev, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne. Glede na povprečne ocene, bi 

osnovnošolci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne dosegli prav dober (4) končni uspeh. 

Osnovnošolci in srednješolci, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne ter srednješolci, ki se 

ocenjujejo kot učno uspešne pa bi dosegli dober (3) končni uspeh. 

Pridobljene ocene osnovnošolcev in srednješolcev ter njihova samoocena, da so učno uspešni, 

niso popolnoma v skladu z notranjimi kriteriji, ki so jih anketiranci podajali pri opisu ocen 

učno uspešnega učenca ali dijaka. Zanimivo je, da so anketiranci dosegali niţje ocene od 

ocen, ki jih pripisujejo učno uspešnim učencem ali dijakom, vendar se sami kljub temu 

zaznavajo kot učno uspešne. Večinsko so anketiranci namreč menili, da imajo učno uspešni 

učenci ali dijaki odlične (5) in prav dobre (4) ocene, le malo jih je k ocenam učno uspešnega 

učenca ali dijaka prištevalo tudi oceno dobro (3). Sodeč po njihovem opisu in rezultatih 

pridobljenih ocen, sami torej ne spadajo v skupino učno uspešnih, vendar jih lahko označimo 

za dokaj uspešne učence. Če pa za spodnjo mejo kriterija učne uspešnosti določimo oceno 

dobro (3), so tako osnovnošolci kot srednješolci učno uspešni. Tako lahko zaključimo, da je 

zaznavanje lastne učne uspešnosti anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno uspešne skladno z 

njihovimi dejanskimi ocenami oz. učnim uspehom. 

Tudi dejanske ocene anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne, se ne ujemajo 

popolnoma z njihovimi notranjimi kriteriji o tem, kakšne ocene naj bi imel učno neuspešen 

učenec. Učno neuspešnim učencem ali dijakom so v povprečju namreč prisodili predvsem 

nezadostne (1) in zadostne (2) ocene, le malo tudi dobre (3). Če upoštevamo kriterij, ki smo 

ga določili za opredelitev uspešnih učencev, z mejno oceno dobro (3), bi tudi to skupino 

anketirancev, ki se opredeljujejo za učno neuspešne, lahko uvrstili v skupino učno uspešnih. 

Vendar v tem primeru teţje zaključimo, da se zaznavanje lastne učne neuspešnosti 

osnovnošolcev in srednješolcev skladno z njihovimi dejanskimi ocenami oz. učnim uspehom, 

saj je razhajanje med dejanskimi pridobljenimi ocenami in ocenami, ki jih pripisujejo učno 

neuspešnim učencem glede na notranje kriterije, veliko. Anketiranci se kot učno neuspešne 
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ocenjujejo morda zato, ker so do sebe preveč kritični ali pa ne dosegajo svojih zastavljenih 

ciljev in pričakovanj. L. Magajna idr. (2008, str. 10) razlagajo, da je učna neuspešnost 

»relativna, ko so učenčevi doseţki niţji od pričakovanih glede na njihove sposobnosti ali 

absolutna, ko je učenec negativno ocenjen, ko ponavlja razred ali ko zaključi osnovno šolo v 

niţjem razredu«. V tem primeru gre torej zagotovo za relativno učno neuspešnost, zakaj se 

anketiranci tako ocenjujejo pa lahko le sklepamo. Tudi M. Ule (2004) meni, da ima zunanji 

opazovalec omejene informacije o duševnih stanjih in vedenju človeka, zato si teţe razlaga 

socialne situacije. »Te informacije pa so večkrat nujno potrebne za interpretacijo trenutnih 

informacij o človeku« (prav tam, str. 81). Odločitev o  samo-uvrstitvi med učno uspešne ali 

neuspešne, bi torej morali prepustiti lastni interpretaciji učencev in dijakov samih ali pa se 

podrobneje seznaniti s konkretno situacijo, pridobiti dodatne informacije, saj opredelitev 

samega sebe na področju (ne)uspešnosti le na podlagi ocen ni zadovoljiva. 

76,2 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo, da lahko učenec vedno dobi boljše ocene, če se 

le potrudi. V preglednici 5 je prikazano, koliko časa in truda so sami vloţili v doseganje 

lastnega šolskega uspeha. 

Preglednica 5: Samoocene o vloţenem trudu in času v šolski uspeh pri osnovnošolcih in 

srednješolcih, ki se ocenjujejo za učno (ne)uspešne (N = 111) 

 Na splošno sem v svoj šolski uspeh vloţil 

Skupaj 
skoraj nič časa 

in nič truda 

malo časa in 

malo truda 

dokaj veliko časa 

in truda 

zelo veliko časa 

in truda 

UU UN UU UN UU UN UU UN UU     UN 

 OŠ 
        N 4 1 26 5 20 3 1 0 51 9 

%  3,6% 5,3% 23,4% 26,3% 18,0% 15,8% 0,9% 0% 45,9% 47,4% 

 SŠ 

        N 4 2 24 5 27 3 5 0 60 10 

%  3,6% 10,5% 21,6% 26,3% 24,3% 15,8% 4,5% 0% 54,1% 52,6% 

Skupaj 
         N 8 3 50 10 47 6 6 0 111 19 

% 7,2% 15,8% 45,0% 52,6% 42,3% 31,6% 5,4% 0% 100% 100% 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so osnovnošolci in srednješolci, ki se ocenjujejo kot učno 

uspešne v primerjavi z osnovnošolci in srednješolci, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne, v 

doseganje šolskega uspeha vloţili več časa in truda. Sicer pa so oboji najpogosteje učenju 

namenili malo časa in malo truda. Anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne, so v 45 % 

učenju namenili malo časa in malo truda, 42,3 % jih je učenju namenilo dokaj veliko časa in 

truda, 7,2 % skoraj nič časa in nič truda ter 5,4 % zelo veliko časa in truda. Anketiranci, ki se 

ocenjujejo kot učno neuspešne pa so v 52,6 % učenju namenili malo časa in truda, 31,6 % jih 

je v doseganje šolskega uspeha vloţilo dokaj veliko časa in truda, 15,8 % skoraj nič časa in 

nič truda, nihče pa v doseganje svojega šolskega uspeha ni vloţil veliko časa in truda. 

Glede na to, da se večina anketirancev strinja s trditvijo, da učenec lahko dobi boljše ocene, če 

se potrudi, bi v povprečju torej lahko v svoj šolski uspeh vloţili več časa in truda ter tako 

morda bili še bolj uspešni. Med anketiranci, ki se ocenjujejo za učno neuspešne pa se jih 57,9 

% strinja s trditvijo, da učno neuspešni učenci v učenje ne vložijo dovolj truda in časa 
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(rezultati so prikazani v preglednici 6 v prilogi). Glede na rezultate prikazane v preglednici 5, 

se njihovo mnenje o vlaganju časa in truda ujema z dejanskim vlaganjem časa in truda v 

učenje. Poleg tega se 42,1 % anketirancev strinja s trditvijo, da se mora učenec veliko učiti, če 

ţeli imeti visoke ocene (rezultati so prikazani v preglednici 7 v prilogi). Če bi anketiranci 

torej v učenje vloţili več časa in truda, bi lahko dosegli tudi višje učne rezultate. 

6.2.2 Razlike v povprečnih ocenah anketirancev glede na samooceno, spol, vrsto šole in 

vrsto srednješolskega programa 

Rezultati so pokazali, da anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne dosegajo višje ocene 

kot anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne. S t-preizkusom za neodvisne vzorce sem 

preverila, ali so te razlike v povprečnih šolskih ocenah glede na samooceno o učni 

(ne)uspešnosti anketirancev statistično pomembne. Poleg tega sem s t-preizkusom preverila 

tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih šolskih ocenah glede na spol in 

vrsto šole, z analizo variance (ANOVA) pa sem preverila morebitne razlike v pridobljenih 

šolskih ocenah glede na srednješolski program. Rezultati preizkusov so pokazali, da v 

povprečnih doseţenih ocenah anketirancev obstajajo statistično pomembne razlike pri vseh 

primerjanih skupinah, zato hipotezo H1 »učni uspeh anketirancev se statistično pomembno 

razlikuje glede na samooceno o učni (ne)uspešnosti, spol, vrsto šole in vrsto srednješolskega 

programa«, potrjujem. Rezultati so prikazani v preglednicah 8, 9, 10 in 11. 

Preglednica 8: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v povprečnih šolskih 

ocenah anketirancev glede na samooceno o učni (ne)uspešnosti 

 samoocena N M σ t df   p 

Povprečje 

šolskih ocen 

učno uspešen 106 3,58 ,763 
3,947 123 ,000 

učno neuspešen 19 2,82 ,798 

Povprečje šolskih ocen skupine anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno uspešne (N = 106), 

znaša 3.58, povprečje šolskih ocen skupine anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne 

(N = 19) pa znaša 2.82. Rezultati t-preizkusa kaţejo, da so razlike med aritmetičnima 

sredinama obeh skupin statistično pomembne. Posamezniki, ki se ocenjujejo kot učno uspešne 

v povprečju dosegajo statistično pomembno višje ocene (M = 3.58) kot posamezniki, ki se 

ocenjujejo kot učno neuspešne (M = 2.82), t (123) = 3.947, p = 0.000, p < 0.05).  

Preglednica 9: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v povprečnih šolskih 

ocenah anketirancev glede na spol 

 spol N M σ t df p 

Povprečje 

šolskih ocen 

moški 58 3,27 ,663 
-2,569 120,256 ,011 

ţenska 67 3,63 ,894 

Povprečje šolskih ocen pri skupini fantov (N = 58) znaša 3.27, povprečje šolskih ocen pri 

skupini deklet (N = 67) pa 3.63. Rezultati t-preizkusa kaţejo, da so razlike med aritmetičnima 

sredinama obeh skupin statistično pomembne. Dekleta v povprečju dosegajo višje ocene (M = 

3.63) kot fantje (M = 3.27), t (120,256) = -2.569, p = 0.011 (p < 0.05). 
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Preglednica 10: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v povprečnih šolskih 

ocenah anketirancev glede na vrsto šole 

 OŠ/SŠ N M σ t df p 

Povprečje 

šolskih ocen 

OŠ 60 3,62 ,811 
2,026 123 ,045 

SŠ 65 3,33 ,795 

Povprečje šolskih ocen skupine osnovnošolcev (N = 60) znaša 3.62, povprečje šolskih ocen 

skupine srednješolcev (N = 65) pa 3.33. Rezultati t-preizkusa kaţejo, da so razlike med 

aritmetičnima sredinama obeh skupin statistično pomembne. Osnovnošolci v povprečju 

dosegajo statistično pomembno višje ocene (M = 3.62) kot srednješolci (M = 3.33), t (123) = 

2.026, p = 0.045 (p < 0.05). 

Preglednica 11: Preizkus analize variance - preverjanje razlik v povprečnih šolskih ocenah 

anketirancev glede na vrsto srednješolskega programa 

 N M σ ANOVA 

poklicni program 18 2,78 ,569 Povprečje šolskih ocen df F p 

tehnični program 25 3,18 ,672 Med skupinami 2 16,830 ,000 

gimnazijski program 22 3,94 ,685 Znotraj skupin 62  

Skupaj 65 3,33 ,795 Skupaj 64 

Povprečje šolskih ocen vseh treh srednješolskih programov (N = 65) znaša 3.33. Rezultati 

preizkusa analize variance kaţejo, da so razlike med variancami vseh treh skupin statistično 

pomembne. V povprečju dijaki gimnazijskega programa (M = 3.94) dosegajo statistično 

pomembno višje ocene kot dijaki tehničnega programa (M = 3.18), ti pa kot dijaki poklicnega 

programa (M = 2.78), F (2, 62) = 16.830, p = 0.000 (p < 0.05).  

6.2.3 Izkušnje z neuspehom  

Anketiranci so poleg samoocene o učni (ne)uspešnosti podali tudi svoje izkušnje s situacijo 

učnega neuspeha. Večina anketirancev je po njihovem mnenju neuspeh ţe doţivela, med 

njimi pa je tudi nekaj takšnih, ki izkušnje z neuspehom še niso doţiveli. V preglednici 12 je 

prikazano, koliko anketirancev je glede na samooceno o učni (ne)uspešnosti situacijo učnega 

neuspeha ţe doţivelo oz. koliko anketirancev situacije učnega neuspeha še ni doţivelo. 

Preglednica 12: Samoocena anketirancev glede na situacijo učnega neuspeha (N = 130) 

 situacija učnega neuspeha 
Skupaj 

še nisem doţivel sem ţe doţivel 

Samoocena 

učno uspešen 
N 

% 

41 

31,5% 

70 

53,8% 

111 

85,4% 

učno neuspešen 
N 

% 

5 

3,8% 

14 

10,8% 

19 

14,6% 

Skupaj 
N 

% 

46 

35,4% 

84 

64,6% 

130 

100,0% 
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Izmed vseh anketirancev, se jih 85,4 % opredeljuje kot učno uspešne učence in 14,6 % 

anketirancev kot učno neuspešne. 64,6 % anketirancev poroča, da so učni neuspeh ţe doţiveli 

medtem ko 35,4 % anketirancev poroča, da učnega neuspeha še niso doţiveli. Ugotovili smo 

ţe, da neuspeh lahko doţivi vsak učenec, tudi tisti, ki je sicer učno uspešen. Tako je tudi v 

primeru anketirancev. Izmed anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno uspešne, je veliko takih, 

ki so učni neuspeh ţe doţiveli. Zanimivo pa je, da 5 anketirancev, ki so se opredelili za učno 

neuspešne, poroča, da situacije učnega neuspeha še niso doţiveli. Morda so sami s svojimi 

ocenami in učnim uspehom zadovoljni, vendar so se na podlagi stereotipnih predstav o učni 

neuspešnosti (predstavljeno v prejšnjem poglavju) opredelili kot neuspešne. 

6.2.4 Pripisovanje vzrokov neuspeha učno (ne)uspešnih osnovnošolcev in srednješolcev 

Ljudje vsa dogajanja, situacije in dogodke, ki nas obdajajo zaznavamo, ocenjujemo ter 

razlagamo na različne načine. Tako si različno razlagamo učni (ne)uspeh, vzroke (ne)uspeha 

in tudi odgovornost zanj. V raziskavi sem preverjala, čemu anketiranci pripisujejo vzroke 

neuspeha - notranjim ali zunanjim dejavnikom. M. Ule (2004, str. 92) meni, da je od 

pripisovanja vzročnosti oz. odgovornosti za dejanja »odvisno, kako razumemo svet, kako 

načrtujemo svoja dejanja in kaj pričakujemo v raznih situacijah«. V preglednici 13 so 

prikazani rezultati pripisovanja vzrokov učnemu neuspehu osnovnošolcev in srednješolcev. 

Preglednica 13: Samoocena anketirancev glede na pripisovanje vzrokov neuspehu (N = 84) 

 Za neuspeh 
Skupaj 

sem bil kriv sam so bili krivi drugi 

samoocena 

učno uspešen 
N 63 7 70 

% 75,0% 8,3% 83,3% 

učno neuspešen 
N 14 0 14 

% 16,7% 0,0% 16,7% 

Skupaj 
N 77 7 84 

% 91,7% 8,3% 100,0% 

Izmed vseh anketirancev, ki so situacijo neuspeha ţe doţiveli (N = 84), je 91,7 % 

anketirancev vzroke neuspeha pripisalo sebi. Od tega je 75 % učencev in dijakov, ki se 

ocenjujejo kot učno uspešne in 16,7 % učencev in dijakov, ki se ocenjujejo kot učno 

neuspešne. 8,3 % pa jih meni, da so za njihov neuspeh odgovorni drugi, med njimi so le 

učenci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne. 

Anketiranci so imeli moţnost dopisati, kaj konkretno je bil vzrok njihovega neuspeha. 

Odgovori, ki so se nanašali na notranji vzrok in lastno odgovornost za neuspeh, so bili 

naslednji: »nisem bil motiviran, pozabil sem snov«, »se nisem učil, bil sem nepazljiv«, »ni se 

mi dalo učit«, »lenoba«, »nisem se dovolj učila, ni me zanimalo, mislila sem, da ni 

pomembno«, »sem bila zmedena, sem pozabila snov«, »bila sem površna in nepazljiva«, 

»učiteljice sem se bala«, »nisem se dovolj učil in premalo časa«, »nisem se učila sproti«, 

»strah«, »nisem bil pripravljen na uro (nisem znal snovi)«, »zaradi depresije se nisem mogla 

skoncentrirati«, »nisem razumela snovi«, »namesto, da bi se učil so me pritegnile druge stvari 

(npr. mobilni telefon)«, »premalo učenja in poslušanja pri pouku«, »nisem se dovolj učila - 

premalo časa«, »nisem bila zbrana«, »nisem se dovolj poglobila«. 
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Vsebinski odgovori anketirancev se med skupino učno uspešnih in učno neuspešnih ne 

razlikujejo. Odgovori so se ponavljali, večinoma pa vzrok neuspeha oboji vidijo predvsem v 

pomanjkanju motivacije in količini učenja, površnosti in nerazumevanju snovi. To se 

povezuje z obsegom časa in truda, ki so ga anketiranci vlagali v učenje (rezultati so pokazali, 

da so anketiranci v povprečju v doseganju učnega uspeha vloţili malo časa in truda in dokaj 

veliko časa in truda) in tudi s teţavo anketirancev s pomnjenjem in priklicem informacij. B. 

Marentič Poţarnik (2000) razlaga, da učno snov pozabljamo, ker se je nismo dovolj temeljito 

naučili, se učenja nismo lotili poglobljeno in z razumevanjem, podatkov nismo smiselno 

organizirali v celoto ali pa naučenega nismo ponavljali. Na učenje in priklic pa vplivajo tudi 

strah in čustvene teţave: »prevelika stopnja napetosti (strah, stres, bolečina) blokira 

zapomnitev novega pa tudi priklic ţe naučenega« (prav tam, str. 75). Tako nesproščenost in 

strah pred učitelji ali neuspehom, vplivata na učni neuspeh, saj smo skoncentrirani na notranje 

občutke in ne na snov (Woolfolk, 2002).  

Anketiranci, ki so pripisali vzrok neuspeha dejavnikom iz okolja, pa menijo, da so za njihov 

neuspeh odgovorni drugi. Tako so npr. zapisali, da so krivi: »vrstniki - izgubili so moj delovni 

zvezek«, »učiteljica«, »učitelji«, »učitelji, ker ne ocenjujejo vseh enako in imajo nekatere 

učence rajši kot druge«, »učitelj ker da snov, ki se je nismo učili, vrstniki z nagajanjem«, 

»socialna delavka«, »težka snov«. Anketiranci nekaterih odgovorov niso utemeljili, zato jih 

ne morem interpretirati. Neuspeh so sicer pripisovali predvsem učiteljevi pristranskosti, 

teţavami z vrstniki in zahtevnosti snovi, na kar sami teţko vplivajo ali spremenijo. Na 

vedenje vrstnikov zagotovo lahko poskušajo vplivati, vendar ni nujno, da bodo ti svoje 

vedenje spremenili. Pristranskost učiteljev pa učenci presojajo zelo subjektivno, pri čemer je 

to doţivljanje lahko upravičeno ali neupravičeno. Učitelji postanejo neobjektivni na podlagi 

svojih implicitnih teorij, tj. predpostavk in prepričanj. Ustvarijo si določene predstave o 

kriterijih (ne)uspešnosti in v skladu z njimi delujejo (Ule, 2004). Tako so lahko učitelji 

nekaterim učencem bolj naklonjeni kot drugim, kar se odraţa v njihovem vedenju in tudi v 

ocenjevanju. Učenci to doţivljajo kot krivice in si vzrok neuspeha razlagajo v tej smeri.  

6.2.5 Razlike v pripisovanju vzrokov za neuspeh med učno uspešnimi in učno 

neuspešnimi osnovnošolci in srednješolci 

V okviru raziskave sem si zastavila hipotezo H2: »v pripisovanju vzrokov za neuspeh 

obstajajo statistično pomembne razlike med učenci in dijaki, ki se ocenjujejo kot učno 

uspešne ter učenci in dijaki, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne«. Razlike med skupinama 

sem ugotavljala s χ²-preizkusom oz. z Yatesovo korekturo, ker en izmed pogojev za izvedbo 

χ²-preizkusa ni izpolnjen (več kot 20 % pričakovanih vrednosti je manjših od 5). Rezultati χ²-

preizkusa in popravka preizkusa so prikazani v preglednici 14. 
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Preglednica 14: χ²-preizkus - preverjanje razlik v pripisovanju vzrokov za neuspeh glede na 

samooceno o učni (ne)uspešnosti  

 
vrednost df p 

χ²- preizkus 1,527
a
 1 ,217 

Yatesov popravek (Yp) ,499 1 ,480 

N  84   

a. 25 % pričakovanih vrednosti je manjših od 5. 

Rezultati Yatesovega popravka kaţejo, da razlike med anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno 

uspešne in anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne v pripisovanju vzrokov za 

neuspeh niso statistično pomembne, saj znaša Yp (1) = 0.499, p = 0.480 (p > 0.05). Hipotezo 

H2, ki predvideva razlike v pripisovanju vzrokov za neuspeh med skupinama anketirancev, ki 

se ocenjujejo kot učno uspešne in kot učno neuspešne, torej zavračam. 

Glede na to, da 91,7 % anketirancev vzroke neuspeha pripisuje notranjim dejavnikom in da so 

med njimi vsi anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne, je pričakovano, da statistično 

pomembne razlike med anketiranci v pripisovanju vzrokov za neuspeh glede na samooceno o 

učni (ne)uspešnosti ne obstajajo. M. Straţišar (2001) meni, da je opredelitev uspeha oz. 

neuspeha odvisna od prejšnjih uspehov ali neuspehov posameznika. Učenci, ki večkrat 

doţivljajo neuspehe, se začnejo dojemati kot učno neuspešne in vzroke za neuspeh pripisujejo 

sebi, predvsem nizkim sposobnostim (prav tam). Glede pripisovanja vzrokov neuspeha učno 

uspešnih oz. tistih, pri katerih prevladuje ţelja po uspehu, pa sem v literaturi zasledila različna 

mnenja. Po eni strani prevladuje mnenje, da naj bi posamezniki, pri katerih prevladuje ţelja 

po uspehu, neuspehe pripisovali zunanjim dejavnikom (Marentič Poţarnik, 2000). Po drugi 

strani pa naj bi uspešni učenci neuspeh pripisali notranjim dejavnikom (npr. pomanjkljiv trud, 

učenje), ker jih lahko obvladujejo (Ames, 1992 v Woolfolk, 2002). V raziskavi v okviru tega 

diplomskega dela se je izkazalo, da tako učenci in dijaki, ki se ocenjujejo kot učno uspešne 

kot učenci in dijaki, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne, neuspehe preteţno pripisujejo 

notranjim dejavnikom. Obe skupini anketirancev pa neuspeh ne pripisujejo nizkim 

sposobnostim, temveč pomanjkanju motivacije in truda, idr., torej dimenzijam, ki jih lahko 

nadzorujejo in spremenijo. Nekateri so med drugim omenili tudi strah, ki se lahko nanaša na 

strah pred neuspehom. Raziskovalci so ugotovili, da posamezniki, ki jih je strah neuspeha, 

ohranjajo nizke aspiracije, da ne bi bili še bolj neuspešni in da se njihovo samozaupanje ne bi 

še zniţalo (Marentič Poţarnik, 2000). Tisti, ki se ţe tako ocenjujejo kot neuspešne, si zaradi 

strahu pred dodatnimi neuspehi raje postavljajo nizke cilje in aspiracije ter v učenje ne vlagajo 

veliko truda ali časa. S tem se zavarujejo tudi pred zniţanjem samospoštovanja in se izognejo 

obsojanju drugih, v primeru neuspeha ob višje zastavljenih ciljih (Woolfolk, 2002). 

Anketiranci se v tem primeru zavedajo, da na uspeh oz. neuspeh lahko vplivajo in ga 

izboljšajo, saj vzroki neuspeha po njihovem mnenju leţijo v nizki motivaciji in drugih 

obvladljivih dejavnikih.  
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6.3 DEJAVNIKI, KI PO MNENJU UČENCEV IN DIJAKOV VPLIVAJO NA 

LASTNO UČNO (NE)USPEŠNOST 

V raziskavi me je zanimalo, kateri od naštetih 53 dejavnikov v anketnem vprašalniku po 

mnenju anketirancev najbolj vplivajo na učno (ne)uspešnost osnovnošolcev in srednješolcev 

in ali po njihovem mnenju prispevajo k učni uspešnosti ali k učni neuspešnosti. 

Vpliv vnaprej danih dejavnikov so anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 - ne vpliva, 2 - malo 

vpliva, 3 - srednje vpliva do 4 - zelo vpliva. To nam pove, da na učno (ne)uspešnost učencev 

in dijakov vplivajo številni dejavniki, na vsakega posameznika v nekoliko drugačni meri. 

Anketiranci pa so se pri odgovarjanju odločili ali prispevajo k učni uspešnosti ali k učni 

neuspešnosti.  

Izmed 53 dejavnikov, med katerimi so se anketiranci opredeljevali glede vpliva, ki jih vršijo 

nanje, sem v preglednici 15 zaradi preglednosti izpostavila le prvih 10, ki po njihovem 

mnenju nanje vplivajo v največji meri in zadnjih 10, ki po njihovem mnenju nanje vplivajo v 

najmanjši meri. Aritmetične sredine moči vplivanja vseh dejavnikov so prikazane v 

preglednici 16 v prilogi. 

Preglednica 15: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov: prikaz aritmetičnih sredin po 

velikosti od največje do najmanjše 

10 najvplivnejših dejavnikov N M σ 

Dobro učiteljevo poučevanje 130 3,64 ,623 

Zanimiva učna snov 130 3,46 ,808 

Dobra razredna klima 130 3,42 ,806 

Slabo učiteljevo poučevanje 130 3,41 ,851 

Moje dobro razpoloţenje 130 3,40 ,764 

Dolgočasna učna snov 130 3,35 ,905 

Visoka samozavest in zaupanje v samega sebe 130 3,35 ,794 

Starši me spodbujajo in mi pomagajo 130 3,31 ,861 

Ţelja po čim boljšem delovnem mestu 130 3,27 ,896 

Spodbuda in pomoč učitelja 130 3,24 ,905 

10 najmanj vplivnih dejavnikov N M σ 

Poslušanje glasbe ob učenju 130 2,74 1,016 

Učitelj me za dobre ocene pohvali, da priznanje, … 130 2,74 1,031 

Učiteljevo pričakovanje, da bom uspešen 130 2,68 ,891 

Učenje skupaj z drugimi - v skupini 130 2,68 ,981 

Druţina me za dobre ocene nagradi 130 2,65 1,132 

Morebitne specifične učne teţave 130 2,63 ,974 

Učitelj me za slabe ocene graja, itd. 130 2,58 1,147 

Priljubljenost med sošolci v razredu 130 2,55 ,981 

Druţina me za slabe ocene kaznuje 130 2,55 1,149 

Raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin 130 2,38 1,059 
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Izmed vseh danih dejavnikov najbolj izstopata dva dejavnika. Po mnenju anketirancev na 

njihovo učenje in izkazovanje znanja najbolj vpliva dobro učiteljevo poučevanje (M = 3.64) 

najmanj pa raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin (M = 2.38). Vsi ostali dejavniki 

imajo na učenje in izkazovanje znanja srednjo moč vplivanja, kar nam kaţejo aritmetične 

sredine, ki se gibljejo med vrednostma 2.5 in 3.5. Noben od naštetih dejavnikov po mnenju 

anketirancev na učenje in izkazovanje znanja ne vpliva. 

Danim 53 dejavnikom so anketiranci poleg moči vplivanja na njihovo učenje in izkazovanje 

znanja pripisali tudi smer vplivanja. Tako so ocenili ali dejavniki prispevajo k lastni učni 

uspešnosti ali k učni neuspešnosti. V preglednici 17 sem zaradi preglednosti izpostavila le 

prvih 10 dejavnikov, ki po mnenju anketirancev v največji meri prispevajo k njihovi učni 

uspešnosti. V preglednici 18 pa sem izpostavila prvih 10 dejavnikov, ki po mnenju 

anketirancev v največji meri prispevajo k njihovi učni neuspešnosti. Aritmetične sredine 

smeri vplivanja vseh dejavnikov pa so prikazane v preglednicah 19 in 20 v prilogi. 

Preglednica 17: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov, ki prispevajo k učni uspešnosti: 

prikaz aritmetičnih sredin po velikosti od največje do najmanjše 

10 najvplivnejših dejavnikov na učno uspešnost N M σ 

Dobro učiteljevo poučevanje 130 3,26 1,261 

Zanimiva učna snov 130 3,10 1,391 

Dobra razredna klima 130 3,05 1,386 

Ţelja po čim boljšem delovnem mestu 130 2,95 1,413 

Starši me spodbujajo in mi pomagajo 130 2,93 1,365 

Moje dobro razpoloţenje 130 2,92 1,447 

Spodbuda in pomoč učitelja 130 2,86 1,391 

Visoka samozavest in zaupanje v samega sebe 130 2,83 1,495 

Interes za nadaljnje šolanje 130 2,82 1,419 

Urejenost učnih pripomočkov 130 2,82 1,408 

 

Preglednica 18: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov, ki prispevajo k učni neuspešnosti: 

prikaz aritmetičnih sredin po velikosti od največje do najmanjše 

10 najvplivejših dejavnikov na učno neuspešnost N M σ 

Slabo učiteljevo poučevanje 130 2,98 1,436 

Dolgočasna učna snov 130 2,82 1,548 

Prisotnost stresa 130 2,71 1,491 

Slaba razredna klima 130 2,69 1,534 

Hrup 130 2,62 1,320 

Nizka samozavest in nezaupanje v samega sebe 130 2,48 1,629 

Prisotnost zdravstvenih teţav 130 2,48 1,500 

Moje slabo razpoloţenje 130 2,48 1,576 

Slaba šolska klima 130 2,24 1,483 

Starši menijo, da ne bom uspešen 130 2,20 1,635 
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Dejavnik, ki po mnenju anketirancev v največji meri prispeva k njihovi učni uspešnosti, je 

dobro učiteljevo poučevanje (M = 3.26), dejavnik, ki po njihovem mnenju v največji meri 

prispeva k njihovi učni neuspešnosti pa je slabo učiteljevo poučevanje (M = 2.98). Iz 

preglednic 17 in 18 je razvidno, da po mnenju anketirancev k učni uspešnosti prispevajo 

dejavniki, ki imajo pozitivno konotacijo (zanimiva učna snov, dobra razredna klima, 

spodbuda in pomoč, itd.), k učni neuspešnosti pa dejavniki, v katerih zaznamo negativen 

pomen (dolgočasna učna snov, slaba razredna klima, slabo razpoloţenje, itd).  

Našteti dejavniki, katere so ocenjevali anketiranci, lahko vplivajo na posameznike različno 

močno in v različni smeri. Vseeno pa so nekateri bolj povezani z učno uspešnostjo, nekateri 

pa z učno neuspešnostjo. Dobro učiteljevo poučevanje po mnenju anketirancev v največji 

meri prispeva k njihovi učni uspešnosti, medtem ko slabo učiteljevo poučevanje po mnenju 

anketirancev v največji meri prispeva k njihovi učni neuspešnosti. Vsak učitelj ima svoj način 

poučevanja, ki pa je lahko nekaterim učencem všeč, drugim pa ne. Kljub temu pa obstajajo 

smernice, kakšno naj bo poučevanje v šoli. Številni avtorji navajajo (npr. Marentič Poţarnik, 

2000; Woolfolk, 2002), da mora učitelj poleg strokovnega znanja, poznavanja šolskega 

sistema in različnih oblik ter načinov dela, pozornost nameniti tudi socialnim vidikom 

poučevanja. Mora biti dosleden, pravičen in empatičen. Takšen učitelj učence pritegne, hkrati 

pa se bolj zanimajo tudi za predmet, ki ga ta učitelj poučuje. Motivacijo učencev spodbudijo 

tudi jasna razlaga snovi in jasen potek učnih ur. S podpiranjem in spodbujanjem za doseganje 

realno zastavljenih ciljev ter konstruktivnimi povratnimi informacijami učitelj postopoma 

ustvarja čustveno pozitivno učno okolje, ki pripomore k uspešnosti učencev, ob tem pa učence 

uči tudi spoprijemanja s frustracijami in z neuspehom. Pozoren mora biti na socialne odnose v 

razredu, poznati svoje učence in okolje, iz katerega izhajajo, njihove potrebe in jih v skladu s 

tem navajati na samostojnost in odgovornost. Če učenci zaznajo, da se učitelj zanje zavzema, 

običajno tudi sami postanejo bolj motivirani za učenje pri tem učitelju (prav tam).  

Med odgovori anketirancev poleg učiteljevega poučevanja izstopata tudi dejavnika zanimiva 

in dolgočasna učna snov. Kot razlaga B. Marentič Poţarnik (2000) so učne vsebine del 

kurikuluma in so določene vnaprej, na učno (ne)uspešnost pa vplivajo posredno. Anketiranci 

torej nanje nimajo direktnega vpliva, lahko jih le subjektivno presojajo in do njih zavzamejo 

določeno stališče. Tako zanimiva učna snov prispeva k njihovi učni uspešnosti, kar ugotavlja 

tudi A. Woolfolk (2002). Avtorica razlaga, da snov, ki je posameznikom osebno zanimiva le-

te tudi pritegne in notranje motivira, posledično je učenje laţje, kar prispeva k učni 

uspešnosti. Ko je učna snov posameznikom nezanimiva, pa je situacija obrnjena, kar se je 

izkazalo tudi v primeru anketirancev. Učenje je oteţeno, posameznike pa motivira pozitivna 

ocena, strah pred neuspehom in različni zunanji dejavniki, kar pa lahko prispeva k učni 

neuspešnosti (prav tam). 

Sodeč po odgovorih anketirancev na njihovo učno (ne)uspešnost vplivajo socialni odnosi, 

tako tisti, ki se vzpostavljajo v druţini, kot tisti, ki se vzpostavljajo v šoli. Odnosi v šoli se 

odraţajo skozi šolsko in razredno klimo, ki sta določeni z medosebnimi odnosi med vsemi, ki 

šolo predstavljajo (Zabukovec, 1998). Anketiranci menijo, da na njihovo učno uspešnost 

izmed vseh dejavnikov visoko vpliva ravno dobra razredna klima, kar so dokazale ţe številne 

raziskave: prijetno in spodbudno vzdušje v razredu, kjer so učenci povezani in v prijateljskih 
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odnosih, prispeva k dobrim učnim rezultatom in k uspešnosti učencev (prav tam). Učenci v 

takem okolju namreč lahko zadovoljujejo potrebe po varnosti in sprejetosti, kar je ključno za 

doseganje šolskega uspeha (Košir, 2013). Nasprotno pa slaba šolska in razredna klima, ki 

dobre odnose med učenci onemogočata, prispevata k neuspešnosti, kar ocenjujejo tudi 

anketiranci. Kot smo ţe omenili, napetost v odnosih onemogoča učenje, sploh če je 

konstantna, zato je pomembno ohranjanje dobrega vzdušja in počutja v šoli, saj učenci v šoli 

preţivijo zelo veliko časa, kar ima na razvoj posameznikov močan vpliv. 

Anketiranci poročajo, da k učnem uspehu veliko pripomorejo tudi spodbuda, pomoč in 

pozitivna pričakovanja oz. pričakovanje uspeha, tako s strani učiteljev kot s strani staršev. 

Vplivu pričakovanj in podpore dajejo velik pomen tudi različni avtorji, kar je pravzaprav 

pričakovano, saj so učitelji in starši pomembni drugi, ki učence spremljajo skozi šolanje. Zato 

tudi njihovo mnenje in dejanja veliko štejejo. A. Woolfolk (2002), opozarja da tako pozitivna 

kot negativna pričakovanja učiteljev in staršev učenci sčasoma ponotranjijo, kar lahko privede 

do učnega uspeha oz. neuspeha. Mnenje anketirancev lahko podkrepimo tudi z rezultati 

različnih raziskav. Npr. Toličič in Zorman (1977) sta ugotovila, da spodbude in pomoč staršev 

in učiteljev pripomorejo k doseganju boljšega učnega uspeha učencev. Tudi raziskave, ki jih 

navajata V. Zabukovec (1998) in K. Košir (2013), dokazujejo, da so učenci, ki zaznavajo 

visoko stopnjo podpore učitelja, bolj zadovoljni in dosegajo boljši učni uspeh od vrstnikov, ki 

te podpore niso deleţni v takšni meri. Hkrati pa B. Marentič Poţarnik (2000) ugotavlja, da se 

učitelji učencem, do katerih imajo visoka pričakovanja, bolj posvetijo, jim več pomagajo, 

naklonijo več podpore in tudi več pohval, za njihovo šolsko delo. Vzajemna zveza med 

pričakovanji, spodbudami in učnim (ne)uspehom se morda pojavlja tudi v primeru 

anketirancev.  

Po mnenju anketirancev imajo velik vpliv na njihovo (ne)uspešnost tudi odnosi, ki jih ti imajo 

z druţinskimi člani. Druţina in šola sta namreč med seboj povezana sistema, zato teţave v 

enem delu sistema vplivajo na drugega. Dobri oz. slabi odnosi v druţini in (ne)uspeh se med 

seboj pogojujejo (Mikuš Kos, 1991). Dobri medosebni odnosi v druţini, omogočajo učencem 

zadovoljevanje potreb in pozitivna čustva (Rimm, 1995), varujejo učence pred duševnimi 

stiskami (Mikuš Kos, 1991), zanimanje staršev za otrokovo šolsko delo pa učencem vzbujajo 

pozitivna stališča do šole (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). To vpliva na doseganje 

boljših učnih rezultatov, ti pa utrjujejo dobre odnose, medtem ko je s slabimi odnosi in 

neuspehom ravno obratno. Najverjetneje je tako tudi pri anketirancih, saj so ti poročali, da 

dobri odnosi z druţinskimi člani prispevajo k njihovi učni uspešnosti, slabi odnosi z 

druţinskimi člani pa k učni neuspešnosti. Kljub temu, da so anketiranci v obdobju 

adolescence, ko imajo vrstniki v njihovem ţivljenju čedalje pomembnejšo vlogo, imajo starši 

močnejši vpliv na učno uspešnost kot vrstniki. U. Doblehar (2009, str. 49) meni, da je kljub 

osamosvajanju »vloga staršev v času mladostništva velika, pomembna in nenadomestljiva«. 

Z učenjem in izkazovanjem znanja in posledično z učno (ne)uspešnostjo je povezano tudi 

razpoloţenje posameznika, kar zaznavajo tudi anketiranci. »Razpoloţenja so šibka in 

dolgotrajna čustvena stanja, ki imajo velik vpliv na obnašanje« (Kompare, 2001, str. 171), 

torej tudi na učenje. Anketiranci menijo, da njihovo dobro razpoloţenje prispeva k njihovi 

učni uspešnosti, medtem ko njihovo slabo razpoloţenje prispeva k učni neuspešnosti. Tako 
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meni tudi Boekaerts (1993, v Marentič Poţarnik, 2000), saj razlaga da pozitivno razpoloţenje 

učenje olajša, saj se ga lotimo s pozitivnim pristopom. Medtem ko slabo razpoloţenje vpliva 

na bolj površinsko predelavo informacij, ker se na svoje počutje osredotočamo bolj kot na 

samo učenje, kar vpliva tudi na učne rezultate (prav tam). 

S slabim razpoloţenjem pa se povezujeta tudi stres in zdravstveno stanje posameznika. 

Anketiranci v povprečju stres in prisotnost zdravstvenih teţav opredeljujejo kot dejavnika, ki 

prispevata k učni neuspešnosti. Učenci so v procesu šolanja velikokrat izpostavljeni pritiskom 

in stresnim situacijam, s katerimi se morajo spoprijeti, npr. pri ocenjevanju znanja. B. 

Marentič Poţarnik (2000) pojasnjuje, da določena raven stresa predstavlja spodbudo in 

motivacijo za učenje, medtem ko nenehno izpostavljanje stresu hromi spominske in miselne 

funkcije (prav tam). V primeru anketiranih osnovnošolcev, so stresno situacijo zagotovo 

predstavljali nacionalni preizkusi znanja, na splošno pa tudi samo zaključevanje ocen, saj je s 

tem povezan končni uspeh, vpis na srednjo šolo, itd. Vemo da fizično slabo počutje 

onemogoča produktivno učenje, A. Mikuš Kos (1991) pa opozarja, da imajo učenci 

mnogokrat teţave z duševnim zdravjem, ki prav tako onemogoča učenje, zmanjšuje 

motivacijo, povzroča neuspeh, itd. Tudi en izmed anketirancev je za vzrok učnega neuspeha 

navedel duševno stisko (depresivnost). Avtorica (prav tam, str. 27) meni, da »šola praviloma 

lahko povzroča psihosocialne motnje otrok in mladostnikov, pogosteje pa prispeva k 

vzdrţevanju in razraščanju motenj v kombinaciji z druţinskimi in vsakodnevnimi neugodnimi 

dejavniki«. A. Kozina (2014) zato opozarja na pomen razvijanja pozitivne šolske in razredne 

klime ter dobrega počutja učencev oz. dijakov v šoli, kar lahko doseţemo s čustvenim in 

socialnim učenjem. Učenje ohranjanja dobrih odnosov, uravnavanja lastnih čustev, 

empatičnosti in drugih socialnih veščin posredno pripomore tudi k doseganju višjih učnih 

rezultatov učencev ali dijakov (prav tam). 

Učni (ne)uspeh si lahko delno razlagamo tudi s stopnjo samozavesti in samopodobe 

posameznika. Samozavest se namreč močno povezuje s samopodobo, predstavo posameznika 

o samem sebi, o lastnih sposobnostih, zmoţnostih, ciljih in zadolţitvah od česar je odvisno 

vsako nadaljnje dejanje posameznika (Ule, 2002). Po mnenju anketirancev visoka samozavest 

in zaupanje vase prispevata k njihovi učni uspešnosti, medtem ko nizka stopnja samozavesti 

in nezaupanje vase prispevata k učni neuspešnosti. B. Marentič Poţarnik (2000) razlaga, da se 

učni (ne)uspeh in samozavest velikokrat medsebojno pogojujeta in sta odvisna od preteklih 

izkušenj. Dobra samopodoba in visoka samozavest pozitivno vplivata na doseţke, obratno pa 

uspehi utrjujejo občutek kompetentnosti in prispevajo k dobri samopodobi. Medtem ko slaba 

samopodoba in nizka samozavest negativno vplivata na doseţke, obratno pa ponavljajoči se 

neuspehi utrjujejo negativno mnenje o sebi (prav tam). V procesu šolanja to razmerje pride še 

posebej do izraza, saj se učenci velikokrat ocenjujejo le skozi šolske ocene in uspeh, kar pa 

vpliva na nadaljnjo motivacijo za učenje. Glede na to, da je po mnenju anketirancev razlog za 

lasten neuspeh predvsem nemotiviranost, so morda nemotivirani za učenje predmetov, pri 

katerih so (večkrat) doţiveli neuspeh. Tako se na tem področju doţivljajo manj kompetentne 

in samozavestne, kar ponovno vpliva na doseganje neuspeha. M. Ule (2002) meni, da je 

vzdrţevanje ravnoteţja med uspehi in neuspehi zelo pomembno, kar anketiranci najverjetneje 

uspešno uravnavajo, saj se v povprečju ocenjujejo za učno uspešne. 
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Pri učni (ne)uspešnosti imajo zelo pomembno vlogo motivacija, ţelje in cilji posameznika, 

kar se je pokazalo tudi v raziskavi. Čeprav anketiranci menijo, da jim motivacije primanjkuje, 

k njihovi učni uspešnosti vseeno prispevajo ţelje in cilji, ki si jih ti ţelijo doseči v bliţnji ali 

daljni prihodnosti, npr. ţelja po čim boljšem delovnem mestu, interes za nadaljnje šolanje. 

Izhajajoč iz razlage A. Woolfolk (2002), da je zunanja motivacija kratkotrajna in je pri njej 

pomemben končni izid (npr. ocena), medtem ko notranja motivacija izvira iz dejavnikov, kot 

so radovednost in lasten interes, so anketiranci glede na rezultate nekoliko bolj zunanje 

motivirani. To lahko pojasnimo z njihovo stopnjo šolanja. Osnovnošolci so na prehodu v 

srednjo šolo, zato jim ocene in učna uspešnost lahko zelo veliko pripomorejo k nadaljnjemu 

šolanju. Srednješolci pa so to stopnjo v razvoju ravnokar izkusili, vendar se njihovo 

izobraţevanje še vedno ni zaključilo, rezultati le-tega pa lahko pripomorejo k morebitnemu 

vpisu na fakulteto. Z nadaljnjim šolanjem pa sta povezana tako zaposlitev kot delovno mesto, 

s tem pa tudi prihodnost anketirancev. 

Anketiranci menijo, da k učni uspešnosti prispevajo tudi posameznikov način učenja, 

urejenost učnih pripomočkov, primerna urejenost prostora, kar potrjuje tudi Pečjak (1993). 

Avtor meni, da je uspešno učenje načrtovano, v načrt pa spadata tako organiziranost učnega 

procesa kot priprava učnega okolja. Pomembna je torej urejenost samih učnih pripomočkov 

(zapiskov, učbenikov, pisal), pisalne mize, razporeditev časa in urnik učenja. Tudi A. 

Woolfolk (2002) daje organiziranosti velik pomen, saj meni, da urejenost učnih pripomočkov 

in prostora omogočata nemoten potek dela in učenja, poleg tega pa lahko zelo pripomoreta k 

motiviranosti učencev za sodelovanje pri pouku. Pripomočki za učenje, kot so knjige, 

računalnik, zemljevidi, laboratorijska oprema, itd., morajo biti razpoloţljivi, saj je učenje tako 

najučinkovitejše in tudi bolj zanimivo, saj poteka na različne načine. V primeru, da učno 

okolje ni primerno, interes lahko upade, prav tako pa izkustveno in raziskovalno učenje ni 

mogoče (prav tam). Na ta način okolje posredno prispeva k učni (ne)uspešnosti, kar pa 

zaznavajo tudi anketiranci.  

K. Paterson (2003) priporoča učenje vedno v istem prostoru oz. okolju in ob pribliţno istem 

času. To je za učenje koristno, saj ponavljajoča se dejanja preidejo v navado, kar pomeni, da 

se vzorec vedenja utrdi. Napotek avtorice lahko upoštevamo tudi pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, ki naj po tem načelu poteka v učilnici, kjer sicer poteka tudi učna ura. 

Znano okolje učencem predstavlja varnost, ki pripomore k laţjemu priklicu informacij in 

posledično k laţjemu razmišljanju ter večji uspešnosti (prav tam). Pri učenju in izkazovanju 

znanja pa je po mnenju anketirancev pomembno tudi mirno okolje. Hrup je namreč dejavnik, 

ki v veliki meri prispeva k njihovi učni neuspešnosti. 

Kot so pokazala ţe teoretična izhodišča je tudi raziskava v okviru diplomskega dela potrdila, 

da je učni (ne)uspeh učencev zelo kompleksen pojav. Odvisen je od interakcije bioloških, 

psiholoških in socialnih dejavnikov. V celoti ga lahko razumemo le, če ga zelo natančno 

analiziramo pri vsakem konkretnem učencu oz. dijaku. 
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6.3.1 Razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost med 

učenci osnovne in srednje šole 

V raziskavi sem predvidevala, da »v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno 

(ne)uspešnost obstajajo statistično pomembne razlike med učenci osnovne in srednje šole« 

(H3). Čeprav se učenci in dijaki nahajajo v obdobju pubertete in med njimi ni velike razlike v 

starosti in razvoju, se vseeno razlikujejo v stopnji šolanja. Prehod iz osnovne šole v srednjo 

šolo, učencem zagotovo predstavlja veliko spremembo in hkrati izziv. N. Mizelle in J. Irvin 

(2005) menita, da se v srednji šoli spremeni odnos do dela, način dela, količina snovi in tudi 

zahtevnost. Poleg tega učenci vstopijo v novo okolje in v nove socialne odnose, kar lahko 

povzroči tudi upad šolskih ocen (prav tam). Vse te spremembe torej lahko vplivajo na 

pojmovanje učne (ne)uspešnosti, dejansko učno uspešnost in tudi na dejavnike, ki na 

(ne)uspešnost vplivajo. Na podlagi podanih ocen anketirancev pa smo ugotovili, da učenci 

osnovne šole dosegajo pomembno višji učni uspeh kot dijaki srednje šole. S t-preizkusom za 

neodvisne spremenljivke sem preverila ali razlike med osnovnošolci in srednješolci obstajajo 

tudi glede pripisovanja vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost. 

Preglednica 21: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v pripisovanju vpliva 

različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost glede na vrsto šole 

 OŠ/SŠ N M σ t df p 

Vsi dejavniki 
OŠ 60 2,94 ,412 

-1,639 128 ,104 
SŠ 70 3,05 ,382 

Aritmetična sredina skupine osnovnošolcev, ki so ocenjevali vpliv dejavnikov (N = 60), znaša 

2.94, aritmetična sredina skupine srednješolcev (N = 70) pa znaša 3.05, kar pomeni, da obe 

skupini ocenjujeta, da dejavniki v povprečju nanje srednje vplivajo, saj so njihovi odgovori 

najbliţje vrednosti 3 - srednje vpliva. Rezultati t-preizkusa kaţejo, da razlike med 

aritmetičnima sredinama obeh skupin niso statistično pomembne (t (128) = -1.639, p = 0.104, 

p > 0.05), zato hipotezo H3, s katero sem predvidevala statistično pomembne razlike v 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost med učenci osnovne in 

srednje šole zavračam. 

Absolutne razlike med skupinama (in tudi znotraj skupin) obstajajo, saj vsak posameznik 

lastno učno (ne)uspešnost dojema drugače, dejavniki pa nanje vplivajo v različni meri (Zibar 

Komarica, 1993). V povprečju pa učenci in dijaki dejavnike, ki vplivajo na njihovo učno 

(ne)uspešnost, ocenjujejo zelo podobno, zato statistično pomembnih razlik med skupinama ni. 

6.3.2 Razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov učne (ne)uspešnosti med 

dijaki različnih srednješolskih programov 

V raziskavi sem s H4 predvidevala tudi, da obstajajo razlike v pripisovanju vpliva različnih 

dejavnikov na učno (ne)uspešnost med dijaki, ki obiskujejo poklicni, tehnični in gimnazijski 

program. Programi se med seboj razlikujejo po zahtevnosti, dolţini trajanja in končni 

izobrazbi. Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport RS navaja značilnosti srednješolskih 

programov. 
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Srednje poklicno izobraţevanje (poklicni program) traja 3 leta, dijaki spoznavajo splošne in 

strokovne predmete, usmerjeni pa so predvsem v praktično znanje. Srednje strokovno 

izobraţevanje (tehnični program) traja 4 leta, dijaki se izobraţujejo za razumevanje, 

obvladovanje in praktično poznavanje stroke. Srednje splošno izobraţevanje (gimnazijski 

program) ravno tako traja 4 leta, osredotoča pa se na poglobljeno splošno ali strokovno znanje 

(http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2014/programi/skupne_inf.htm#1). Učenci se v 

programe vpisujejo na podlagi osebnega interesa in ţelja, pri čemer pa veliko vlogo 

predstavljajo tudi ocene. Merilo za vpis v določene programe v primeru omejitve vpisa 

namreč predstavlja šolski uspeh oz. zaključene ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. 

razredu (prav tam). Morda to pojasnjuje pomembne razlike v učnem uspehu dijakov, ki 

obiskujejo različne srednješolske programe. 

V raziskavi Neuspeh v srednji šoli, katere rezultate navaja Kranjc (2002), so primerjali uspeh 

dijakov poklicnega, strokovnega in gimnazijskega programa oz. razlike v vzrokih (ne)uspeha 

med tistimi, ki so imeli pozitiven uspeh in tistimi, ki so imeli negativen uspeh (eno ali več 

nezadostnih ocen). Rezultati so pokazali, da je največ neuspešnih dijakov v strokovnih 

(tehničnih) programih, nato pa sledita poklicni in gimnazijski program. Program, v katerega je 

dijak vpisan je pomembno povezan z njegovim uspehom, predhodni (ne)uspehi pa so tesno 

povezani z nadaljnjim uspehom pri vseh dijakih. Ugotovili so tudi, da imajo bolj uspešni 

dijaki v primerjavi z neuspešnimi več spodbude staršev, da so jim šolski predmeti bolj 

zanimivi (kar vpliva na ocene), da naredijo več domačih nalog in se snov naučijo četudi jim ni 

zanimiva (neuspešni pa menijo, da bi se lahko naučili več, če bi bili deleţni pomoči), da se v 

šoli počutijo bolj prijetno in imajo višje samospoštovanje (prav tam). 

Na podlagi razlik v srednješolskih programih, pomembnih statističnih razlik med doseţki 

dijakov različnih srednješolskih programov in rezultatov opisane raziskave, sem sklepala, da 

obstajajo razlike tudi v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost med 

različnimi srednješolskimi programi. Hipotezo H4 sem preverila z analizo variance (ANOVA) 

oz. Welch F statistiko in ugotovila, da razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na 

učno (ne)uspešnost med različnimi srednješolskimi programi niso statistično pomembne.  

Rezultati preizkusa so prikazani v preglednici 22. 

Preglednica 22: Preizkus analize variance oz. Welch F statistika - preverjanje razlik v 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost glede na vrsto srednješolskega 

programa 

 N M σ Welch 

poklicni program 23 3,06 ,466 statistika df1 df2 p 

tehnični program 25 3,01 ,379 

,418 2 43,466 ,661 gimnazijski program 22 3,10 ,289 

Skupaj  70 3,05 ,382 

Skupna aritmetična sredina vseh treh programov znaša 3.05. Ker je test homogenosti varianc 

pokazal, da variance niso homogene sem namesto testa ANOVA uporabila popravek - Welch 

F statistiko. Rezultati popravka F preizkusa kaţejo, da razlike med variancami vseh treh 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2014/programi/skupne_inf.htm#1
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skupin niso statistično pomembne (F (2, 43.466) = 0.418, p = 0.661, p > 0.05). Hipotezo H4, 

ki pravi, da v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na vrsto srednješolskega programa torej zavračam. 

Dijaki se morda, tako kot v raziskavi, ki jo navaja Kranjc (2002), individualno razlikujejo po 

stopnji prejete podpore s strani staršev, stopnji motivacije, itd. kar vsak izmed njih interpretira 

in doţivlja drugače, vendar se to ne izraţa v različnem ocenjevanju vpliva naštetih dejavnikov 

na njihovo učno (ne)uspešnost. Individualne razlike v pripisovanju vpliva med posamezniki 

zagotovo obstajajo, vendar statistično niso pomembne. Dobljeni rezultati namreč kaţejo, da 

našteti dejavniki na (ne)uspešnost dijakov, ki obiskujejo različne srednješolske programe, 

vplivajo v podobni meri. 

Raziskava, ki jo navaja Kranjc (2002) in raziskava v okviru tega diplomskega dela sta torej 

pripeljali do različnih zaključkov glede vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost. S 

tem lahko znova potrdimo, da je učna (ne)uspešnost kompleksna in da moramo biti pri 

interpretaciji tega pojava previdni. Na posameznikovo zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti 

in njegov dejanski učni (ne)uspeh namreč vplivajo tako posameznikov pogled na učno 

situacijo kot različni dejavniki, ki na vsakega posameznika vplivajo v nekoliko drugačni meri. 

6.3.3 Razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov učne (ne)uspešnosti glede na 

spol 

En izmed dejavnikov, ki poleg osebnostnih značilnosti, socialno-ekonomskega statusa 

druţine, izobrazbe staršev, itd., vpliva na šolske doseţke, je tudi spol. Rezultati številnih 

raziskav potrjujejo, da so dekleta učno bolj uspešna kot fantje. V slovenskem prostoru sta to 

dokazala Toličič in Zorman ţe leta 1977. Tudi v raziskavi v okviru tega diplomskega dela se 

je izkazalo, da dekleta dosegajo statistično pomembno višji učni uspeh kot fantje. Na podlagi 

teh ugotovitev sem domnevala, da razlike med spoloma obstajajo tudi v pripisovanju vpliva 

različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost. Hipotezo H5 sem preverila s t-preizkusom za 

neodvisne vzorce. 

Preglednica 23: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v pripisovanju vpliva 

različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost glede na spol 

 spol N M σ t df p 

Vsi dejavniki 
moški 60 2,91 ,413 

-2,370 128 ,019 
ţenska 70 3,07 ,372 

Aritmetična sredina skupine fantov (N = 60), znaša 2.91, aritmetična sredina skupine deklet 

(N = 70) pa znaša 3.07, kar pomeni, da obe skupini ocenjujeta, da dejavniki v povprečju nanje 

srednje vplivajo, saj so njihovi odgovori najbliţje vrednosti 3 - srednje vpliva. Rezultati t-

preizkusa pa kaţejo, da so razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin statistično 

pomembne (t (128) = -2.370, p = 0.019, p < 0.05). Hipotezo H5, da v pripisovanju vpliva 

različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

spol, torej potrjujem. 
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M. Peček in I. Lesar (2006) se sprašujeta, zakaj do razlik v uspešnosti deklet in fantov sploh 

prihaja. Menita, da je vzrok v kombinaciji bioloških in druţbenih dejavnikov, se pravi 

dednosti, vzgoje, socializacije in pričakovanj staršev in učiteljev. Z utemeljitvijo razlik učne 

(ne)uspešnosti med dekleti in fanti, lahko pojasnimo tudi dokazane razlike v pripisovanju 

vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost. Vzgoja in socializacija deklet in fantov se 

razlikujeta, na podlagi teh razlik pa se oblikujejo nadaljnja pričakovanja socialnega okolja 

glede vedenja deklet oz. fantov, ki pa so skladna s stereotipnimi predstavami (Razdevšek 

Pučko, Čuk in Peček, 2003). Kot smo ţe ugotovili imajo pričakovanja staršev in učiteljev na 

učni (ne)uspeh velik vpliv (Marentič Poţarnik, 2000), kar se je pokazalo tudi v raziskavi v 

okviru tega diplomskega dela. M. Peček in I. Lesar (2006) sta v okviru raziskave o pravičnosti 

slovenske šole potrdili, kar je trdil ţe Van Houtte (2004); ker naj bi bila dekleta bolj pridna in 

disciplinirana, bolj motivirana za šolsko delo in naj bi jim šolski uspeh pomenil več kot 

fantom, imajo starši in učitelji do deklet višja pričakovanja (in so tudi manj popustljivi do 

slabih ocen) kot do fantov, zaradi česar je boljši tudi njihov učni uspeh (prav tam). M. 

Juriševič (2006) razlaga, da so deklice bolj notranje, fantje pa bolj zunanje motivacijsko 

usmerjeni, kar poleg ostalih razlag pojasnjuje višje doseţke deklet in tudi višje ocenjevanje 

vplivanja dejavnikov učne (ne)uspešnosti. Skladno s tem, dekleta podporo in pomoč, 

pozitivna pričakovanja, dobre odnose, interese, nagrade in kazni, itd. višje ocenjujejo kot 

fantje oz. zaznavajo da v večji meri vplivajo na njihovo uspešnost in jim hkrati tudi več 

pomenijo. Ker jim uspeh veliko pomeni, so morda tudi bolj občutljiva in dovzetna za 

zaznavanje vpliva ostalih dejavnikov, ki vplivajo na (ne)uspešnost, zato je njihova ocena 

vplivanja le-teh višja, kot pri fantih. Van Houtte (2004, v Peček in Lesar 2006) meni, da sicer 

tudi fantje cenijo znanje in si ţelijo dosegati uspehe, vendar ne delujejo v skladu s tem, saj se 

bojijo obsojanja vrstniške skupine. Tudi to vpliva na učni (ne)uspeh fantov in morda tudi na 

nekoliko niţjo oceno vplivanja dejavnikov učne (ne)uspešnosti v tej raziskavi. 

Kljub določenim razlikam, ki med spoloma obstajajo, naj bi bile podobnosti med spoloma 

večje. Razlike naj bi ustvarjal različen odnos pedagoških delavcev do učencev različnega 

spola in s tem povezan način poučevanja (Razlike med spoloma pri izobraţevalnih doseţkih, 

2010). M. Peček, Čuk in I. Lesar (2006) razlagajo, da se je včasih ocenjevala tudi vzgojna 

dimenzija (sodelovanje pri pouku, razvoj učnih in delovnih navad, vedenje, itd.), česar učitelji 

danes ne smejo več ocenjevati, saj je takšno ocenjevanje subjektivno in zato lahko krivično. 

Kljub temu pa so ugotovili, da nekateri učitelji to še vedno počnejo in celo menijo, da bi se 

poleg samega znanja morale upoštevati še druge komponente učne (ne)uspešnosti. 
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7 SKLEP 

V diplomskem delu sem raziskovala osebna pojmovanja učencev osnovne šole in dijakov 

srednje šole o učni (ne)uspešnosti. Zanimalo me je, kako učenci in dijaki zaznavajo svojo 

učno (ne)uspešnost oz. ali se ocenjujejo kot učno uspešne ali kot učno neuspešne ter kateri 

dejavniki vplivajo na njihovo učenje in izkazovanje znanja v šoli. Rezultati raziskave so 

pokazali, da se učenci in dijaki zavedajo, da je učna (ne)uspešnost relativna in odvisna od več 

dejavnikov, vendar imajo kljub temu zelo stereotipna pojmovanja (ne)uspešnosti: npr. 

neuspešni se ne učijo in imajo nizke ocene, uspešni pa se veliko učijo in imajo visoke ocene. 

Sami nekoliko odstopajo od izraţenih meril, vendar je kljub temu zaznavanje lastne učne 

(ne)uspešnosti skladno z njihovim dejanskim uspehom oz. ocenami. 

Izmed petih postavljenih hipotez sem dve potrdila in tri ovrgla. Ugotovila sem, da v šolskem 

uspehu med anketiranci obstajajo statistično pomembne razlike glede na samooceno o učni 

(ne)uspešnosti, spol, vrsto šole in srednješolski program: dekleta v povprečju dosegajo višje 

ocene kot fantje, osnovnošolci dosegajo višje ocene od srednješolcev; dijaki gimnazijskega 

programa dosegajo višje ocene od dijakov tehničnega programa, ti pa od dijakov poklicnega 

programa. Poleg tega anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne dosegajo statistično 

pomembno višje ocene od anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno neuspešne. Statistično 

pomembne razlike se pojavljajo tudi v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno 

(ne)uspešnost vendar le glede na spol, pri čemer dekleta zaznavajo večji vpliv različnih 

dejavnikov na učno (ne)uspešnost kot fantje. Odgovori anketirancev se med seboj seveda 

razlikujejo, vendar razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost 

med osnovnošolci in srednješolci ter med dijaki različnih srednješolskih programov niso 

statistično pomembne. Prav tako ni statistično pomembnih razlik v pripisovanju vzrokov 

neuspeha med anketiranci, ki se ocenjujejo kot učno uspešne in anketiranci, ki se ocenjujejo 

kot učno neuspešne. 

Anketiranci so med 53 naštetimi dejavniki, ki lahko vplivajo na učno (ne)uspešnost, 

ocenjevali, v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na njihovo učenje in izkazovanje 

znanja ter ali prispevajo k učni uspešnosti ali k učni neuspešnosti. Izkazalo se je, da ima 

večina dejavnikov po mnenju anketirancev na učenje in izkazovanje znanja srednjo moč 

vplivanja (npr. pričakovanja staršev in učiteljev, lastni interesi, razredna klima, itd.). Na 

učenje in izkazovanje znanja po njihovem mnenju najbolj vpliva dobro učiteljevo poučevanje, 

najmanj pa raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin. Za nobenega od naštetih dejavnikov 

pa anketiranci niso ocenili, da nanje ne vpliva. Dejavnik, ki po mnenju anketirancev v največji 

meri prispeva k učni uspešnosti je dobro učiteljevo poučevanje, kot dejavnik, ki v največji 

meri prispeva k učni neuspešnosti pa so navedli slabo učiteljevo poučevanje. 

Rezultati raziskave potrjujejo, kar so ţe številne raziskave dokazale pred tem, in sicer da je 

učna (ne)uspešnost kompleksen pojav, ki je odvisen od različnih dejavnikov in tudi od 

osebnih pojmovanj posameznikov. V šoli se z absolutno kot z relativno učno (ne)uspešnostjo 

pedagoški delavci srečujejo praktično vsakodnevno. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, kaj je 

vzrok (ne)uspeha, kaj ga povzroči in kaj ga vzdrţuje. Na učenje in izkazovanje znanja vpliva 

zelo veliko različnih dejavnikov, od psiholoških do socialnih, na vsakega posameznika pa 
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vplivajo v nekoliko drugačni meri. G. Čačinovič Vogrinčič (2011) meni, da bi morali teţave 

reševati skupaj z učenci in poslušati njegovo formulacijo le-te, ter skupaj iskati rešitve. V 

procesu reševanja teţave bi torej morali soustvarjati in k problemu pristopiti individualno. 

Poleg učiteljev bi v tem procesu morala sodelovati tudi šolska svetovalna sluţba, katere del je 

lahko tudi socialni pedagog, ki je strokovnjak za nudenje pomoči ranljivim skupinam, med 

katere lahko uvrstimo tudi neuspešne učence. T. Bezič (2002) meni, da je učna neuspešnost 

dejavnik socialnega izključevanja, zato mora šolska svetovalna sluţba delovati preventivno, 

se osredotočati na optimalen razvoj posameznikov, spremljati učence med šolanjem in jim 

nuditi strokovno pomoč in podporo, da se bodo uspešno integrirali v druţbo. Pozornost je 

potrebno nameniti posebno učencem, ki prehajajo v višji nivo izobraţevanja oz. tistim, ki 

vstopajo v osnovno ali srednjo šolo ter v svet dela, saj se srečujejo s številnimi spremembami 

v vsakdanu, v socialnih odnosih, v pedagoškem delu, itd. (prav tam). 

Obe, absolutna in relativna neuspešnost vplivata na nadaljnje izobraţevanje in ţivljenje 

učencev in dijakov, zato jim moramo posvečati dovolj strokovne pozornosti. Izhajajoč iz 

raziskave v okviru tega diplomskega dela je problem neuspešnosti med devetošolci in dijaki 

prvih letnikov srednjih šol predvsem pomanjkanje motivacije in vlaganja truda ter časa v 

učenje, pa tudi doţivljanje strahu pred neuspehom. Strokovni delavci na šoli bi učencem in 

dijakom morali pojasniti, kaj (ne)uspešnost sploh pomeni in jih spodbuditi k razmišljanju, 

kako si le-to lahko razlagajo ter kaj pomeni njim osebno. Razmišljati bi morali o tem, kaj 

učenje prinaša za ţivljenje ter jih motivirati in spodbuditi, da najdejo cilj, ki ga ţelijo doseči 

po končani stopnji izobrazbe. Poleg poklicne orientacije bi učitelji in šolska svetovalna sluţba 

morali pozornost usmeriti tudi v učenje učenja in učencem ter dijakom pomagati odkriti način 

pridobivanja znanja, ki jim najbolj ustreza. Individualna podpora ob vzponih in padcih, 

zmanjševanje oz. okrepitev dejavnikov, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost ter upoštevanje 

razvojnih potreb in ţelja posameznikov, bi zagotovo pripomogli k zmanjšanju neuspešnosti 

oz. k dvigu uspešnosti med učenci in dijaki. Dodatno izobraţevanje učiteljev bi bilo pri tem 

nujno potrebno. 

Kljub varovalni vlogi šole v primeru učne (ne)uspešnosti, pa je marsikateri ukrep, ki bi 

pripomogel k izboljšanju stanja, oteţen zaradi zakonskih, finančnih in drugih omejitev. 

Avtorji prispevkov v knjigi Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki (2002) opozarjajo, 

da bi prikrit problem, kot imenujejo šolsko neuspešnost, morali obravnavati na drţavni ravni 

in najti strategijo ter alternative, kako pomagati neuspešnim oz. potencialno (ne)uspešnim 

učencem in dijakom. Neuspešnost namreč ni le problem posameznikov, ampak celotnega 

druţbenega sistema, saj lahko vodi v socialno izključenost in brezposelnost. 

Kompleksnost učne (ne)uspešnosti torej zahteva veliko pozornosti in premisleka, predvsem 

pa celosten pristop k reševanju tega problema. Poleg ureditve na nacionalni ravni morajo pri 

tem sodelovati tako učitelji, starši, šolski svetovalni delavci kot tudi učenci. Osebna 

pojmovanja učne (ne)uspešnosti in dojemanje le-te bi torej morala biti ena izmed izhodiščnih 

točk reševanja problematike učne (ne)uspešnosti.         
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK: 

OSEBNA POJMOVANJA UČNE (NE)USPEŠNOSTI PRI UČENCIH OSNOVNE IN 

SREDNJE ŠOLE 

 

Pozdravljeni!  

Sem Nina Hočevar, študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pri svojem diplomskem delu pišem o dejavnikih učne (ne)uspešnosti ter 

raziskujem, kako učenci osnovne in srednje šole, ki obiskujejo 9. razred in 1. letnik, 

pojmujejo lastno učno (ne)uspešnost. Z reševanjem vprašalnika, ki je pred vami, mi boste zelo 

pomagali pri raziskovanju. Reševanje vprašalnika je anonimno, zato vas prosim za iskrene 

odgovore. Pri vsakem vprašanju obkroţite en sam odgovor. Hvala! 

Nina Hočevar 

1. Spol: a) M b) Ţ  

 

2. Obiskujem: a) osnovno šolo  b) srednjo šolo  

 

3. Če obiskuješ srednjo šolo, obkroţi kateri program obiskuješ (če obiskuješ osnovno 

šolo to vprašanje izpusti in z reševanjem nadaljuj pri 4. vprašanju): 

a) poklicni program  

b) tehnični program 

c) gimnazijski program  

 

4. Na črto vpiši ocene, ki si jih pridobil/a pri naslednjih predmetih: 

v lanskem šolskem letu (2012/2013):  v tem šolskem letu (1. polletje): 

a) pri matematiki:  __    d) pri matematiki: __ 

b) pri slovenščini: __    e) pri slovenščini: __ 

c) pri angleščini: __    f) pri angleščini: __  

 

5. Opiši, kakšen/a je po tvojem mnenju učno uspešen/a učenec/ka (npr. kakšne ocene 

ima, kakšen je njegov/njen način učenja, kako se vede v šoli, itd.): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Opiši, kakšen/a je po tvojem mnenju učno neuspešen/a učenec/ka (npr. kakšne ocene 

ima, kakšen je njegov/njen način učenja, kako se vede v šoli, itd.): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

7. Sebe ocenjujem kot: 

a) učno uspešnega učenca/učenko 

b) učno neuspešnega učenca/učenko 

8. Situacije učnega neuspeha: 

a) še nisem doţivel/a 

b) sem ţe doţivel/a 

 

9. Na splošno za svoj šolski uspeh: 

a) nisem namenjal/a skoraj nič časa ne truda 

b) sem namenjal/a malo časa in malo truda 

c) sem namenjal/a dokaj veliko časa in truda 

d) sem namenjal/a zelo veliko časa in truda 

 

10. Da sem bil/a neuspešen/a (če še nikoli nisi doţivel/a učnega neuspeha to vprašanje 

preskoči in z reševanjem nadaljuj pri 12. vprašanju): 

a) sem bil/a kriv/a sam/a (npr. se nisem učil/a, nisem bil/a motiviran/a, sem bil/a nepazljiv/a, 

sem pozabil/a snov,…):  

na črto napiši vzrok: 

b) so bili krivi drugi (npr. učitelj, starši, vrstniki, neugodno okolje):  

na črto napiši vzrok:  

 

11. Pri vsaki navedeni trditvi z X označi odgovor, ki predstavlja tvoje mnenje: 

  
DRŢI 

DELNO 

DRŢI 

NE 

DRŢI 

1.  Učno uspešni učenci so v razredu priljubljeni.    

2.  Zelo sposobni učenci so v šoli vedno uspešni.    

3.  Deklice so bolj uspešne kot dečki.    

4.  Če se učenec potrudi, lahko vedno dobi boljše ocene.    

5.  Učno neuspešni učenci v učenje ne vloţijo dovolj truda in časa.    

6.  Če učenec ve, na kakšen način se najlaţje uči, bo v šoli bolj uspešen.     

7.  Vsak učenec je lahko učno uspešen.    

8.  Če učenec hoče imeti visoke ocene, se mora veliko učiti.    

9.  Učno uspešni učenci so bolj motivirani za učenje kot učno neuspešni učenci.    

10.  Vsak učenec je lahko kdaj učno neuspešen.    

11.  Bistvo učenja je zgolj kopičenje informacij.    

12.  Z učenjem laţje razumemo ţivljenje, se razvijamo in napredujemo.    

 

12. Pri vsakemu naštetemu dejavniku, obkroţi v kolikšni meri vpliva na tvoje učenje ali 

izkazovanje znanja (pisanje testa, spraševanje) (pri čemer 1 pomeni ne vpliva, 2 

malo vpliva, 3 srednje vpliva in 4 zelo vpliva) ter v primeru vplivanja (ocena 2 – 4) z 

X označi ali prispeva k tvoji učni uspešnosti ali neuspešnosti: 

1 = ne vpliva      2 = malo vpliva              3 = srednje vpliva               4 = zelo vpliva 

 

Dejavniki 
Ocena 

vplivanja 

Prispeva k 

učni 

uspešnosti 

Prispeva k 

učni 

neuspešnosti 

1.  Hrup 1    2    3    4   

2.  Primerna urejenost prostora (v učilnici/sobi je dovolj 

svetlo, računalniška oprema je na voljo, stene so okrašene) 

1    2    3    4   



 

 

 

 

Dejavniki 
Ocena 

vplivanja 

Prispeva k 

učni 

uspešnosti 

Prispeva k 

učni 

neuspešnosti 

3.  Neprimerna urejenost prostora (v učilnici/sobi ni dovolj 

svetlo, računalniška oprema ni na voljo, stene niso 

okrašene …) 

1    2    3    4   

4.  Primerna temperatura prostora (ni premrzlo, ni prevroče) 1    2    3    4   

5.  Dobra razredna klima (dobri odnosi med učiteljem in 

učenci, dobri odnosi med učenci, sodelovanje, …) 

1    2    3    4   

6.  Slaba razredna klima (slabi odnosi med učiteljem in 

učenci, slab odnos med učenci, tekmovalnost, …) 

1    2    3    4   

7.  Priljubljenost med sošolci v razredu 1    2    3    4   

8.  Dobra šolska klima (urejenost šole in okolice, dober 

odnos vseh delavcev na šoli do učencev …) 

1    2    3    4   

9.  Slaba šolska klima (neurejenost šole in okolice, slab 

odnos vseh delavcev na šoli do učencev …) 

1    2    3    4   

10.  Raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin 1    2    3    4   

11.  Pestri učbeniki in delovni zvezki (s slikami, opisom 

zanimivosti,…) 

1    2    3    4   

12.  Zanimiva učna snov  1    2    3    4   

13.  Dolgočasna učna snov 1    2    3    4   

14.  Dobro učiteljevo poučevanje (jasna razlaga, primeri, 

ustrezen tempo, …) 

1    2    3    4   

15.  Slabo učiteljevo poučevanje (nejasna razlaga, ne daje 

primerov, neustrezen tempo, …) 

1    2    3    4   

16.  Pisno preverjanje znanja 1    2    3    4   

17.  Ustno preverjanje znanja 1    2    3    4   

18.  Učiteljevo pričakovanje, da bom uspešen 1    2    3    4   

19.  Učiteljevo pričakovanje, da ne bom uspešen  1    2    3    4   

20.  Spodbuda in pomoč učitelja 1    2    3    4   

21.  Starši menijo, da bom uspešen 1    2    3    4   

22.  Starši menijo, da ne bom uspešen 1    2    3    4   

23.  Starši me spodbujajo in mi pomagajo 1    2    3    4   

24.  Z druţinskimi člani sem v dobrih odnosih 1    2    3    4   

25.  Z druţinskimi člani sem v slabih odnosih 1    2    3    4   

26.  Prisotnost zdravstvenih teţav (bolezen, glavobol, zlomi, 

…) 

1    2    3    4   

27.  Prisotnost stresa (ţivčnost, potenje, strah, povečan utrip, 

… ) 

1    2    3    4   

28.  Moje dobro razpoloţenje 1    2    3    4   

29.  Moje slabo razpoloţenje 1    2    3    4   

30.  Visoka samozavest in zaupanje v samega sebe 1    2    3    4   

31.  Nizka samozavest in nezaupanje v samega sebe 1    2    3    4   

32.  Poslušanje glasbe ob učenju  1    2    3    4   

33.  Popolna tišina v prostoru, kjer se učim 1    2    3    4   

34.  Urejenost učnih pripomočkov (vedno imam potrebne 

knjige, vse zapiske, pisala, …) 

1    2    3    4   

35.  Dobro predznanje o določeni snovi 1    2    3    4   

36.  Morebitne specifične učne teţave 1    2    3    4   



 

 

 

 

 

Dejavniki 
Ocena 

vplivanja 

Prispeva k 

učni 

uspešnosti 

Prispeva k 

učni 

neuspešnosti 

37.  Učenje s poslušanjem in pogovorom 1    2    3    4   

38.  Učenje s pomočjo zapisovanja, miselnih vzorcev, slik, 

podob 

1    2    3    4   

39.  Učenje iz izkušenj (npr. iz laboratorijskih vaj, ekskurzij, 

…) 

1    2    3    4   

40.  Samostojno učenje 1    2    3    4   

41.  Učenje skupaj z drugimi - v skupini 1    2    3    4   

42.  Lastna radovednost za učenje novih stvari 1    2    3    4   

43.  Ţelja po zanimivih nalogah 1    2    3    4   

44.  Ţelja po novem znanju 1    2    3    4   

45.  Interes za nadaljnje šolanje (vpis v srednjo šolo/vpis na 

fakulteto) 

1    2    3    4   

46.  Ţelja po čim boljšem delovnem mestu 1    2    3    4   

47.  Ţelja po čim hitrejši zaposlitvi 1    2    3    4   

48.  Ţelja po brezskrbnih počitnicah 1    2    3    4   

49.  Ţelja po visokih ocenah 1    2    3    4   

50.  Druţina me za dobre ocene nagradi (npr. mi da denar, 

pohvali, ...) 

1    2    3    4   

51.  Druţina me za slabe ocene kaznuje (npr. mi odvzame 

ugodnosti, zmanjša ţepnino, graja, …) 

1    2    3    4   

52.  Učitelj me za dobre ocene pohvali, da priznanje, … 1    2    3    4   

53.  Učitelj me za slabe ocene graja, odtegne pozornost, izraţa 

svoje razočaranje, … 

1    2    3    4   

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 



 

 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 6: Prikaz odstotnih deleţev strinjanja anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno 

neuspešne s trditvijo učno neuspešni učenci v učenje ne vložijo dovolj truda in časa (N = 19) 

 f f % 

drţi 11 57,9 

delno drţi 7 36,8 

ne drţi 1 5,3 

Skupaj 19 100,0 

 

Preglednica 7: Prikaz odstotnih deleţev strinjanja anketirancev, ki se ocenjujejo kot učno 

neuspešne s trditvijo če učenec hoče imeti visoke ocene, se mora veliko učiti (N = 19) 

 f f % 

drţi 8 42,1 

delno drţi 8 42,1 

ne drţi 3 15,8 

Skupaj 19 100,0 

 

Preglednica 16: Aritmetične sredine vplivanja posameznih dejavnikov na učno (ne)uspešnost, 

po velikosti od najvišje do najniţje, in standardni odkloni posameznega dejavnika 

 N M σ 

Dobro učiteljevo poučevanje 130 3,64 ,623 

Zanimiva učna snov 130 3,46 ,808 

Dobra razredna klima 130 3,42 ,806 

Slabo učiteljevo poučevanje 130 3,41 ,851 

Moje dobro razpoloţenje 130 3,40 ,764 

Dolgočasna učna snov 130 3,35 ,905 

Visoka samozavest in zaupanje v samega sebe 130 3,35 ,794 

Starši me spodbujajo in mi pomagajo 130 3,31 ,861 

Ţelja po čim boljšem delovnem mestu 130 3,27 ,896 

Spodbuda in pomoč učitelja 130 3,24 ,905 

Lastna radovednost za učenje novih stvari 130 3,21 ,938 

Ţelja po brezskrbnih počitnicah 130 3,20 ,976 

Prisotnost stresa 130 3,19 ,890 

Slaba razredna klima 130 3,18 1,000 

Urejenost učnih pripomočkov 130 3,18 ,927 

Ţelja po visokih ocenah 130 3,17 ,873 

Z druţinskimi člani sem v dobrih odnosih 130 3,15 ,899 

Interes za nadaljnje šolanje 130 3,12 ,973 

Moje slabo razpoloţenje 130 3,11 ,942 



 

 

 

 
N M σ 

Učenje s pomočjo zapisovanja, miselnih vzorcev, slik, podob 130 3,10 ,963 

Nizka samozavest in nezaupanje v samega sebe 130 3,08 ,989 

Pestri učbeniki in delovni zvezki 130 3,07 ,950 

Ţelja po novem znanju 130 3,04 1,015 

Prisotnost zdravstvenih teţav 130 3,02 ,948 

Ţelja po zanimivih nalogah 130 3,01 1,008 

Primerna temperatura prostora 130 2,99 ,968 

Pisno preverjanje znanja 130 2,99 ,936 

Ţelja po čim hitrejši zaposlitvi 130 2,99 ,984 

Samostojno učenje 130 2,98 ,858 

Ustno preverjanje znanja 130 2,95 ,926 

Dobro predznanje o določeni snovi 130 2,94 ,963 

Hrup 130 2,93 ,873 

Z druţinskimi člani sem v slabih odnosih 130 2,89 1,051 

Starši menijo, da ne bom uspešen 130 2,88 1,057 

Primerna urejenost prostora 130 2,85 1,082 

Učiteljevo pričakovanje, da ne bom uspešen 130 2,85 1,028 

Starši menijo, da bom uspešen 130 2,85 ,933 

Popolna tišina v prostoru, kjer se učim 130 2,85 1,117 

Učenje s poslušanjem in pogovorom 130 2,85 1,045 

Učenje iz izkušenj 130 2,85 1,020 

Dobra šolska klima 130 2,84 ,963 

Slaba šolska klima 130 2,82 ,987 

Neprimerna urejenost prostora 130 2,77 1,089 

Poslušanje glasbe ob učenju 130 2,74 1,016 

Učitelj me za dobre ocene pohvali, da priznanje 130 2,74 1,031 

Učiteljevo pričakovanje, da bom uspešen 130 2,68 ,891 

Učenje skupaj z drugimi - v skupini 130 2,68 ,981 

Druţina me za dobre ocene nagradi 130 2,65 1,132 

Morebitne specifične učne teţave 130 2,63 ,974 

Učitelj me za slabe ocene graja, odtegne pozornost, itd. 130 2,58 1,147 

Priljubljenost med sošolci v razredu 130 2,55 ,981 

Druţina me za slabe ocene kaznuje 130 2,55 1,149 

Raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin 130 2,38 1,059 

 

 

 

 



 

 

 

Preglednica 19: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov, ki prispevajo k učni uspešnosti: 

prikaz aritmetičnih sredin po velikosti od največje do najmanjše in standardni odkloni 

posameznega dejavnika 

 N M σ 

Dobro učiteljevo poučevanje 130 3,26 1,261 

Zanimiva učna snov 130 3,10 1,391 

Dobra razredna klima 130 3,05 1,386 

Ţelja po čim boljšem delovnem mestu 130 2,95 1,413 

Starši me spodbujajo in mi pomagajo 130 2,93 1,365 

Moje dobro razpoloţenje 130 2,92 1,447 

Spodbuda in pomoč učitelja 130 2,86 1,391 

Visoka samozavest in zaupanje v samega sebe 130 2,83 1,495 

Interes za nadaljnje šolanje 130 2,82 1,419 

Urejenost učnih pripomočkov 130 2,82 1,408 

Lastna radovednost za učenje novih stvari 130 2,76 1,509 

Ţelja po brezskrbnih počitnicah 130 2,75 1,535 

Ţelja po visokih ocenah 130 2,71 1,454 

Z druţinskimi člani sem v dobrih odnosih 130 2,71 1,411 

Ţelja po novem znanju 130 2,66 1,513 

Pestri učbeniki in delovni zvezki 130 2,63 1,447 

Dobro predznanje o določeni snovi 130 2,62 1,360 

Učenje s pomočjo zapisovanja, miselnih vzorcev, slik, podob 130 2,62 1,512 

Ţelja po zanimivih nalogah 130 2,58 1,493 

Primerna urejenost prostora 130 2,55 1,469 

Samostojno učenje 130 2,48 1,388 

Dobra šolska klima 130 2,45 1,398 

Ustno preverjanje znanja 130 2,44 1,485 

Učenje iz izkušenj 130 2,41 1,523 

Primerna temperatura prostora 130 2,39 1,553 

Ţelja po čim hitrejši zaposlitvi 130 2,34 1,602 

Popolna tišina v prostoru, kjer se učim 130 2,32 1,666 

Starši menijo, da bom uspešen 130 2,28 1,495 

Učitelj me za dobre ocene pohvali, da priznanje, … 130 2,25 1,511 

Pisno preverjanje znanja 130 2,24 1,549 

Učenje s poslušanjem in pogovorom 130 2,21 1,612 

Druţina me za dobre ocene nagradi 130 2,11 1,639 

Učenje skupaj z drugimi - v skupini 130 2,06 1,498 

Učiteljevo pričakovanje, da bom uspešen 130 1,88 1,468 

Priljubljenost med sošolci v razredu 130 1,79 1,518 

Raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin 130 1,77 1,512 



 

 

 

 N M σ 

Poslušanje glasbe ob učenju 130 1,50 1,620 

Druţina me za slabe ocene kaznuje 130 1,21 1,598 

Učitelj me za slabe ocene graja, odtegne pozornost, itd. 130 ,82 1,449 

Učiteljevo pričakovanje, da ne bom uspešen 130 ,63 1,313 

Z druţinskimi člani sem v slabih odnosih 130 ,56 1,233 

Moje slabo razpoloţenje 130 ,55 1,252 

Starši menijo, da ne bom uspešen 130 ,54 1,215 

Morebitne specifične učne teţave 130 ,53 1,215 

Nizka samozavest in nezaupanje v samega sebe 130 ,52 1,170 

Slaba šolska klima 130 ,47 1,176 

Prisotnost zdravstvenih teţav 130 ,46 1,156 

Dolgočasna učna snov 130 ,45 1,162 

Prisotnost stresa 130 ,41 1,083 

Neprimerna urejenost prostora 130 ,40 1,090 

Slabo učiteljevo poučevanje 130 ,39 1,096 

Slaba razredna klima 130 ,38 1,122 

Hrup 130 ,25 ,810 

 

Preglednica 20: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov, ki prispevajo k učni neuspešnosti: 

prikaz aritmetičnih sredin po velikosti od največje do najmanjše in standardni odkloni 

posameznega dejavnika 

 N M σ 

Slabo učiteljevo poučevanje 130 2,98 1,436 

Dolgočasna učna snov 130 2,82 1,548 

Prisotnost stresa 130 2,71 1,491 

Slaba razredna klima 130 2,69 1,534 

Hrup 130 2,62 1,320 

Nizka samozavest in nezaupanje v samega sebe 130 2,48 1,629 

Prisotnost zdravstvenih teţav 130 2,48 1,500 

Moje slabo razpoloţenje 130 2,48 1,576 

Slaba šolska klima 130 2,24 1,483 

Starši menijo, da ne bom uspešen 130 2,20 1,635 

Neprimerna urejenost prostora 130 2,19 1,571 

Z druţinskimi člani sem v slabih odnosih 130 2,18 1,656 

Učiteljevo pričakovanje, da ne bom uspešen 130 2,09 1,611 

Morebitne specifične učne teţave 130 1,94 1,488 

Učitelj me za slabe ocene graja, odtegne pozornost, itd. 130 1,49 1,629 

Druţina me za slabe ocene kaznuje 130 1,08 1,565 

Poslušanje glasbe ob učenju 130 1,08 1,530 



 

 

 

 N M σ 

Učiteljevo pričakovanje, da bom uspešen 130 ,71 1,309 

Pisno preverjanje znanja 130 ,66 1,384 

Priljubljenost med sošolci v razredu 130 ,58 1,200 

Ţelja po čim hitrejši zaposlitvi 130 ,54 1,208 

Učenje s poslušanjem in pogovorom 130 ,52 1,176 

Primerna temperatura prostora 130 ,50 1,196 

Učenje skupaj z drugimi - v skupini 130 ,48 1,150 

Visoka samozavest in zaupanje v samega sebe 130 ,48 1,156 

Moje dobro razpoloţenje 130 ,46 1,156 

Starši menijo, da bom uspešen 130 ,45 1,121 

Samostojno učenje 130 ,43 1,127 

Ustno preverjanje znanja 130 ,43 1,063 

Ţelja po visokih ocenah 130 ,42 1,077 

Popolna tišina v prostoru, kjer se učim 130 ,38 1,037 

Učenje s pomočjo zapisovanja, miselnih vzorcev, slik, podob 130 ,38 1,088 

Dobro učiteljevo poučevanje 130 ,37 1,128 

Ţelja po brezskrbnih počitnicah 130 ,37 1,028 

Raznolika ponudba kroţkov in izbirnih vsebin 130 ,36 1,012 

Z druţinskimi člani sem v dobrih odnosih 130 ,36 1,071 

Lastna radovednost za učenje novih stvari 130 ,36 ,988 

Pestri učbeniki in delovni zvezki 130 ,35 1,056 

Starši me spodbujajo in mi pomagajo 130 ,34 1,046 

Dobra razredna klima 130 ,33 ,999 

Ţelja po zanimivih nalogah 130 ,32 ,998 

Druţina me za dobre ocene nagradi 130 ,32 ,942 

Učenje iz izkušenj 130 ,32 ,915 

Učitelj me za dobre ocene pohvali, da priznanje, … 130 ,32 ,949 

Zanimiva učna snov 130 ,32 ,981 

Spodbuda in pomoč učitelja 130 ,32 1,019 

Dobra šolska klima 130 ,29 ,919 

Urejenost učnih pripomočkov 130 ,29 ,952 

Ţelja po novem znanju 130 ,29 ,884 

Ţelja po čim boljšem delovnem mestu 130 ,25 ,810 

Dobro predznanje o določeni snovi 130 ,24 ,861 

Interes za nadaljnje šolanje 130 ,22 ,800 

Primerna urejenost prostora 130 ,15 ,683 

 


