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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem predstavila pojem samopodobe, njen razvoj in dejavnike, ki vplivajo 

nanjo, komponente samopodobe ter populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju oziroma 

mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Drugi del predstavlja rezultate raziskave, v katero so bili vključeni učenci od 7. - 9. razreda 

redne osnovne šole ter šole s prilagojenim programom. Želela sem izvedeti, kakšne so razlike 

v samopodobi učencev obeh izobraževalnih programov na akademskem, socialnem, telesnem 

ter čustvenem področju. Zanimalo pa me je tudi, ali prihaja do pomembnih povezav med 

mladostnikovim uspehom v šoli ter njegovo samopodobo. 

Rezultati so pokazali, da ni bistvenih razlik v splošni samopodobi učencev OŠ in OŠPP. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: samopodoba, mladostniki, osnovna šola s prilagojenim programom, 

osnovna šola, učni uspeh 

 

 

  



 
 

Abstract  

 

In my diploma thesis the meaning of the self-concept, its development, components of self- 

concept, factors that affect it and the population of people with mental disabilities, actually 

adolescents with mild mental disabilities are presented.  

In the second part are the results of  a research including from 7th - 9th grade pupils of 

primary school with adjusted program and pupils from regular primary school. I wanted to 

find out what differences are shown in the self-concept of pupils of both educational programs 

in the academic, social, physical and emotional area. What interested me was also whether 

there is a significant relationship between adolescent’s school success and their self-concept. 

  

The results showed that there aren’t significant differences in self-concept of pupils of 

primary school and pupils of primary school with adjusted program. 

 

 

KEY WORDS: self- concept, adolescents, primary school with adjusted program, primary 

school, school success 
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1. UVOD 

 

Menim, da se ljudje premalo zavedamo pomembnosti samopodobe v vsakdanjem življenju, 

saj po mojem mnenju to ni prva stvar na katero pomislimo, ko v življenju naletimo na težave, 

ko izgubljamo motivacijo za svoje delo, ko se ustrašimo nadaljnjih življenjskih preizkušenj, 

ko izgubljamo vero vase, ko zopet začnemo iskati svoj smisel in tako dalje. Premalokrat se 

zavedamo, da si sami krojimo svoje življenje ter da smo lahko uspešni in zadovoljni le, če 

zaupamo vase in v svoje sposobnosti, če na ovire v življenju gledamo kot na izzive, katere se 

lotevamo z voljo in optimizmom, saj posledični uspehi veliko pripomorejo k večjemu 

zadovoljstvu s samim seboj. Ko pa pozitivno gledamo nase, se sprejemamo takšni, kakršni 

smo, tudi na druge in na celoten svet gledamo drugače. Življenje zopet dobi smisel, v katerem 

se ne ustrašimo živeti, temveč ga živimo, kar se le da polno. Prav to pa nam omogoči dobra 

samopodoba, le osebe z visoko samopodobo se bodo v življenju »gnale« naprej, se ob 

morebitnih neuspehih pobrale in ponovno poskušale, le te osebe bodo žele svoje uspehe, se 

zavedale pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov ter živele v skladu s samim seboj in svet 

doživljale s polno mero optimizma in lepote.  Kako pomembna je samopodoba med drugimi 

dokazuje tudi Musek (2010), ki pravi, da sodi samopodoba med najpomembnejše notranje 

standarde, merila in gibala, ki usmerjajo naše doživljanje in obnašanje. 

Ker pa na posameznikovo samopodobo vplivamo že od samih začetkov, je zelo pomembno, 

da se tega zavedamo kot starši ter tudi kasneje, v našem primeru kot učitelji. Nekateri avtorji, 

kot so Lorenzer, Sullivan in Stern, nas seznanjajo z doživljanjem otroka že v predverbalnem 

obdobju, z razvojem občutka sebe, samozavedanjem in samorefleksijo v tem obdobju ter vse 

do adolescence, po mnenju Sterna do meje, kjer se samopodoba intenzivno razvija, čeprav 

poudarja, da se v manjši meri spreminja vse življenje. Meni, da jezik le preoblikuje že 

obstoječ predverbalni občutek sebe, katerega zametki segajo vse do rojstva, če ne še nazaj. 

(Lamovec, 1991) 

Ko pa otrok vstopi v šolo in se njegovo socialno okolje zamenja, od staršev, ki brezpogojno 

ljubijo svoje otroke, do posameznikovih pomembnih drugih kot so učitelji, sošolci, ko so 

predenj postavljene določene zahteve, odgovornosti, ko postane pomemben del učenčeve 

samopodobe njegov uspeh v šoli, kako je sprejet med vrstniki pa učenčeva podoba o sebi, 

katera je odvisna od vseh teh dejavnikov ter seveda še ostalih, ki jih s seboj prinaša na primer 
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tudi določeno starostno obdobje, dobi svoje razsežnosti in novo podobo. Kako pa se ta podoba  

razlikuje med učenci redne osnovne šole in učenci osnovne šole s prilagojenim programom je 

moj glavni cilj, katerega želim raziskati v tem diplomskem delu.  

 

2. SAMOPODOBA  

2.1. »Definicija« samopodobe 

 

Samopodoba je posameznikova podoba o tem, kdo je in kakšen je. Poenostavljeno povedano 

je samopodoba tisto, kar mislimo, da smo. V resnici pa je samopodoba eden 

najkompleksnejših pojavov in po strokovnem psihološkem pojmu zajema ne le to, kar 

mislimo, da smo, vendar tudi naše predstave, misli, zaznave, pojmovanja in prepričanja o 

sebi, kot tudi čustva, ki jih gojimo do sebe, vključno z vrednotenjem samega sebe (Musek, 

2010). 

Pod ta pojem se veže več različnih strokovnih izrazov, Musek (1992, str.64) našteva 

naslednje: samoidentiteta, samopojmovanje (pojem samega sebe, pojem jaza, angl. »self-

concept«) in shema o sebi (shema jaza, »self-schema«). 

Mumel (1993, str. 21-22) v svojem članku napiše, da samopodoba ni le slika lastnega telesa, 

temveč skupek slik, ki jih ustvari posameznik na vseh področjih svojega udejstvovanja. Je 

individualna in celostna podoba samega sebe, ki jo posameznik razvije in oblikuje v stiku s 

svojim psihološkim okoljem in ga spremlja skozi vse življenje. Pravi, da je relativno stabilna, 

a da se spreminja pod vplivom samovrednotenja, torej primerjave med realnim jazom in 

idealnim jazom.  

Nastran- Ule (1994, po Kobal , 2003, str.20) razlaga samopodobo kot množico odnosov, ki jih 

posameznik, zavestno ali nezavedno, vzpostavlja do samega sebe. V te odnose s samim seboj 

vstopa postopoma, s pomočjo predstav, občutij, vrednotenj, ocen samega sebe, svojih tipičnih 

socialnih naravnanosti in ravnanj, ki jih sprva preko matere in kasneje preko širšega 

družbenega okolja, razvija že od rojstva dalje. 

O sebi pa ni nujno, da imamo le eno mišljenje in eno pojmovanje samega sebe, poudarjajo 

nekateri avtorji. Po mnenju Linvilleja (1985, 1987; po Musku, 2010) je posameznik o sebi 
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zmožen misliti na več načinov, kar pravi, da je tudi prav. Tudi Musek (2010) poudarja 

pomembnost kompleksnosti jaza in posledično več načinov mišljenja o sebi , saj nam več 

dimenzij pri predelovanju informacij omogoči, da bomo lažje premagali negativne učinke 

neke dimenzije in s tem ohranjali večjo stabilnost sheme, saj bo prizadet le njen del. Opisuje 

nekoga, ki ima v svoji shemi jaza zelo močno utrjeno prepričanje, da je čuteča in pozorna 

oseba, uspešna v partnerskih odnosih in se nikakor ni zmožena videti v kakšni drugi 

dimenziji. Če bi se takšna oseba znašla v resnih konfliktih s partnerjem, bi se znašla v težavni 

situaciji in ji njena togo dimenzionirana shema jaza ne bi bila kos in možnosti za 

konstruktivno razrešitev problema bi se močno zmanjšale. 

Oseba s kompleksnejšimi shemami jaza se torej uspešneje spoprijema z novimi situacijami ter 

lažje rešuje probleme v medosebnih odnosih.    

 

S tem, da ljudje težimo k ohranjanju pozitivne samopodobe, se strinjajo že prvi znanstveniki s 

področja samopodobe, kakor tudi sodobni.  

Musek težnjo po pozitivni samopodobi označi takole: 

vrednotenje sebe 

vrednotenje drugih 

 

Prav zaradi tolikšne kompleksnosti samopodobe pa so njene opredelitve zelo različne. 

Brinthaupt in Lipka (1992, po Avsec, 2007, str.41) sta lepo zapisala,  da je samopodoba tako 

kompleksen pojav, da za zdaj ni mogoče strniti vseh spoznanj o njej in izoblikovati teorijo, saj 

to zaradi vse njene barvitosti in njenih posebnosti tudi ni smiselno.  

 

2.2. Opredelitev samospoštovanja 

 

Kobal (2003) pravi, da je najpomembnejši korelat samopodobe- samospoštovanje. Le-tega v 

angleškem jeziku najdemo pod besednimi zvezami, kot so self-esteem, self-evaluation ali self-

worth. Rosenberg (1965, po Kobal, 2003) opredeljuje samospoštovanje kot pozitivno ali 

negativno stališče do sebe. Če ima oseba pozitivno stališče do sebe, se sprejema takšno, 

kakršna je, se ceni, je zadovoljna sama s seboj in se čuti vrednega spoštovanja. Oseba z 
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nizkim samospoštovanjem pa se ne ceni, ne odobrava svojih lastnosti ter ima o sebi negativno 

mnenje.  

Osnovni princip Jamesovega zakona se glasi takole:  

 samospoštovanje =    dosežki 

                                    aspiracije 

Po tej formuli je torej posameznikovo samospoštovanje pozitivno, če so aspiracije in dosežki 

uravnoteženi. Če pa so aspiracije visoke, dosežki pa nizki, se samospoštovanje zniža. (Mumel, 

1993, str.23) 

Lamovec (1991) definira samospoštovanje kot pozitivno ali negativno stališče do sebe ter ga 

razdeli na samovrednotenje in samooceno. Samovrednotenje ali stopnja sprejemanja samega 

sebe izvira iz najzgodnejših izkušenj in je bolj globalno, samoocena pa zavisi od uspešnosti na 

različnih področij, kot so emocionalno, intelektualno, socialno, … 

Avsec (2007) opozarja na problem ločevanja samopodobe in samospoštovanja, kadar 

definiramo samospoštovanje samo z vidika vrednostne opredelitve, ne pa tudi z vidika 

splošnosti evalvacij. Pravi, da se samopodoba nanaša na deskriptivne aspekte jaza, ne glede 

na to, ali so ti opisi vrednostno obarvani. Samospoštovanje pa označuje evalvacijo 

posameznikovega opisa sebe, katera se nanaša na stopnjo všečnosti in zadovoljstva z jazom 

ali na diskrepanco med idealnim in realnim jazom. Meni, da je s tega vidika samospoštovanje 

tisti del samopodobe, ki je vrednostno obarvan.   

 

2.3. Začetki opredeljevanja samopodobe 

 

Zelo pogosto se navaja in po mnenju Muska tudi zasluženo, lahko rečemo prva razčlenitev 

jaza, ki sega v leto 1890 in jo dolgujemo enemu od očetov psihologije, ameriškemu filozofu 

in psihologu Jamesu Williamsu.  

 

James (1890) navaja temeljno delitev jaza na: 

 jaz kot subjekt, torej jaz, ki deluje kot akter, nosilec delovanja; 

 jaz kot objekt, torej podoba, ki si jo posameznik ustvarja o sebi. 

Nadalje razčleni jaz kot objekt v hierarhično strukturo. Najvišje na hierarhični lestvici je 

duhovni jaz, le-ta vključuje pojmovanja in predstave posameznika o sebi kot o 



Samopodoba učencev OŠPP v primerjavi z učenci OŠ 

 

 

5 
 

razmišljajočem, psihičnem in duhovnem bitju. Sledi mu socialni jaz, ki vključuje doživljanja 

in pojmovanja posameznika o tem, kakšen je in kakšen naj bi bil v očeh drugih. Po Jamesu 

ima posameznik toliko socialnih jazov, kolikor je posameznikov ali skupin, katerih stališča so 

zanj pomembna. Na dnu hierarhične strukture je telesni jaz, kateremu avtor namenja najmanj 

pozornosti. Meni, da doživljanja, predstave in pojmovanja o lastnem telesu prispevajo le 

manjši delež k posameznikovi samopodobi, kar pa zadnje raziskave na tem področju ne 

potrjujejo (Avsec, 2006; Crocker in Wolfe, 2001; Furnham, Badmin in Sneade, 2002; Harter 

in Jackson, 1993; Molloy in Herzberger, 1998). (Avsec, 2007). Burns (1979, po Mumel 1993, 

str.22) poudarja pomembnost telesnega izgleda tako pri mladostnikih kot pri odraslih, 

posebno v družbah, kjer se sposobno telo enači s sposobnim strojem, zmožnim ustvarjati 

profit.  

 

 

      

   

 

  

 

 

Slika 1: Jamesovo pojmovanje jaza (Musek, 1992, str.62) 

 

Burnsov model jaza 

Burns jaz predstavi kot hierarhično strukturo, na vrh katere postavi globalni jaz. To je skupek 

stališč do samega sebe, ki izhajajo iz realnega in socialnega jaza.  Le-ta morata biti vsebinsko 

usklajena, medtem ko se razlike pojavijo med realnim in idealnim jazom. 

 

 

DUHOVNI JAZ 

TELESNI JAZ 

SOCIALNI JAZ 

JAZ KOT OBJEKT 

(SAMOPODOBA) 

JAZ KOT SUBJEKT  

(AKTER) 
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GLOBALNI JAZ 

JAZ kot subjekt »I«                                                             JAZ kot objekt »ME« 

       (proces)                  (vsebina) 

 

 

samospoštovanje 

samovrednotenje samopodoba 

samosprejemanje samopredstava 

 

 

JAZ 

področje stališč  

do samega sebe 

 

REALNI JAZ IDEALNI JAZ SOCIALNI JAZ 

 (jaz, kakršen  (jaz, kot mislim, da  

socialni           akademski  bi bil rad) me drugi opažajo in 

     fizični      emocionalni      socialni       akademski sprejemajo) 

                                                  fizični     emocionalni                     socialni               akademski                                     

 fizični        emocionalni 

 

Slika 2: Burnsova hierarhična struktura jaza (Mumel 1993, str.24) 

 

Mumel (1993) pravi, da je za zgodnje modele jaza značilno, da prikazujejo le strukturo jaza, 

novejši pa zajemajo tudi dinamično delovanje.  

 

2.4. Razvoj samopodobe in dejavniki, ki vplivajo nanj 

 

Samopodoba se razvija postopoma, njene komponente pa imajo v določenem starostnem 

obdobju tudi določeno vrednost, katera se skozi obdobja spreminja. Prav tako pa na 

posameznikov razvoj samopodobe vplivajo mnogi dejavniki, ki imajo v določeni starosti tudi 

določeno vrednost oziroma vpliv. 
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2.4.1. Predverbalno obdobje 

 

Čeprav so zaradi pomanjkanja ustrezne metodologije začetki razvoja občutka sebe do 

nedavnega bili le slabo preučeni, so nekateri avtorji svoja znanja črpali predvsem iz 

psihoterapije. Eden izmed teh avtorjev je bil tudi psihoanalitik in razvojni psiholog Daniel 

Stern (1985), ki nas v svoji knjigi »The interpersonal world of the infant« približa 

doživljajskemu svetu dojenčka. 

V prvem obdobju (od rojstva do dveh mesecev), katerega avtor označi kot porajanje občutka 

sebe temelji na dveh značilnostih otrokovega doživljanja: amodalni percepciji in vitalnostnih 

afektih. Pravi, da imajo dojenčki že vrojeno sposobnost prenosa informacij iz ene modalnosti 

v drugo, pri čemer so informacije vkodirane v tako imenovan supramodalni reprezentacijski 

model, katerega elementi so intenzitete, obrisi, ritmi, časovni vzorci itd. Domnevamo lahko, 

da se kot rezultat vrojenih povezav med taktilnimi in vizualnimi občutki že takoj po rojstvu 

pojavi enovitost zaznav delov sebe in matere (prst, ki ga sesa in vidi, je isti prst; dojka, ki jo 

vidi in sesa, je ista dojka). Čustveno doživljanje dojenčka bi najbolje opisali z naslednjimi 

izrazi: valovanje, izzvenevanje, pojemanje, naraščanje, eksplozivnost, umirjenost, 

razblinjenost, kratkotrajnost, izrazitost itd.,  katera avtor imenuje vitalnostni afekti, ki so samo 

elementi pravih čustev. Poudarja, da so vitalostni afekti hkrati elementi amodalne 

reprezentacije vseh dojenčkovih doživetij. Otrok se bo na primer podobno odzval, če ga 

poskušamo pomiriti z božanjem v ustreznem ritmu, govorjenjem ali petjem, ki vsebuje isti 

ritem, poudarke, intenziteto. 

V drugem obdobju (od drugega do sedmega meseca)se pojavi občutek jedrnega sebe, ta 

občutek tvori integracija doživetij. Vsako doživetje predstavlja invariantno sebe, ki se med 

seboj integrirajo. Integrirajo pa se s pomočjo epizodičnega spomina, spomina doživetij iz 

lastnega življenja, ki ga sestavljajo motorični, zaznavni ter afektivni vtisi. Če se podobna 

dejanja večkrat ponovijo, bo nastala generalizirana epizoda. To pa pomeni osebno 

pričakovanje o tem, kako se bodo stvari razvijale iz trenutka v trenutek. Prototip ponavljajočih 

se doživetij imenuje avtor generalizirana interpretacija interakcij, le-ti pa predstavljajo 

temeljne enote reprezentacije jedrnega sebe. 

V tretjem obdobju (od sedmega do devetega meseca) se razvije občutek subjektivnega sebe, 

ki predstavlja otrokovo odkritje subjektivnega sveta pri sebi in pri drugih. S tem se pojavi 

možnost za psihično intimnost in intersubjektivne povezanosti. Intersubjektivna povezanost 

tvori zametke samopodobe in se razvija kot del afektivnega uglaševanja. 
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V četrtem obdobju (od 15. do 18. meseca) se pojavlja občutek verbalnega sebe. Tukaj je 

doživljanje sebe lahko verbalizirano ali doživeto. V tem obdobju se pojavijo zametki 

samopodobe, katera se intenzivno razvija do adolescence, spreminja pa se v izsledkih celo 

življenje. (Lamovec, 1991, str.237, 238) 

Sternov predmet poučevanja so - kot vidimo - občutja sebstva. V njih vidi primarnega 

organizatorja razvoja osebnosti. Po njegovem mnenju se torej razvoj samopodobe začne z 

razvojem različnih občutij samega sebe in otrokovo vstopanje v medsebojne odnose z vsemi 

občutji hkrati (Kobal, 2000).   

 

2.4.2. Zgodnje otroštvo 

 

Za razumevanje tega obdobja je bilo narejenih ogromno število raziskav. Burns (1979; 

Lamovec, 1991) je z analizo številnih empiričnih podatkov različnih avtorjev prišel do 

zaključkov, da so v tem obdobju poleg razvoja jezika pomembni tudi: 

- ustvarjanje telesne predstave, 

- prevzemanje ocen in informacij od drugih in 

- identifikacija s spolno vlogo. 

 

Telesna predstava je v predšolskem obdobju eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo 

na samospoštovanje. Mumel (1993) prav tako pravi, da se predstava o lastnem telesu oblikuje 

v prvih letih življenja, ki pa so tudi najpomembnejša za oblikovanje temeljev osebnosti.  

Otroci se vse do pubertete pri opisovanju sebe nanašajo predvsem na telesne oziroma zunanje 

značilnosti, saj svojih psihičnih značilnosti še ne razumejo (Lamovec, 1991). Tako si med 

seboj dajejo vzdevke, nenavadna imena, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti, večinoma pa 

na otrokovo telesno zgradbo, na primer: bajsi, suhec, trlica, bumbar, piflar,…Vzdevki, ki se 

najprej nanašajo le na določeno lastnost se sčasoma usidrajo v posameznikovo podobo o sebi 

ter postanejo oznaka za celotno osebnost (Mumel, 1993).  

Otrokova telesna konstitucija naj bi bila v skladu z normami, ki so v določeni kulturi značilne 

za določen spol. Telesna predstava pa ni odvisna le od telesne konstitucije, temveč tudi od 

povratnih informacij, ki jih dobi otrok od drugih. To pa je zelo pomembno, saj se otrok 

zaznava ter vrednoti na podlagi tega, kako čuti, da ga vrednotijo drugi. Pri tem imajo v tem 

obdobju osrednjo vlogo starši. Na podlagi raziskav, so otroci, ki čutijo pozitivno vrednotenje s 
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strani staršev, bolj prilagodljivi in samostojni ter imajo o sebi boljše mnenje. Prve povratne 

informacije o tem, kaj do otroka čutijo starši, so božanje, smehljanje, pogovarjanje ter 

zadovoljevanje osnovnih potreb. Od odnosa med starši in otrokom je tudi odvisno, kako si bo 

otrok interpretiral nujne disciplinske ukrepe. Če so le-ti slabi, jih bo otrok doživel kot 

pomanjkanje ljubezni, če pa so le-ti dobri, jih bo otrok razumel kot posledico starševske skrbi.  

 

V zgodnjem otroštvu je pri pojmovanju sebe pomemben tudi odnos do lastne spolne vloge. 

Spolno vlogo sestavljajo spolna orientacija, preference spolne vloge in osvajanje spolne 

vloge. Spolna orientacija pomeni posameznikovo zaznavanje stopnje svoje ženskosti oziroma 

moškosti, preference spolne vloge  pa predstavljajo posameznikovo željo, da se prilagodi 

določeni vlogi. Zadnja komponenta spolne vloge, osvajanje spolne vloge pa označuje ocene 

drugih o posameznikovi moškosti oziroma ženskosti.  

Pojavijo se različne teorije, ki pojasnjujejo različne dejavnike pri prevzemanju spolne vloge. 

Po psihoanalitični teoriji le-to temelji na identifikaciji s staršem istega spola. Tako se deček 

zaradi strahu pred kastracijo identificira z očetom. Deček prevzame moški način obnašanja in 

čustvovanja in razreši tako imenovani Ojdipov kompleks. Po teoriji socialnega učenja otrok 

prevzame spolno vlogo na osnovi kazni in nagrad ter z imitacijo. Sodobnejši avtorji 

poudarjajo kognitivne dejavnike in osebnostne dispozicije (občutki, motivi, znanja), ki 

vplivajo na otrokovo vedenje in katere v interakciji z okoljem oblikujejo otrokovo spolno 

vlogo. Otrok s svojim obnašanjem in osebnostjo vpliva na okolje in ni le odraz vplivov okolja 

(Lamovec, 1991).  

Po kognitivno - razvojni teoriji, katere avtor je Kohlberg (1966; Burns, 1979; Mumel, 1993) 

se otrok že v zgodnjem otroštvu kategorizira glede na spol, ali je torej on ali ona, ter se 

skladno s tem tudi obnaša, občuti. Pri tem izhaja iz splošno opaznih razlik med spoloma. 

Otrok postopoma razvije koncept moškosti oziroma ženskosti. Kohlberg meni, da se pojem 

spola pojavi pri 4. letu, vendar se do 6.-7. leta še ne razvije v celoti. Ko pa otrok osvoji 

uporabo spola, začne objekte svojega spola pozitivno vrednotiti in se tako naveže na starša 

istega spola. Lamovec (1991) opozarja na problem te teorije, ki sega v čisto prva leta 

otrokovega življenja, saj se starši že takoj po rojstvu drugače obnašajo do deklice kot do 

dečka. Tako se spolno identificiranje pojavi že preden otrok razvije zavest o spolni vlogi.  

Burns (1979; Mumel, 1993) našteje še eno teorijo identifikacije s spolno vlogo, in sicer je to 

teorija spolne vloge kot standarda. Njen avtor je Kagan (1964), ki meni, da je spolna vloga 

standard za naučeno psihosocialno vedenje in da je specifična za vsak spol. Standard spolne 
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vloge je kulturno pogojen ter usmerja in vrednoti vedenje. Razlikovanja spolnih vlog se otrok 

nauči od staršev in drugih. S starši istega spola se identificira zaradi njegove moči, saj misli, 

da jo bo s tem dobil tudi on. 

 

2.4.3. Predšolsko in začetno šolsko obdobje 

 

Horvat in Magajna ( 1987, po Kobal, 2000 ) opredelita predšolsko obdobje razvoja 

samopodobe s pomočjo štirih faz: uporaba lastnega imena, povečana samostojnost, razširitev 

pojma sebe in verbalizacija občutij o sebi.  

Uporaba lastnega imena se v povprečju začne pri dveh letih. Leto kasneje se pojavi težnja po 

avtonomnosti, otrok je aktiven v svojih lastnih dejavnostih in nanje tudi ponosen. Pojem sebe 

razširi na »jaz in stvari, ki mu pripadajo« pri 4. letih (Horvat in Magajna, 1987, 179, po 

Kobal, 2000). To pa se kaže v povečani posesivnosti do predmetov, ki meni, da so njegovi ter 

do staršev. Svoja občutja do sebe začne otrok izražati od 5. do 6. leta ter s tem oblikuje 

samopodobo, ki jo Horvat in Magajna (1987, 179, po Kobal, 2000) označita kot značilno za 

odrasle in vključuje tako pozitivne kot negativne sodbe o njegovem lastnem telesu in 

značilnostih njegove osebnosti. 

Kobal (2000) meni, da se že v predšolskem obdobju pojavi razvoj t.i. teorije razuma. Otrok 

spozna, da pri njem in pri drugih potekajo miselni procesi, torej, da on in drugi mislijo, 

zaznavajo, se spominjajo itd. Zaveda se, da si lahko predmete in ljudi tudi predstavlja, vendar 

se jih ne more dotakniti, kot lahko to stori pri resničnih predmetih in ljudeh. Zaveda se tudi, 

da lahko senzorne informacije (gledanje, poslušanje) tvorijo mentalne procese, kot so na 

primer znanje ali sklepanje. Samopodoba predšolskega otroka pa po mnenju Durkina (1997, 

po Kobal, 2000) že vključuje zavest o lastnih psihičnih lastnostih in procesih. 

Na samopodoba predšolskega otroka pa po vstopu v šolo vplivajo številnih dejavniki, kot so 

na primer: odnos z učenci, odnos z učitelji, učna uspešnost, motivacija itd., kateri vplivajo 

in oblikujejo njen nadaljnji razvoj. Z vstopom v nove situacije, pridobivanjem socialnih vlog, 

razvojem kognitivnih sposobnosti otrokova samopodoba dobiva svoje razsežnosti in postaja 

vedno bolj strukturirana (Kobal, 2000). 
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2.4.4. Mladostništvo 

 

Pomemben mejnik v razvoju samopodobe predstavlja prav obdobje     mladostništva. Claes 

(1983, po Kobal, 2000) po rezultatih raziskav trdi, da je oblikovanje samopodobe ena 

temeljnih nalog v tem obdobju.   

Coleman in Hendry (1990) v svoji knjigi opisujeta, da je adolescenca tako čas sprememb 

kakor utrditve. Za to pravita, je veliko vzrokov. Prvi razlog so velike fizične spremembe, ki 

prinašajo spremembe v telesni podobi, kar posledično vpliva na mladostnikovo splošno 

samopodobo. Drugi razlog je intelektualna rast, ki je zaslužna za bolj kompleksno in 

prefinjeno samopodobo v adolescenci. Kot tretjega pa navajata, da je del razvoja samopodobe 

rezultat naraščanja čustvene neodvisnosti in pristop k temeljnim odločitvam povezanih z 

bivanjem, vrednotami, spolnim vedenjem, izbiranjem prijateljstev itd. 

Kot bistveno dilemo v tem obdobju predstavljata posameznikovo željo po popolni integraciji 

in sprejetosti v družbi, saj se s tem močno povečuje razlika med igranjem ustrezne socialne 

vloge in sebstvom. Poudarjata, da sta obe »funkciji« posameznika pomembni ter da jih je 

potrebno enakopravno združiti. Pomembno je, da smo sposobni igrati raznolike socialne vloge 

v družbi, po drugi strani pa je prav tako pomembno, da smo sposobni ohranjati elemente svoje 

osebnosti. Zanikanje sebe lahko namreč vodi do depersonalizacije in izgube samega sebe.   

Čeprav so razlage mladostništva različne, se avtorji strinjajo, da se mladostniki spopadajo z 

vrsto razvojnih nalog: iskanje lastne identitete oziroma samopodobe, odnos do lastnega telesa 

in oblikovanja spolne vloge, odnos s starši, vrstniki in ostalimi avtoritetami, odnos do 

prihodnosti (študij, poklic, družina), socialno odgovorno vedenje, ustrezen vrednostni sistem 

in lastna moralna načela itd. (Horvat & Magajna, 1987; Žmuc-Tomori, 1983; Kobal, 2000). 

Coleman je leta 1978 (po Claes, 1983, po Kobal, 2000) v svoji razsežni raziskavi ugotovil, da 

so pri mladostnikovem razvoju identitete ključna štiri področja, za vsako področje pa so 

značilne štiri temeljne naloge. Področja si sledijo v določenem časovnem zaporedju in so 

naslednja: telesna samopodoba, kognitivne sposobnosti, socialni odnosi in sebstvo. Naloge v 

vsakem od področij pa so: telesni, kognitivni, socialni razvoj ter oblikovanje identitete (Kobal, 

2000, str. 64). 
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                                                                        OBLIKOVANJE IDENTITETE 

   telo     -     mišljenje     -     socialni odnosi     -     jaz 

 

Slika 3: Model oblikovanja temeljnih področij v mladostništvu (Coleman, 1978, po Claes, 

1983; Kobal, 2000, str.64) 

 

Za prvo razvojno nalogo so značilne spremembe v telesnem razvoja, kar vpliva tudi na 

telesno samopodobo. Kobal (2000) opisuje različne avtorje ter njihova spoznanja, katera bom 

povzela v naslednjih stavkih. Telesna samopodoba se oblikuje predvsem na osnovi odzivov 

drugih o posameznikovih telesnih spremembah oziroma zunanjem videzu (Maisonneuve & 

Bruchon-Schweitzer, 1981; Schutzenberger, 1986). Telesna samopodoba  je pomembna za 

ustrezno razvito samospoštovanje ter splošno samopodobo. Z razvojem in oblikovanjem 

telesne samopodobe mladostnik pridobi tudi novo podobo spolne vloge (Huston & Alvarez, 

1990). 

Mussen in Jones (1957; Burns 1979; Mumel, 1993) sta raziskovala razlike med zgodaj in 

pozno razvitimi dečki in opazila pomembne razlike. Kasneje razviti dečki so bili bolj 

nesigurni, odvisni od staršev, bolj agresivni, imeli so veliko željo po socialni sprejetosti. 

Čeprav kasneje dosežejo prej razvite dečke, pa so razlike v samopodobi opazne še kasneje. Pri 

dekletih ni opaziti tolikšnih pomembnosti glede hitrosti telesnega razvoja.  

Čim bolj se naša podoba telesa sklada z »idealnimi normami« v določeni kulturi, bolj se to 

odraža v visokem splošnem samovrednotenju (Mumel, 1993). 

Za drugo razvojno nalogo, ki predstavlja kognitivni razvoj, je značilen egocentrizem, 

posameznik je osredotočen sam nase (Lapsley, 1990), pojavi se sposobnost formalno 

logičnega mišljenja, konvencionalno ( Thornburg, 1975) in deloma tudi postkonvencionalno 

(Kroger, 1990) moralno presojanje, zrelejše obvladovanje emocionalnega doživljanja itd. 

   TELESNI RAZVOJ 

   KOGNITIVNI RAZVOJ 

       SPREMEMBE V SOCIALIZACIJI 

      OBLIKOVANJE IDENTITETE 
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Skladno s to nalogo mora mladostnik razreševati tudi tretjo nalogo, ki se nanaša na 

socializacijo in pomeni zlasti prehajanje k odgovornejšim socialnim vlogam ( Palmonari, 

Pombeni, & Kirchler, 1992). Coleman (1978, po Claes, 1983) zadnjo razvojno nalogo 

imenuje tudi oblikovanje identitete ( Kobal, 2000, str.65).  

Mumel (1993) navaja, da je pri mladostnikih pri opisovanju samega sebe opaziti velik 

razkorak med opisovanjem samega sebe kot pripadnika neke skupine in samega sebe kot 

individuuma, drugačnega od ostalih. Mladostniki so že sposobni razlikovati med realnim in 

idealnim jazom, torej med tem, kakršni mislijo da so in med tem, kakršni želijo biti. 

Katz in Ziger (1969*; po Mumel, 1993) sta ugotavljala realni in idealni jaz pri mladostnikih, 

starih 10, 13, 16 let ter prišla do zaključkov, da je razlika med idealnim in realnim jazom s 

starostjo rasla, največji razkorak pa se je pokazal med 10. in 13. letom. Razlike avtorja 

pripisujeta kognitivnemu zorenju oziroma stopnjam razvoja mišljenja po Piagetu.  

Tudi Jorgenson in Howell (1969*, prav tam) sta mnenja, da je razkorak med realnim in 

idealnim jazom največji med 8. in 13. letom starosti, saj pride takrat do vse večjega zavedanja 

socialnih in družinskih standardov. 

Avtorji kot so Engel (1959*), Carlson (1965*), Piers in Harris (1965*), Colleman (1974*) so 

enotnega mnenja, da je samopodoba mladostnikov relativno stabilna. Prav tako Monge 

(1973*) zaključuje, da je struktura samopodobe v adolescenci v bistvu konstantna, podobnega 

mnenja pa je tudi Vidoni (1979*) za študentsko populacijo.(Mumel, 1993) 

Simmons, Rosenberg in Rosenberg (1973*, po Mumel, 1993) na podlagi rezultatov raziskave 

pri ameriških učencih zaključujeta, da ima okolje večji vpliv na spreminjanje samopodobe 

kakor starost. Morebitne spremembe se dogajajo v zgodnji adolescenci in ne v pozni, kot 

pravi Erikson. Pozorni pa moramo biti na to, da se osnovnošolci v tej starosti vpišejo na 

izbrano šolo, pri nas pa učenci pri tej starosti iz razredne stopnje preidejo na predmetno. 

 Vse navedene raziskave, označene z zvezdico (*), je zbral Burns (1979; Mumel, 1993) na 

podlagi katerih zaključuje, da krize identitete v pozni adolescenci ni. Ne izključuje pa 

posameznikov, ki se soočajo s to težavo, a pravi, da zagotovo niso v večini. Cooleman 

(1974*) podaja svojo razlago o dveh identitetah, in sicer sedanjo in prihodnjo. Opisuje, da ima 

mladostnik dva pogleda nase: kakšen je sedaj in kakšen bo v prihodnosti. Ugotovil je, da s 
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starostjo naraščajo konflikti v »prihodnji« samopodobo, in sicer kakšen bo in ne kakšen je 

sedaj (Mumel, 1993). 

 

2.4.5. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj samopodobe 

 

Poleg zgoraj navedenih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na posameznikov razvoj 

samopodobe v določenem starostnem obdobju, bom v nadaljevanju naštela po mnenju Burnsa 

(1979; Mumel, 1993) najpomembnejše dejavnike za nastanek samopodobe: 

 

 predstava o lastnem telesu – razlikovanje lastnega telesa od okolja 

Telesna shema (realna podoba našega telesa in vrednostna sodba našega telesa), ki je po 

njegovem mnenju temelj za oblikovanje telesne predstave, ima v zgodnjem otroštvu in 

kasneje v adolescenci pomembno vlogo pri oblikovanju splošne samopodobe. Po njegovem 

mnenju je predstava o lastnem telesu, zaradi svoje izpostavljenosti in podvrženosti 

ocenjevanju in primerjanju s socialnimi normami, najpomembnejši element samopodobe. Pri 

predstavi o lastnem telesu pa poudarja tudi pomembnost obleke, ki lahko ima več vrednosti. 

Med njimi so funkcionalna, statusna in estetska vrednost. Funkcionalna vrednost se nanaša na 

uspešnost izpolnjevanja namena obleke. Namen obleke je predvsem zaščita telesa pred 

zunanjimi vplivi, lahko pa je njen namen tudi izražanje pripadnosti določeni skupini, veri, 

izražanje čustev (erotično perilo, smrt). Statusna funkcija se uporablja kot znak za hierarhični 

položaj posameznika v skupnosti (perjanice pri Indijancih, obleka škofa, vojska). Estetsko 

vrednost obleke določata posameznikov okus in modne smernice (Mumel, 1993). 

 jezik – sposobnost pogovora o sebi in drugih 

Razvoj jezika je pomemben za razvoj jaza, saj z uporabo osebnih zaimkov, kot so jaz, ti, on, 

otrok loči sebe kot individuum od drugih ljudi. S pomočjo jezika lahko tudi opisujemo svojo 

notranjost, svoja stanja, počutja, čustva,… Omogoča nam izražanje in opisovanje samega 

sebe. Jezik pa nam ne omogoča le oddajanja informacij temveč tudi sprejemanje le-teh,  

omogoča nam torej interakcijo z drugimi (Mumel, 1993). Lamovec (1991) opisuje, da se z 

razvojem jezika začno ustvarjati zametki kasnejšega pojma sebe.  
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Cooley (1912; Burns, 1979; Mumel, 1993) se strinja, da so pri otroku začetki razločevanja 

sebe od drugih in uporaba osebnih zaimkov nekoliko težji in dolgotrajnejši postopek kot 

posnemanje preprostih pojmov, kot so pes, kolo,… Potrebno je usvojiti interpretacijo TI- JAZ 

in obratno. Prav zaradi lažjega razločevanja med seboj in drugimi je pomembna uporaba 

osebnih imen, še posebej za otroke. Wolfenstein (1968; Burns, 1979; Mumel, 1993) je to 

potrdil s svojo raziskavo, saj je opazil, da je otrok ob izgubi ali zamenjavi svojega imena 

postal močno zmeden. Razlaga, da pri starosti treh let otrok in njegovo ime predstavljata 

celoto, ki omogoča ločevanje sebe od drugih. Poleg verbalne pa je zelo pomembna neverbalna 

komunikacija, saj lahko s svojim neverbalnim izražanjem, ki je pod nezavedno kontrolo, 

včasih sporočimo več kot z verbalnim. 

 interpretacija povratnih informacij iz socialnega okolja o tem, kako na posameznika 

gledajo pomembni drugi in kakšen odnos ima posameznik do socialnih norm in vrednot 

Kot smo že omenjali ima okolje in »pomembni drugi« velik vpliv na razvoj otrokove 

samopodobe. V določenem starostnem obdobju na otroka vplivajo različni »pomembni 

drugi«. Tako so v zgodnjem otroštvu za otroka najpomembnejši starši. Z vstopom v šolo za 

otrokovo samopodobo postanejo pomembni učitelji. V poznem otroštvu in adolescenci se 

pojavi velik vpliv vrstnikov, ki pa se zmanjša z izbiro stalnega partnerja in ustvarjanjem 

družine. Učenčeva samopodoba se spremeni v višjih razredih osnovne šole pod vplivom 

uspešnosti v šoli, izvenšolskih aktivnostih, sprejetosti med vrstniki ipd.    (Mumel, 1993) 

 identifikacija s pripadajočo spolno vlogo 

Prevzemanje spolne vloge je nujni proces pri oblikovanju samopodobe. Več o identifikaciji s 

spolno vlogo je omenjeno že pri razvoju samopodobe v zgodnjem otroštvu.  

 vzgoja v otroštvu 

Način vzgoje je za razvoj samopodobe pomemben predvsem zato, ker:  

- je samopodoba naučena; 

- večji del samopodobe predstavljajo povratne informacije od pomembnih drugih, posebno 

staršev; 

- so starši tisti, ki so v zgodnjih otrokovih letih največ časa ob njem ter 

- je otrok fizično, čustveno in socialno odvisen od staršev, ki imajo zato možnost velikega 

vplivanja na njegovo samopodobo. 
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 Pravi, da so za visoko pozitivno samopodobo pomembni trije družinski pogoji: 

1. topla sprejetost otroka s strani staršev in enotnost vzgoje; 

2. postavljanje jasnih pravil in meja otrokovega vedenja ter vztrajanje pri le-teh; 

3. spoštovanje otrokove iniciativnosti znotraj postavljenih meja (Mumel, 1993, str.30). 

 

Coopersmith (1969, po Burns, 1982, po Mumel, 1993, str. 31, 32) podaja zaključke, da so 

starši dečkov z visokim samovrednotenjem, kazali zanimanje za otrokov razvoj in otroka 

upoštevali kot pomembnega člana družine. Bili so manj permisivni, zahtevali so visoke 

standarde za vedenje in njihovo upoštevanje konstantno preverjali. Za spreminjanje vedenja 

so raje uporabili nagrado kot kazen, katero so otroci doživljali kot hudo, a pravično. Jasna 

pravila vedenja omogočajo manj kaznovanja, saj lahko otroci že vnaprej vedo, kaj lahko in 

česa ne smejo. Otroci staršev, ki so bili nedosledni v vzgajanju, so tako vedenje svojih staršev 

razlagali kot zavračanje, nesprejemanje in pomanjkanje naklonjenosti. Nejasna pravila namreč 

povzročajo anksioznost zaradi nezmožnosti predvidevanja posledic. Starši dečkov z nizko 

samopodobo so bili v vzgoji močno permisivni, vendar so otroka kruto kaznovali, kadar so 

menili, da je to potrebno. Otroci so to doživljali kot krivično in si malo pravil vedenja 

razlagali kot pomanjkanja zanimanja zanje. Coopersmithu pa so očitali, da je zaključeval le na 

podlagi dečkov in to v ozkem starostnem razponu. 

 

Stapf (1978, po Musek, 1982, po Mumel 1993, str. 31) razlaga pomembnost »zdravega« 

načina vzgoje, in sicer pravi, da ljubezen in toplina pozitivno vplivata na osebnostni razvoj, 

skrajno močan nadzor, ki se povezuje z nezrelostjo in odvisnostjo, kakor tudi skrajna 

permisivnost, ki vpliva na impulzivnost in nizke aspiracije, pa vplivata negativno. 

 

Mumel (1993) zaključuje, da le ljubljen in sprejet otrok, ki se tega zaveda, sprejema 

disciplinske postopke kot izraz starševske ljubezni. Hkrati s tem vstopa v družbo, kjer veljajo 

določene družbene norme. Upoštevanje le-teh pa se kaže s pozitivnim odzivanjem okolice. 

Visoka samopodoba je torej zaradi dobre identifikacije s starši in prevzemanjem družbenih 

norm, notranja motivacija. Slabo poistovetenje s starši in družbenimi normami, ker torej ni 

notranjih norm, morajo to funkcijo prevzeti zunanje norme in zunanja motivacija, pa je 

značilno za nizko samopodobo.  
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2.5. Komponente samopodobe 

2.5.1. Socialna samopodoba 

 
Psihološke teorije osebnosti od samih začetkov prepoznavajo pomembnost drugih ljudi pri 

oblikovanju posameznikovega mnenja o samem sebi. William James (1890) je trdil, da se 

samopodoba razvije iz socialnih primerjav. Pravil je, da sami sebe primerjamo s 

»pomembnim drugim« in tako razvijamo ideje o tem, kar smo. To zamisel je nato kasneje 

razvil Cooley (1902), ki trdi, da so povratne informacije drugih ključnega pomena pri 

oblikovanju posameznikove samopodobe. Nanašajoč se na Cooleya je samopodoba kakor 

ogledalo, v katerem se zrcalijo mnenja drugih oseb o nas. To naše zrcalo vključuje 

ocenjevalne in ilustrativne dimenzije. Ocenjevalne dimenzije zajemajo sodbe drugih ljudi o 

nas, ilustrativne dimenzije pa predstavljajo naša prepričanja, kako nas drugi presojajo. Torej, 

ni samo vprašanje, kako ljudje reagirajo na naša dejanja, saj mnenja o nas samih oblikujemo 

tudi glede na to, kaj mislimo, da drugi mislijo o nas. Colley je verjel, da se čustva kot so 

ponos,  zadrega in celo jeza pojavijo natančno iz naših zamisli, kako nas drugi sprejemajo. 

Tudi G.M. Mead (1934) poudarja pomembnost socialne interakcije pri razvoju samopodobe. 

Za Meada je samopodoba oblikovana skozi socialne izkušnje. Socialne izkušnje so namreč 

širši pojem od reakcij posameznikov, saj vključujejo socialne norme, osebne vrednote in 

kulturne vzorce. Po Meadu so se te dimenzije socialne interakcije ponotranjile, ko smo se 

psihološko razvili. To pomeni, da so uporabljeni kot standardi za ocenjevanje našega 

obnašanja ne glede na to, ali so prisotni drugi ljudje ali ne. 

Gofmann (1959) vidi samopodobo kot odsev socialnih vlog, katere igramo kot posamezniki v 

vsakdanjem življenju. Po Gofmannu bodo ljudje razvili toliko plati osebnosti, kolikor 

socialnih vlog igrajo v življenju (Hayes, 1994, str.473-474). 

Vseeno pa moramo vedeti, da se jaz in samopodoba ne oblikujeta le na podlagi socialnega 

zrcaljenja. Predvsem nam mora biti jasno, da samopodoba- tudi, če jo dobivamo na podlagi 

sporočil drugih, nikoli ne more biti zgolj pasiven izraz, zgolj pasivno zrcaljenje tujih predstav 

in mnenj. Naše videnje tujih predstav je namreč predvsem naše in samo naše. Mnenja drugih 

pač dojemamo in zaznavamo tako, kot to določajo merila in značilnosti našega lastnega 

zaznavanja. Gre torej za zrcaljenje, kjer nam drugi kažejo s svojimi mnenji podobo nas samih 

– toda to je podoba, ki jo mi vidimo. Podobo o nas, ki jo imajo drugi, mi vidimo, kot jo vidijo 

drugi, a ker to podobo zaznavamo mi, nikoli ni povsem takšna kot je pri njenih nosilcih, 

vedno je že spremenjena in prilagojena (Musek, 1993b, str.364). 
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2.5.2. Akademska samopodoba 

 

V skladu z opredelitvijo samopodobe (Musek, 1992; Nastran-Ule, 1994; Kobal-Palčič, 1995, 

po Kobal, 2000, str.116) je akademska samopodoba organizirana celota lastnosti, potez, 

občutij, sposobnosti, predstav, stališč itd., ki jih mladostnik pripisuje sebi v vlogi učenca.  

Akademska samopodoba vključuje mladostnikovo predstavo o lastnih sposobnostih, 

potrebnih za šolsko delo in je povezana z vrednostnim sistemom posameznika, kar se izkazuje 

skozi odnos do znanja; je osnova za razvoj in izbiro učne strategije in deluje kot motivator. Po 

drugi strani pa vključuje vrsto sposobnosti, ki mladostniku omogočajo ne le boljše 

razumevanje znanj, temveč boljšo produkcijo novih znanj in pridobljenih informacij (Lebarič, 

Kobal, Kolenc, 2002, str. 23). 

 

2.5.2.1. Dejavniki akademske samopodobe 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov samopodobe šolskih otrok in mladostnikov je zagotovo 

učna uspešnost in socialna sprejetost učencev v razredu. Lacković-Grginova (1994; po Kobal, 

2000) pa v svoji knjigi poleg naštetih omenja še: pogostost učiteljevih pohval in graj, tip šole, 

učiteljeve osebnostne lastnosti, število in vrsta učnih predmetov, psihosocialna klima v 

razredu in šoli in vzgojne sloge staršev. 

Učna uspešnost 

Raziskave na področju akademske samopodobe in učne uspešnosti opisujejo različne 

dejavnike, ki vplivajo nanju. Catell (po Lacković-Grgin, 1994; po Kobal, 2000) opisuje tri 

dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost. Ti so v največji meri osebnostne lastnosti učenca, 

sledijo jim motivacijski dejavniki, v malo manjši meri kot prejšnja dva dejavnika pa vplivu na 

učno uspešnost pripisuje inteligentnosti.   

Mnoge raziskave pa opisujejo še druge dejavnike. Po Khadivi-Zandu (1982; Kobal-Palčič, 

1995; po Kobal, 2000, str.116) poleg učenčeve motivacije in njegovih osebnostnih lastnosti, 

obsežno skupino, ki vpliva na akademsko samopodobo, sestavljajo t.i. zunanji dejavniki, ki se 

nanašajo na dogajanje v šoli, odnose z učitelji, z vrstniki, odnose v družini itd. 
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Pogostost učiteljevih pohval in graj 

Lacković- Grginova (1994, po Kobal, 2000) ugotavlja, da je akademska samopodoba starejših 

učencev nižja od akademske samopodobe mlajših učencev, saj učitelji v višjih razredih 

osnovne šole in v srednji šoli pogosteje grajajo učence kot učitelji v nižjih razredih osnovne 

šole. 

 

Tip šole 

Avtorica povzema nemško študijo (Fende & Schroer, 1985, po Kobal, 2000, str.117) o 

samopodobi učencev različnih šol (osnovne šole, gimnazije, srednje šole). V splošnem med 

njihovimi samopodobami ni bilo pomembnih razlik, čeprav se je opazilo, da so bili nizko 

uspešni gimnazijci kasneje bolj nagnjeni k depresiji kot njihovi uspešnejši sošolci in vrstniki 

iz drugih šol.  

 

Osebnostne lastnosti učitelja 

Učitelji imajo pomemben vpliv na učenčev uspeh in njegovo dojemanje samega sebe. 

Schwarzer (Po Lacković-Grgin, 1994; po Kobal, 2000) ugotavlja, da imajo agresivnejši 

učitelji, podrejeni institucionalnim zahtevam šole, večji vpliva na učenčevo samopodobo kot 

demokratični učitelji. Pravi, da imajo učenci, ki jih poučujejo demokratični učitelji veliko 

višjo samopodobo od učencev, ki jih poučujejo učitelji z agresivnimi težnjami. Podobno 

opozarja tudi Kretchmann (1977, po Skalar, 1985, prav tam). 

 

Število in vrsta predmetov 

Lacković-Grginova (1994, po Kobal, 2000, str.117) ugotavlja, da uspeh pri vseh učnih 

predmetih ni enako pomemben za učenčevo samopodobo. Najvišja je povezanost med 

akademsko samopodobo, splošnim samospoštovanjem in učno uspešnostjo pri tistih 

predmetih, za uspeh katerih so pomembne zlasti konvergentne sposobnosti. Nasprotno pa 

visoke ocene pri predmetih, kjer učenci udejanjajo svoje divergentne sposobnosti in razvijajo 

socialne sposobnosti in socialne vidike samopodobe, niso pomembno povezane z akademsko 

samopodobo in splošnim samospoštovanjem. 
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Psihosocialna klima razreda in šole 

Burns (1979, po Kobal, 2000, str.118) je v raziskavah o povezanosti med spolom učitelja, kot 

pomembnim dejavnikom psihosocialne klime v razredu ugotovil, da v nižjih razredih osnovne 

šole, kjer poučujejo ženske učiteljice, ustvarjajo t.i. »feminilno« psihosocialno klimo. Definira 

jo kot klimo, v kateri morajo učenci izpolnjevati tisto, kar hoče učiteljica in tako, kot hoče 

učiteljica. S hipotezo o »feminilni« psihosocialni klimi razlaga višjo učno uspešnost in višjo 

akademsko samopodobo deklet v osnovni šoli. 

Moir in Todman (1989, po Kobal, 2000, str.118) sta ugotovila, da ameriški srednješolci 

zaznavajo in vrednotijo strogo tradicionalno šolo, kjer so jasno hierarhično zgrajene vloge 

učiteljev in učencev, bolj negativno, kot so jo zaznavali in vrednotili v osnovni šoli. Ker se 

njihovo vrednotenje izraža tudi v vedenju do učiteljev, jih zato tudi učitelji zaznavajo in 

vrednotijo nižje. Posledično se tako zniža učenčeva učna uspešnost, s tem pa tudi akademska 

samopodoba. Avtorja sta opazila tudi razlike v spolu. Dekleta so v takšnem strogo 

tradicionalnem sistemu imela nižjo samopodobo od fantov. Lacković-Grginova (1994, po 

Kobal, 2000, str. 118) sklepa, da so morda dekleta pri udejanjanju svojih intelektualnih 

sposobnostih bolj ovirana kot fantje in zato razvijejo nižjo samopodobo.  

 

Vpliv staršev 

Lacković-Grginova (1994, po Kobal, 2000) opozarja na spolne stereotipe, ki prihajajo v 

vzgojne stile staršev, na podlagi katerih starši vzgajajo dečke drugače kot deklice. Vedno bolj 

se poudarja vloga staršev pri izobraževanju svojih otrok. Avtorica po Fendejevi in Schroerjevi 

raziskavi o stopnjah samospoštovanja otrok glede na odzive staršev na njihove uspehe v šoli 

povzema, da pretirano pomena učne uspešnosti lahko onemogoči sproščeno socialno 

udejstvovanje šolarjev in zniža njihovo samospoštovanje (Kobal, 2000, str.119). 

Marjoribanks (1994, po Kobal, 2000) ugotavlja, da se otrok več in bolje uči, če ga družina in 

kasneje šolsko okolje pri tem podpirata, motivirata in sta medsebojno usklajena. Usklajena 

interakcija med starši, otrokom in šolo pripomore k lažjemu učenju, k višji učni uspešnosti in 

višjemu samospoštovanju šolarjev. 

Tolčić in Zorman (1977, po Kobal, 2000) pojasnjujeta, da je potrebno posebej proučevati 

okolje (družina, šola, družba) in posebej učenca, saj vsak izmed njiju prispeva del k učenčevi 

učni uspešnosti. 
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2.5.2.2. Samopodoba in učna uspešnost 

 

Kobal (2000) opisuje, da študije o povezanosti med samopodobo in učno uspešnostjo navajajo 

povezanost učne uspešnosti le z akademskimi vidiki samopodobe. Povezanosti med splošno 

samopodobo in različnimi merami učne uspešnosti avtorji raziskav niso našli. Tudi Juriševič 

(1999a; po Žibert, 2011, str. 25) opozarja, da ni nujno, da bi šolska uspešnost prispevala k 

pozitivni samopodobi in da je bolj verjetna situacija, ko ponavljajoča se splošna neuspešnost 

vodi k manj pozitivni učni samopodobi. Za otrokovo samopodobo so najpomembnejše 

psihološke izkušnje, pridobljene v sklopu emocionalno-socialnega kurikuluma, ki otroku 

posreduje, kakšen je, koliko je vreden in kakšno mnenje imajo drugi o njem. Ocena, ki vpliva 

na samopodobo otroka, je torej vsota klasične ocene in ocene, pridobljene s primerjavo z 

drugimi. Pomemben vpliv na oblikovanje otrokove samopodobe ima v tem smislu povratna 

informacija učitelja, ki jo lahko le-ta posreduje na različne načine in ima predvsem v prvih 

šolskih letih odločilno vlogo, saj otroka označuje ter izraža pričakovanja, ki jih ima učitelj do 

njega. Pričakovanja se nanašajo na učne dosežke otroka in socialne spretnosti, njihov vpliv pa 

je odvisen od pomembnosti, ki jo otrok pripisuje učitelju kot pomembnemu drugemu (Žibert, 

2011, str. 25). 

Tomori (2002, 16, po Žibert, 2011, str.26) navaja tudi druge, dolgoročno pomembnejše 

razsežnosti osebnostnega razvoja, katere zajema šolska uspešnost: 

- sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja, 

- razvoj mišljenja, presoje, oblikovanje stališč, iskanje rešitev, 

- razvoj delovnih navad, načrtovanja in organiziranja individualnega in skupinskega dela, 

- učenje sodelovanja z drugimi, 

- razvoj različnih spretnosti in veščin itd. 
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2.5.3. Telesna samopodoba 

 

Nanašajoč se na podobo o sebi je telesna samopodoba globalni izraz, ki zajema raznolikost 

informacij, ki se nanašajo na mentalne predstave o telesu, zbrane iz številnih različnih 

vidikov. V Vitkinsonovi (1965, po Coleman & Hendry, 1990) definiciji  telesne podobe je 

zaznati multi senzorne determinante in komponente učenja, saj pravi, da je individualni vtis 

posameznika o svojem telesu, kognitivno, emocionalno, zavedno in nezavedno oblikovan v 

procesu odraščanja. Ta vtis izhaja iz celotnih izkušenj, ki vključujejo svoje lastno telo in 

telesa drugih.  

Argyle (1969: 358, po Coleman & Hendry, 1990) o telesni podobi pravi takole: 

telesna podoba lahko v nekaterih pogledih prekriva različne rabe koncepta kot so ego, jaz, 

samo-pojav, ki se nanašajo na odnose do telesa in imajo širše posledice, katera prehajajo tudi 

v druga osebnostna področja. 

Tomori (1990, str.34) v svoji knjigi Psihologija telesa lepo opisuje pomen telesne podobe in 

doživljanje lastnih telesnih značilnosti za posameznikovo samopodobo. Pravi, da ima pogosto 

le-to odločilno vlogo pri oblikovanju samopodobe, saj ne glede na to, kako nekdo razumsko 

ocenjuje to ali ono zunanjo lastnost, odloča o tem, kakšen vpliv na njegovo samovrednotenje 

ima ta njegova značilnost in na njegov čustven odnos do nje. Poudarja, da nedvomno za oceno 

lastne vrednosti ni vseeno, ali je človek velik ali majhen, privlačnega ali nevšečnega videza, 

telesno šibak ali močan. Po njenem mnenju bi vsakdo lahko našel kakšno svojo značilnost, ki 

močno vpliva na njegovo predstavo o samem sebi bodisi v pozitivnem ali negativnem smislu. 

Še več pa je takšnih značilnosti, katerih vpliva se sploh ne zavedamo, pa vendar pomembno 

oblikujejo številna naša stališča o sebi in drugih in po svoje usmerjajo tudi del našega 

vedenja. 

Telesne značilnosti imajo neposreden in posreden, simboličen pomen. V skladu s tem 

pomenom vplivajo na gradnjo samopodobe tudi tako, da človek vanjo projicira svoje duševne 

značilnosti, želje in bojazni, ki pa so le posredno povezane z njimi. Pisateljica opisuje kot 

enega izmed pogostih primerov takšne projekcije duševnega v telesno, prenos kake globlje 

psihične vsebine na človekovo nezadovoljstvo s svojim nosom. Pripravljen je narediti vse, da 

izboljša videz svojega nosu, saj je prepričan, da je le-ta krivec za vsa njegova neuspešna 

prizadevanja in neizpolnjena pričakovanja. Hudo je razočaran, ko njegovo življenje ni nič bolj 

uspešno in izpolnjeno tudi po operaciji. Njegova negativna ocena ostaja ne glede na izid 

zunanje spremembe. Za boljši občutek lastne vrednosti in večje zadovoljstvo s seboj, bi 



Samopodoba učencev OŠPP v primerjavi z učenci OŠ 

 

 

23 
 

namreč moral narediti kaj drugega, mnogo bolj zapletenega. Ta dejanja pa bi bila zanj mnogo 

bolj tvegana, saj bi se moral soočiti s svojimi globljimi šibkimi točkami, ki bi zagotovo bile 

bolj neprijetne kot grd nos (Tomori, 1990, str.35). Ni pa vedno nujno, da je zadovoljstvo z 

zunanjo podobo sorazmerno povezano z objektivno estetiko zunanjega videza. Pogosto je 

povezava celo obratna in sicer je na videz ne posebno čeden človek lahko s svojo zunanjo 

podobo lahko bolj zadovoljen kot nekdo, ki je po vseh splošnih merilih zelo čednega videza. 

Tako eno kot druga pa vpliva bolj kot njegova dejanska zunanja podoba na njegovo 

samovrednotenje, to pa prek številnih mehanizmov tudi na njegovo vedenje in odnose z 

drugimi. Preučevanja posameznikove priljubljenosti in sprejetosti kažejo, da je človekova 

psihosocialna vloga bistveno bolj odvisna od njegovega odnosa do svoje zunanje podobe 

kot pa od dejanskih značilnosti njegovega videza. Bolj kot z objektivno zunanjostjo je 

zadovoljstvo z lastno telesno podobo odvisno in obojesmerno povezano s celotnim 

človekovim samospoštovanjem. To pa se gradi in raste med drugim iz medosebnih 

odnosov, čustvenih navezav in razmerja med tem, kaj smo si v življenju želeli in kaj tudi 

dosegli z lastnimi močmi. Človeka njegova zunanja podoba toliko manj ogroža pri 

samovrednotenju, kolikor več poti ima za druge izkušnje zadoščenja in samopotrjevanja 

(Tomori, 1990, str.36). 

Ljudje, ki so s svojo zunanjostjo zadovoljni imajo boljše izkušnje v medosebnih odnosih, pa 

čeprav bolj zaradi sproščenega in prijetnega vedenja kot zaradi zares všečnega videza. Te 

izkušnje večajo njihovo samozavest in zadovoljstvo, ki ju morebitne spremembe bistveno ne 

ogrozijo. Njihovo zaupanje vase se poveže z zaupanjem v druge, to pa se pozitivno odraža 

tudi v njihovem socialnem vedenju. Po drugi strani pa na človekovo notranje zadovoljstvo in s 

tem izrazito na njegov zunanji videz, ugodno vpliva občutek sprejetosti. S tem je vse, kar 

dobro vpliva na medosebne odnose, spodbudno tudi za posameznikov odnos do samega sebe. 

Ni človeka, pri katerem se notranje počutje ne bi odražalo tudi na njegovem zunanjem videzu. 

Tudi če želi slabo počutje ali nerazpoloženje navzven prikriti, je to na nek način opazno – na 

primer v nesproščenosti, zadržanosti, napeti mimiki. Obojesmerna povezanost med počutjem 

in zunanjim videzom je dobro poznana, zato marsikdo poskuša čisto intuitivno ali pa zavestno 

vplivati na svoje razpoloženje prek sprememb svojega zunanjega videza. Pri tem pa ni toliko 

pomemben rezultat kot občutek, da smo nekaj storili zase. Prek občutka lastne vrednosti se 

izboljša celoten odnos do samega sebe, s tem pa tudi razpoloženje in splošno počutje. 
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2.5.4. Čustvena samopodoba 

 

Brown (1993, str.27; po Juriševič, 1997,str.27) navaja, da so temeljni izvor splošne 

samopodobe posameznikova čustva do samega sebe – »visoka splošna samopodoba vključuje 

splošno, globalno naklonjenost do samega sebe, ki ni odvisna od posameznikovega mnenja 

o njegovih bolj specifičnih lastnostih, je pa povezana s posameznikovo splošno zaznavo, da je 

pri večini stvari, ki jih opravlja dober oziroma uspešen«. Samopodoba na čustvenem področju 

se nanaša na posameznikovo zaznavo lastne emocionalne stabilnosti oziroma zadovoljstva s 

samim seboj (Marsh, 1990a, po Juriševič,1997, str.19). 

Bracken (1996, po Juriševič, 1997, str.19, 20) meni, da se emocionalna samopodoba oblikuje 

na podlagi samozaznav posameznikovih čustvenih odzivov na vrednotenje/ocene njegovega 

vedenja (lastne ali iz okolja); le-ti se lahko sprožijo vnaprej, sočasno z okoliščinami, v katerih 

se posameznik trenutno nahaja ali kot odgovor nanje; uspehi so navadno spremljani z 

doživljanjem pozitivnih čustev, neuspehi pa vodijo do negativnih.  

Marsh (1990b; Marsh in Smith, 1982, po Juriševič, 1997, str.20) na podlagi opravljenih 

raziskav poroča, da je do 10. oziroma 11. leta otrokove starosti nesmiselno meriti 

emocionalno samopodobo, saj otroci v tej starosti še niso sposobni korektno odgovarjati na 

tovrstne postavke. 

Človek se istoveti s svojimi čustvi in občutji. Rečemo: »Vesel sem«, »Zadovoljen sem«, 

»Lačen sem« itd. Če velja na polju abstraktnega: »Mislim, torej sem«, je še bolj neposreden 

pomen konkretnega: »To sem, kar čutim«. Čustva in občutja so osnova in pogoj 

samozavedanja, spoznavanja samega sebe, pristnega in polnega stika s samim seboj. Po svoje 

so nekaj telesnega, konkretnega in resničnega. So človekov najznačilnejši del, ki ga opisuje in 

mu neprestano pošilja sporočila o njem samem. So notranja podoba, ki ga usmerja v zunanje 

dogajanje in zaradi katere je dejaven (Tomori, 1990, str. 22, 23). 

 

2.5.4.1. Samopodoba kompetentnosti 

 

Juriševič v svoji magistrski nalogi (1997) opisuje pomen čustev pri oblikovanju samopodobe 

kompetentnosti. Po Novickovi, Cauceovi in Groveovi (1996, prav tam, str.20 ) je samopodoba 

kompetentnosti opredeljena kot posameznikova zaznava lastne sposobnosti za učinkovito 

obvladovanje okolja.  Čustva imajo ključno vlogo pri pretvarjanju podatkov / ocen 
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(posameznikovih ali iz okolja) in pogojujejo odnose med posameznikom, nalogo ali 

dogodkom in posameznikovo oceno tega dogodka. Bolj konkretno, ko neko nalogo, ki je za 

nas pomembna, uspešno opravimo, svoje vedenje v tem procesu ocenimo kot učinkovito, sebe 

pa kot kompetentne; ta pozitivna čustva pa vplivajo na motivacijo – so spodbuda za nadaljnje 

»ponavljanje« uspešnega vedenja, ki vodi k učinkovitosti pri doseganju določenih ciljev (po 

Juriševič, 1997, str.21). 

Čustva postanejo pomembna spremenljivka v procesu oblikovanja samopodobe 

kompetentnosti le v primeru, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 1. cilj določene naloge, na 

podlagi katere presojamo kompetentnost, mora biti pomemben za posameznika in za njegovo 

socialno okolje, 2. posameznikovo vedenje mora biti usmerjeno k doseganju tega cilja – si 

prizadeva za dosego določenega cilja in 3. posameznik mora imeti nadzor nad tem procesom 

– da lahko vpliva na izide svojega vedenja (po Juriševič, 1997, str. 21). Ob tem pa Novickova 

s sod. (1996, po Juriševič, 1997, str.21) poudarja, da je odnos med samopodobo 

kompetentnosti in čustvi recipročen; čustva vplivajo na obseg, v katerem kognitivne ocene 

vedenja prispevajo k oblikovanju samopodobe kompetentnosti, zaznave učinkovitosti lastnega 

vedenja pa spodbujajo čustva oziroma natančneje način, na katerega zaznavamo osebna 

prizadevanja pri doseganju za nas pomembnega cilja/določene naloge, nad katero imamo 

nadzor, spodbuja pozitivna/negativna čustva, ki vplivajo na pojmovanje lastne 

kompetentnosti, le ta pa v pomembni meri prispeva tudi k splošni samopodobi. 

 

3. OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Zveza Sožitje na svoji spletni strani opisuje motnjo v duševnem razvoju (povzeto po J. W. 

Jacobson, J . A. Mulick v Manual of  Diagnosis and Professional Practice in Mental 

Retardation iz leta 2000) kot  motnjo, za katero je značilna pomembna omejitev tako 

intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja, ki se kaže v pojmovnih, socialnih in 

praktičnih spretnostih prilagajanja. Motnja se pojavi pred osemnajstim letom starosti. Pri 

razumevanju te definicije je treba upoštevati tudi pet dejavnikov: 

1. pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe moramo upoštevati tudi kulturno okolje in 

vrstnike;  

2. pri oceni je treba upoštevati tudi kulturno in jezikovno raznolikost, različnost v 
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komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja;  

3. pri vsakem posamezniku so vedno hkrati omejitve pa tudi močna področja;  

4. opis omejitev ali šibkosti in tudi močnih področij je pomemben zato, da bi lahko razvili 

potreben sistem pomoči; 

5. z ustrezno obliko pomoči se v daljšem časovnem obdobju življenjsko delovanje oseb z 

motnjo v duševnem razvoju na splošno izboljša. 

Na spletni strani Zavoda republike Slovenije za šolstvo so pod rubriko usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami opisani kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Pod  rimsko številko ena se nahajajo otroci z 

motnjami v duševnem razvoju. Motnja in otroci z MDR so opisani takole: motnja v duševnem 

razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim 

letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih 

odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju 

ugotavljamo: 

-       pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne sposobnosti oz. 

funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, individualno apliciranih 

testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več kot dve standardni 

deviaciji od povprečja; 

-       znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij opredelimo 

glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od naštetih 

področij prilagoditvenih funkcij - socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v 

prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi 

zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih 

sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij 

je povezana z omejitvami zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. 

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Glede 

na motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju. 
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a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 

odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 

ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove 

branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve 

in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno 

ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno 

okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo 

in različno stopnjo pomoči. 

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem 

lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo 

avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, 

druge razvojne motnje in bolezni. 

d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav 

tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja. 
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3.1. Značilnosti oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Opisala bom nekaj značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju 

LMDR), ki jih navaja Novljan (1997, str. 29-34) v Specialni pedagogiki oseb z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. Osredotočila se bom na tiste, ki so bolj pomembne pri oblikovanju 

samopodobe teh otrok. 

Osnovna značilnost otroka z LMDR, v primerjavi z vrstniki je zaostanek v spoznavnem 

razvoju. Ta pa je kot vemo, skupek med seboj povezanih sposobnosti posameznika: zaznati 

okolje, te zaznave integrirati v celoto, jim prisoditi ustrezen pomen in vrednost ob soočenju s 

preteklimi izkušnjami, reagirati na tako obdelani material z dovolj spretnosti, prilagodljivosti 

in učinkovitosti. Če intelektualne sposobnosti razumemo kot sposobnosti za pridobivanje 

znanja, spretnosti in navad, opazimo, da imajo ti otroci največ težav prav na tem področju. 

Najpogosteje rečemo, da imajo otroci z LMDR slabše razvito mišljenje. Vigotski (1977, po 

Novljan, 1997) meni, da imajo inertno mišljenje in zato tudi težave pri reševanju problemov. 

Inertnost se kaže v stereotipnih odgovorih in pri reševanju nalog. Otroci z LMDR imajo 

pretežno težave na področju sekundarnega učenja, le-to pa vključuje tudi druge spoznavne 

komponente in zajema med drugim tudi osvajanje znanja v šolskem obdobju. Pomnjenje je 

glede na obseg in trajanje slabše razvito. Pogosto si učno snov napačno zapomnijo, ker si učne 

snovi ne znajo pravilno razporediti in ne preverjajo tistega, kar se učijo. Težko si zapomnijo 

učno snov, posebno pravila, ker pogosto ne razumejo smisla tistega, kar se učijo. Slabo je tudi 

mehanično pomnjenje, njihove možnosti, da samostojno, smiselno obnavljajo učno snov, so 

omejene. Naučeno učno snov tudi težko povedo s svojimi besedami zaradi skromnega 

besednega zaklada. Ti otroci imajo primanjkljaje v hitrosti transfera iz senzoričnega v 

kratkotrajno shranjevanje in težave naraščajo vzporedno s povečevanjem obsega informacij. 

Razvoj govora kot osnovnega sredstva komunikacije je tesno povezan z razvojem mišljenja in 

motorike, zato je razumljivo, da je govor otrok z motnjo v duševnem razvoju odvisen od 

stopnje motnje. Najpogostejše govorne motnje otrok z LMDR so vsebinske in oblikovne. 

Oblikovne govorne motnje so: motnje artikulacije, motnje tempa in ritma, redkeje motnje 

fonacije. Vsebinske motnje so pogostejše in v šoli otroka bolj ovirajo. Otrok ima zožen 

besedni zaklad, agramatično jezikovno strukturo, kar vse lahko vodi v zmanjšano 

pripravljenost za ustvarjanje in negovanje govornih stikov. Značilen je še prazen ali 

eholaličen govor, otrok izrečenega ne doživlja. Vse te lastnosti se še bolj pokažejo pri pisnem 

izražanju. Neustrezen razvoj značaja, volje in drugih procesov so pri njih pogostejši, ne pa 
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obvezni. Težave pri vzgoji ne nastopijo samo zaradi nerazvitega mišljenja, temveč tudi zaradi 

disharmoničnega razvoja otrokovih potreb. Ker pogosto niso sposobni kontrolirati svojega 

vedenja, zaidejo pogosto v težave. Njihove glavne pomanjkljivosti so nesamostojnost, slaba 

iniciativnost, pomanjkljiva samokontrola, težko se obvladajo in odložijo trenutne želje. V 

skupini povprečnih vrstnikov pogosto nimajo prijateljev, prav tako so tudi malokrat izbrani za 

prijatelje. Čustva vplivajo na obnašanje oseb z LMDR, pogosto reagirajo bolj čustveno kot 

intelektualno. Eden izmed pokazateljev čustvene zrelosti je kontrola čustev. Pravilna vzgoja 

otrok z LMDR vpliva na samokontrolo čustev. Zelo pomembno je, da si pridobivajo ustrezna 

znanja in spretnosti za prilagajanje v različnih situacijah in aktivnostih. Ko zaupajo vase, v 

določeno aktivnost, se to zaupanje prenaša tudi na druge aktivnosti. Zaradi pogostih 

neuspehov in z njim povezanih  frustracij imajo pogosto osebne težave in težave s socialnim 

prilagajanjem. K temu največ pripomorejo vrstniki in ožje in širše okolje, ki jih pogosto ne 

sprejme in ne razume. Predvideva se, da jih vrstniki ne sprejmejo zaradi socialno 

nesprejemljivega vedenja in ne zaradi slabšega uspeha v šoli. Raziskava (Fulgosi – Masnjak, 

1992, po Novljan, 1997, str. 32) o socialnih stališčih in vrednotah otrok z MDR je pokazala, 

da so učenci z nižjim IQ od 70 dosegli nižje rezultate na skali stališč in vrednot od učencev z 

IQ nad 70, kar govori o zelo pomembnem vplivu kognitivnega razvoja na oblikovanje stališč 

in vrednot. Otroci na nižji stopnji intelektualnega razvoja imajo slabše razvite socialne 

spretnosti, so manj kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih 

situacij. (Schmidt, 1997, po Novljan, 1997, str. 32,33). Njihovo vedenje lahko postane 

vpadljivo šele v šolskem obdobju kot posledica težav pri prilagajanju na šolsko okolje in 

težav pri premagovanju šolskih zahtev. Če je pogosto izpostavljen stresnim situacijam, 

postane negotov in nerad sodeluje v skupini s svojimi vrstniki. Otrok z LMDR porabi zelo 

veliko energije za premagovanje dnevnih, rutinskih življenjskih zahtev. Tak otrok potrebuje 

več spodbud, razumevanja in ljubezni s strani staršev, učiteljev pa tudi sovrstnikov. 

 

3.2. Samopodoba oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

 

Razlike v percepciji, kjer igrajo pomembno vlogo vidne in kinestetične zaznave, in v 

orientaciji v prostoru, drugačne predstave o sebi, svojem telesu in o pričakovanjih s strani 

drugih ter drugačno vzpostavljanje stikov s svetom se kaže tudi v samopodobi oseb z MDR 

(Novljan, 1997, str.33). Otrok mora kognitivno dojeti, da se razlikuje od drugih in se hkrati 
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zavedati svojih specifičnosti. Dokler otrok ni sposoben oblikovati koncepta sebe, ne more 

vzpostaviti pravega odnosa do drugih. Ustrezna samopodoba omogoča otroku, da se odpira 

navzven. To mu pomaga razvijati in poglabljati ustrezne stike z drugimi. Ob novih pozitivnih 

izkušnjah otrok utrjuje svojo pozitivno samopodobo (Novljan, 1997, str.33). 

Raziskave adolescentov (Books, 1985, po Novljan, 1997, str. 33) z MDR so pokazale, da 

imajo nerealistično ali pa negativno samopodobo. Posameznik si v tem obdobju dokončno 

izgrajuje svojo identiteto in se skuša osamosvojiti. Zaradi svoje motnje in z njo povezanimi 

pogostimi neugodnimi izkušnjami pa tudi zaradi drugačne obravnave v družini in ožjem 

okolju ta oseba drugače doživlja te probleme. Zahteve okolja so prevelike, da bi se lahko 

ustrezno vključil vanjo kot samostojna osebnost, zato ostaja odvisen. Sooča se s pričakovanji 

staršev in vrstnikov ter se zaveda, da jih ne more uresničiti.  

V raziskavi Levija in sodelavcev (1990, po Novljan, 1997, str. 33, 34 ) se identiteta 

adolescentov z MDR razlikuje predvsem v sprejemanju svojega telesa, razumevanju in 

samokontroli. Samokontrola se razvija drugače že zaradi počasnejšega razvoja ega, ki se ne 

razvije do zrele stopnje. Težave imajo s kontrolo svojih impulzov in vedenja, zato imajo 

težave v svojem okolju. To pogosto vodi tudi v vedenjske težave. Adolescenti so pogosteje 

izrazili mnenje, da je njihovo življenje nezanimivo, prazno, brez smisla. Pri definiranju sebe 

so se močno zavedali razlik in se označili za počasne učence. Pogosto so bili ljubosumni na 

sovrstnike, ker so le ti svoje želje lahko uresničili. Dekleta so imela slabšo samopodobo kot 

fantje.  

Đorđević (1982, po Novljan, 1997, str.34) meni, da imajo za razvoj samopodobe pri osebah z 

MDR najmočnejši vpliv inteligentnost, fizični vplivi, vplivi vrstnikov, družine in šole. 

Widaman et al. (1992, po Burack, Hodapp, Zigler,1998) je primerjala samopodobo učencev 8. 

razreda (učenci redne OŠ, »izobraževalno mejni« in učenci z motnjami v razvoju) na 

akademskem področju in neakademskih področjih. Akademska samopodoba vključuje 

splošno akademsko samopodobo, samopodobo na jezikovnem področju in samopodobo na 

področju matematike. Neakademska področja vključujejo poštenost, čustva in fizični izgled. 

Rezultati razkrivajo, da imajo učenci redne osnovne šole bolj pozitivno samopodobo na vseh 

akademskih področjih. Ostali dve skupini učencev se med seboj nista razlikovali, le 

akademski nastop učencev z »mejnimi izobraževalnimi sposobnosti« je bil boljši od učencev 

z MDR. Torej je povezava med akademskim statusom in akademsko samopodobo 
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pomembnejša pri učencih redne osnovne šole in učencih osnovne šole s prilagojenim 

programom in manj poudarjena med učenci na različnih levelih posebnih izobraževalnih 

programov. Podobni so rezultati na neakademskih področjih samopodobe: Učenci redne OŠ 

imajo pozitivnejšo samopodobo na večini neakademskih področjih v primerjavi z ostalimi 

skupinami, učenci z mejnimi sposobnostmi in učenci z MDR pa se med seboj ne razlikujejo 

(Widaman, et al., 1992, po Burack, Hodapp, Zigler,1998).  

V samopodobi adolescentov z MDR se pojavijo še druge razlike. Posplošeno, ego 

adolescentov z MDR je označen kot manj definiran, neusmerjen ter bolj razpršen  (Levy-

Schifff, Kedem & Sevilla, 1990; Marcia, 1967;1980, po Burack, Hodapp, Zigler,1998). Prav 

tako adolescenti poročajo o frustracijah, nezadostnosti ter nezanimivem in praznem življenju 

(Levy-Schifff, Kedem & Sevilla, 1990, po Burack, Hodapp, Zigler,1998). Prav tako je pri njih 

opaziti manj definiran občutek fizičnega sebe in telesne samopodobe. 

Pri otrocih z MDR je opaziti manj resnično idealno samopodobo kot pri njihovih vrstnikih 

brez motenj, ne razlikujejo pa se v realni samopodobi. (Ziger, Balla & Watson, 1972, po 

Burack, Hodapp, Zigler,1998, str. 474).  

Manjša razlika med realno in idealno samopodobo je bolj rezultat nižje idealne samopodobe 

kot slabše realne podobe o sebi. Nižjo idealno samopodobo učencev z MDR lahko 

pripisujemo primanjkljaju abstraktnega mišljenja in manj psihološkim razlikam. Nižja idealna 

samopodoba pa lahko odraža tudi nižjo motivacijo otrok z MDR zaradi ponavljajočih se 

neuspehov ob soočanju z novimi izzivi (Zigler, 1971; Zigler, Balla & Watson, 1972; Zigler & 

Hodapp, 1986, po Burack, Hodapp, Zigler,1998) . 

Čeprav raziskave Ziglerja in Harterjeve kažejo, da se otroci z MDR ne razlikujejo v 

posameznih vidikih samopodobe, Widaman et al. (1992, po Burack, Hodapp, Zigler,1998)  

trdi ravno obratno. 

Vzrok avtorji pripisujejo različnim statističnim pristopom do podatkov.  
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4. PROBLEM 

4.1. Opredelitev problema 

 

V svojem diplomskem delu želim raziskati samopodobo učencev v prilagojenem programu in 

jo primerjati s samopodobo učencev v redni osnovni šoli. Zanimajo me razlike med 

posameznimi komponentami samopodobe, in sicer med akademsko, čustveno, telesno ter 

socialno samopodobo učencev od sedmega do devetega razreda. Zanima pa me tudi, kako 

uspeh v šoli vpliva na akademsko samopodobo učenca. 

 

4.2. Cilji raziskave 

 

Ugotoviti želim, 

- povprečno samopodobo na akademskem, čustvenem, telesnem ter socialnem področju 

učencev prilagojenega programa ter učencev redne osnovne šole; 

- kakšne so razlike med posameznimi komponentami samopodobe učencev prilagojenega 

programa v primerjavi z učenci redne osnovne šole; 

- ali prihaja do statistično pomembnih razlik na področju splošne samopodobe med učenci 

prilagojenega programa ter učenci redne osnovne šole; 

- ali prihaja do pomembnih povezav med učenčevim uspehom v šoli ter njegovo samopodobo. 

 

 

5. HIPOTEZE 

Postavila sem naslednje hipoteze glede na problem dela in zastavljene cilje: 

Hipoteza 1 : Učenci redne osnovne šole imajo v primerjavi z učenci prilagojenega programa 

višjo samopodobo na akademskem  področju. 

 

Hipoteza  2 :  Učenci redne osnovne šole se v primerjavi z učenci prilagojenega programa ne 

razlikujejo bistveno na področju čustvene komponente samopodobe. 
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Hipoteza  3 : Učenci redne osnovne šole se v primerjavi z učenci prilagojenega programa ne 

razlikujejo na področju telesne komponente samopodobe. 

 

Hipoteza 4 : Učenci redne osnovne šole imajo v primerjavi z učenci prilagojenega programa 

boljšo samopodobo na socialnem področju.  

 

Hipoteza 5 :  Učni uspeh ter splošna samopodoba učencev redne osnovne šole ter osnovne 

šole s prilagojenim programom sta pomembno povezana. 

 

Hipoteza 6 : Učni uspeh ter akademska samopodoba učencev redne osnovne šole ter osnovne 

šole s prilagojenim programom sta pomembno povezana. 

 

 

6. METODOLOGIJA 

Raziskava je potekala po deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi. 

6.1. Opis vzorca 

Raziskavo sem izvajala na osnovni šoli Lava ter osnovni šoli Glazija. Osnovna šola Glazija je 

šola s prilagojenim programom, ki izvaja program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom, posebni program, domsko vzgojo in mobilno specialno pedagoško službo.  

Izbrala sem učence prilagojenega programa ter učence redne osnovne šole, in sicer 7., 8. in 9. 

razredov. V raziskavi je skupaj sodelovalo 82 učencev, do tega  je bilo 27 učencev 

prilagojenega programa ter 55 učencev redne osnovne šole (tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Sestava vzorca glede na vrsto šole 

 f % 

OŠPP 27 32,9 

OŠ 55 67,1 

Skupaj 82 100 
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Slika 4: Struktura vzorca na posamezni šoli 

 

 

6.2. Merski instrument 

 

Uporabila sem vprašalnik samopodobe za mladostnike, katerega sta v svoji diplomi že 

uporabili Simona Rozina (1997) ter Karla Tušek (1999). Vprašalnik zajema 80 trditev, ki se 

nanašajo na omenjena področja samopodobe. Sama sem dodala 1 trditev k akademski 

samopodobi, in sicer: »S svojim uspehom v prejšnjem šolskem letu sem zadovoljen«. Za 

obkrožiti sem dodala tudi učni uspeh, kakršnega je učenec dosegel v prejšnjem šolskem letu. 

V vprašalniku so trditve, ki se lahko nanašajo na več področij samopodobe, zato sem 

upoštevala tisto področje, ki prevladuje. 

 

Vprašalnik zajema 80 trditev. 

- 28 trditev s področja akademske samopodobe: 

Znam dobro govoriti pred razredom. 

Večkrat se prostovoljno javljam v razredu. 

Sovražim šolo. 

Strah me je, ko moram v razredu kaj zapeti, prebrati. 

Vesel sem, kadar pišemo kontrolno nalogo. 

Učitelji mi pogosto rečejo, da se moram bolj potruditi. 

Med poukom rad odgovarjam na vprašanja. 

Če ne razumem učne snovi, prosim učitelja za pomoč. 
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Vedno se trudim, da bi dobil še boljšo oceno. 

Med poukom večino časa gledam skozi okno. 

Zelo sem ponosen, če sem v šoli uspešen. 

Pogosto izgubljam različne snovi. 

Ne znam najti časa, da bi naredil dobro domačo nalogo. 

Tudi drugim ljudem rad pripovedujem o učenju v šoli. 

Med poukom delam samo takrat, ko me učitelj opomni. 

Moji izdelki so zaradi številnih napak neurejeni. 

Knjige, iz katerih se učim, so mi pogosto pretežke. 

V šoli sem uspešen. 

Dobro rišem. 

Postanem živčen, ko me učitelj pokliče. 

Pogosto pozabim, kar sem se naučil. 

Hudo mi je, ko dobim slabo oceno. 

Dobro berem. 

Vesel sem, ko dobim dobro oceno. 

Starši so zadovoljni z mojimi ocenami. 

Rad hodim v šolo. 

Vesel sem, ko me učiteljica pohvali pred razredom. 

S svojim uspehom v prejšnjem šolskem letu sem zadovoljen 

 

- 22 trditev s področja socialne samopodobe: 

Vesel sem, ko me starši pohvalijo. 

V igri sem velikokrat »ta glavni«. 

Sošolci so boljši od mene. 

Rad tekmujem z drugimi. 

Sošolci se mi posmehujejo. 

Težko si pridobim prijatelje. 

Sem pomemben član razreda. 

Navadno sem jaz kriv, če je kaj narobe. 

Svoji družini delam težave. 

Prijateljem so moje zamisli všeč. 

Sem pomembna oseba v naši družini. 
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Doma se grdo obnašam. 

Pogosto zaidem v težave. 

Starši od mene preveč pričakujejo. 

Pri igri sem navadno izbran med zadnjimi. 

Pogosto sem zloben do drugih. 

Večkrat se pretepam. 

Ljudje mi lahko zaupajo. 

Pomagam sošolcem, ki potrebujejo pomoč. 

Ljudje me imajo »na piki«. 

Nisem priljubljen. 

Vesel sem, če me prijatelji povabijo v igro. 

 

- 19 trditev s področja čustvene samopodobe: 

Sem srečen človek. 

Pogosto sem žalosten. 

Sem pameten. 

Sem sramežljiv. 

Ko odrastem, bom slaven. 

Spreten sem pri ročnih delih. 

Sram me je, če naredim kaj slabega. 

Imam veliko skrbi. 

Pogosto se počutim odrinjenega. 

Navadno imam srečo. 

Ponoči dobro spim. 

Sem vesel. 

Imam veliko energije. 

Sem uspešen. 

Karkoli poskušam, mi gre narobe. 

Pogosto me je strah. 

Vse mi pade iz rok in se mi razbije. 

Hitro se razjočem. 

Sem dober človek. 
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- 11 trditev s področja telesne samopodobe: 

 

Moj zunanji videz me moti. 

Sem močan. 

Imam privlačne oči. 

Všeč sem si takšen, kakršen sem. 

Veliko sem bolan. 

Imam lepe lase. 

Rad bi bil drugačen. 

Na fotografijah sem si všeč. 

Rad se opazujem v ogledalu. 

Zadovoljen sem s svojo velikostjo. 

Zadovoljen sem s svojo težo. 
 

 

6.3. Spremenljivke  

Neodvisne spremenljivke: 

                               - vrsta šole 

                               - uspeh v šoli 

                               - starost 

                               - spol 

 

Odvisne spremenljivke:  

 - akademska samopodoba 

                                - socialna samopodoba 

                                - čustvena samopodoba 

                                - telesna samopodoba 

                                - splošna samopodoba 
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6.4. Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbrala na Osnovni šoli Lava ter Osnovni šoli Glazija tako, da sem od ravnateljice 

pridobila dovoljenje za opravljanje svoje raziskave na šoli.  Vprašalnik sem razdelila učencem 

od sedmega do devetega razreda, jim ga razložila ter opisala in demonstrirala način reševanja.  

 

Vprašalnik sem ovrednotila s točkami, in sicer je odgovor smiselno ovrednoten glede na 

osebne značilnosti ljudi z dobro oziroma slabo samopodobo na določenem področju. Z 1 

točko je torej ovrednotena trditev, ki potrjuje dobro samopodobo, z 0 točkami pa trditev, ki 

potrjuje slabo samopodobo na omenjenem področju. Primer: odgovor DA je na trditev »Sem 

sramežljiv« ovrednoten z 0 točkami, odgovor NE pa z 1 točko. Točkovan vprašalnik je v 

prilogi (glejte prilogo 2). 

Splošna samopodoba zajema vsa prej omenjena področja samopodobe in torej predstavlja 

seštevek rezultatov vseh vprašanj.  

 

 

6.5. Obdelava podatkov 

 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa za statistiko SPSS. 

Pri atributivnih spremenljivkah sem kot opisno statistiko izračunala frekvence (f) in odstotke 

(%), pri numeričnih spremenljivkah pa aritmetične sredine (M) in standardne odklone (SD). 

Kot mero povezanosti med numeričnimi spremenljivkami sem uporabila Pearsonov koeficient 

korelacije(r). Razlike med aritmetičnimi sredinami sem preverila s t-testom (t). Ob tem sem 

homogenost varianc preizkusila z Leveneovim testom, normalnost porazdelitev pa s 

Kolmogorov-Smirnovim testom. 

Pri statističnem sklepanju sem uporabila 5% stopnjo tveganja. 

Rezultate sem predstavila tabelarično in grafično. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.1. Preverjanje hipotez 

 

Tabela 2: Opisna statistika za posamezne vrste samopodobe za učence OŠPP in OŠ  

 

 vrsta šole N M SD 

akademska samopodoba 
OŠPP 27 19,07 5,106 

OŠ 55 16,51 3,819 

čustvena samopodoba 
OŠPP 27 13,41 3,343 

OŠ 55 12,75 3,653 

socialna samopodoba 
OŠPP 27 15,89 3,332 

OŠ 55 16,58 2,992 

telesna samopodoba 
OŠPP 27 7,33 2,184 

OŠ 55 5,95 2,313 

splošna samopodoba 
OŠPP 27 56 11,727 

OŠ 55 52 9,429 
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Hipoteza 1 : Učenci redne osnovne šole imajo v primerjavi z učenci prilagojenega programa 

višjo samopodobo na akademskem  področju. 

Tabela 3: Ugotavljanje razlik v rezultatih akademske samopodobe med učenci OŠPP in OŠ  

 t-test  

t g P 

akademska samopodoba 2,312 41 0,013 

 

V tabeli 2 lahko vidimo, da so učenci OŠPP na vprašalniku dosegli boljše rezultate na 

akademskem področju kot učenci OŠ. Da lahko torej trdimo, da imajo boljšo samopodobo na 

tem področju pa preverimo s statistično obdelavo podatkov, ki je prikazana v tabeli 5. Podatki 

nam kažejo, da je razlika statistično pomembna. Z rezultati svojega vprašalnika lahko torej 

trdim, da imajo učenci OŠPP boljšo samopodobo na akademskem področju ter s tem 

ovržem zastavljeno hipotezo.  

Čeprav  dobljen rezultat ni v skladu s pričakovanji, saj se akademska samopodoba oblikuje na 

podlagi uspešnosti v šoli, kjer so učenci OŠ dosegli v povprečju boljše rezultate (slika 5) 

lahko rezultat interpretiramo različno. Lahko bi dejali, da so učenci rednih osnovnih šol veliko 

bolj obremenjeni, so pod večjim pritiskom glede ocen, primerjave z drugimi, zbiranjem točk 

iz mature za nadaljnjo vpisovanje na srednje šole in se od njih veliko več pričakuje ter imajo 

tako zaradi težjega samopotrjevanja, doseganja pohvalnih rezultatov in pohval nasploh, nižjo 

akademsko samopodoba od učencev v prilagojenem programu. Ena od možnih razlag je tudi 

ta, da so učenci OŠ veliko bolj kritični do sebe. Rezultat pa je seveda lahko posledica 

majhnega vzorca, tudi drugačna vprašanja bi morda dala drugačne rezultate.  
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Hipoteza  2 :  Učenci redne osnovne šole se v primerjavi z učenci prilagojenega programa ne 

razlikujejo bistveno na področju čustvene komponente samopodobe.  

Tabela 4: Ugotavljanje razlik v rezultatih čustvene samopodobe med učenci OŠPP in OŠ  

 t-test  

t g 2P 

čustvena samopodoba 0,792 80 0,430 

 

Glede na povprečne vrednosti dosežene na čustveni samopodobi pri posameznih šolah lahko 

razberemo, da imajo učenci  OŠPP višjo samopodobo na tem področju. Statistična obdelava 

podatkov kaže, da razlika ni statistično pomembna. Po rezultatih moje raziskave lahko torej 

trdim, da se učenci obeh šol na področju čustvene samopodobe ne razlikujejo bistveno. 

Postavljeno hipotezo lahko torej sprejmem. Rezultati so vprašljivi zaradi majhnosti vzorca, 

možnosti socialno zaželenih odgovorov itd. Vendar pa so programi obeh šol prilagojeni 

učenčevim sposobnostim in zmožnostim, tako, da naj ne bi doživljali eni večjih stisk od 

drugih. 

 

Hipoteza  3 : Učenci redne osnovne šole se v primerjavi z učenci prilagojenega programa ne 

razlikujejo na področju telesne komponente samopodobe. 

Tabela 5: Ugotavljanje razlik v rezultatih telesne samopodobe med učenci OŠPP in OŠ  

 t-test  

t g 2P 

telesna samopodoba 2,600 80 0,011 

 

Glede na povprečne vrednosti imajo učenci OŠPP višjo samopodobo na področju telesne 

komponente samopodobe. Statistična obdelava podatkov kaže, da je razlika statistično 

pomembna. Hipotezo je potrebno torej ovreči, učenci OŠPP imajo namreč višjo 

samopodobo na telesnem področju. 
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Vzrok lahko morda pripisujemo večji usmerjenosti in motivaciji za športne dejavnosti, s 

katerimi kompenzirajo svoje primanjkljaje na šolskem področju in se tako dokazujejo oziroma 

potrjujejo. Zopet pa moram poudariti vprašljivost dobljenega rezultata zaradi majhnega 

vzorca. 

 

Hipoteza 4 : Učenci redne osnovne šole imajo v primerjavi z učenci prilagojenega programa 

boljšo samopodobo na socialnem področju.  

Tabela 6: Ugotavljanje razlik v rezultatih socialne samopodobe med učenci OŠPP in OŠ 

 t-test  

t g P 

socialna samopodoba -0,949 80 0,173 

 

Vrednosti M kažejo, da so učenci OŠ dosegli boljše rezultate na vprašalniku kot učenci OŠPP 

(tabela 2). S pomočjo statistične obdelave podatkov preverimo, ali so razlike statistično 

pomembne. Rezultati kažejo, da razlike niso statistično pomembne. Učenci OŠ ter OŠPP se 

ne razlikujejo bistveno na področju socialne samopodobe, torej lahko v omenjeni raziskavi 

hipotezo zavrnemo. 

Ker pomemben del naše samopodobe oblikujejo drugi, njihova prepričanja o nas samih, 

pričakovanja itd., lahko sklepamo, da učenci OŠPP zaradi druženja s sebi podobnimi, (toliko) 

ne občutijo drugačnosti. 
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Slika 5: Rezultati posameznih komponent samopodobe na vprašalniku med učenci OŠPP in 

OŠ 

 

Hipoteza 5:  Učni uspeh ter splošna samopodoba učencev redne osnovne šole ter osnovne 

šole s prilagojenim programom sta pomembno povezana. 

 

Tabela 7: Korelacije med splošno samopodobo in učnim uspehom glede na vrsto šole 

vrsta šole splošna samopodoba 

OŠPP učni uspeh 

r 0,063 

2P 0,755 

N 27 

OŠ učni uspeh 

r 0,327 

2P 0,015 

N 55 
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S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije sem izračunala stopnjo povezanosti med 

učnim uspehom in splošno samopodobo. Rezultati kažejo (tabela 9) na statistično pomembno 

nizko, blago povezanost med učnim uspehom in splošno samopodobo pri učencih redne 

osnovne šole (r =0,327; 2P=0,015). Obstaja torej blaga tendenca, da imajo učenci z nižjim 

učnim uspehom nižjo splošno samopodobo in obratno. Pri učencih prilagojenega programa 

statistično pomembne povezanosti ni zaznati.  

Vpliv uspeha potemtakem na samopodobo učencev OŠPP nima vpliva, majhen vpliv učnega 

uspeha pa se pojavi pri samopodobi učencev OŠ. Menim, da se učenci OŠ bolj zavedajo 

pomembnosti učnega uspeha za njihove nadaljnje življenjske poti, kariero, kar posledično tudi 

(malo) vpliva na njihovo samopodobo.  

Študije ne navajajo povezanosti med splošno samopodobo in učno uspešnostjo (Kobal, 2000). 

 

Hipoteza 6: Učni uspeh ter akademska samopodoba učencev redne osnovne šole ter osnovne 

šole s prilagojenim programom sta pomembno povezana. 

Tabela 8: Korelacije med akademsko samopodobo in učnim uspehom glede na vrsto šole 

vrsta šole akademska samopodoba 

OŠPP učni uspeh 

r 0,215 

2P 0,282 

N 27 

OŠ učni uspeh 

r 0,509 

2P 0 

N 55 
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Rezultati na področju povezanosti akademske samopodobe in učnega uspeha kažejo pri 

učencih OŠ zmerno statistično pomembno povezanost (r = 0,509; 2P = 0). Obstaja zmerna 

tendenca, da imajo učenci z nižjim učnim uspehom nižjo akademsko samopodobo in obratno. 

Pri učencih OŠPP ni statistično pomembne povezanosti (r = 0,215; 2P = 0,282 ).  

Učenci OŠPP imajo v moji raziskavi kljub slabšim učnim uspehom boljšo akademsko 

samopodobo od učencev OŠ. Takšne rezultate bi morda lahko pripisali realnejšemu 

dojemanju podobe o sebi pri učencih osnovne šole. Druga možna razlaga je, da imajo učenci 

OŠPP bolj spodbudno okolje, večji delež pohval, usvojenih veščin, torej morda večje 

spodbude za samopotrjevanje tudi drugače in ne le z ocenami (manjši poudarek na 

pomembnosti ocen ). Možnost uspeha in dokazovanja na drugih področjih je za samopodobo 

učencev s slabšim funkcioniranjem na akademskem oziroma mentalnem področju zelo 

pomembna. Opara (1997, str.57) pravi, da daje osnovna šola s prilagojenim programom v 

primerjavi z redno osnovno šolo manj splošno izobraževalnega znanja in bistveno več 

spretnosti, veščin, navad in vrednot ter orientacij, ki so koristne in pomembne za nižje 

poklicno izobraževanje.  

Tudi študije navajajo povezanost učne uspešnosti z akademskimi vidiki samopodobe (Kobal, 

2000). 

 

 

7.2. Ostale ugotovitve 

Čeprav so učenci OŠPP v povprečju dosegli boljše rezultate na vprašalniku v okviru splošne 

samopodobe pa statistična obdelava podatkov kaže, da ne obstajajo statistično pomembne 

razlike med učenci obeh šol. 

Rezultati, da so učenci OŠPP dosegli boljše rezultate na večini komponent samopodobe, 

morda niso najbolj pričakovani. Lahko je to posledica majhnega vzorca, morda pa bi učence 

morala testirati še z drugimi testi za ocenjevanje samopodobe. Vzrok temu pa lahko morda 

pripišemo tudi večji kritičnosti učencev OŠ, vse večjim zahtevam in pričakovanj do teh 

učencev, manj možnosti za uveljavljanje samega sebe tudi na drugih področjih (prevelik 

poudarek na storilnosti osnovnih šol) itd. 
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Tabela 9: Ugotavljanje razlik v rezultatih splošne samopodobe med učenci OŠPP in OŠ 

 t-test  

t g 2P 

splošna samopodoba 1,631 80 0,107 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 6 : Rezultati splošne samopodobe za učence OŠPP in OŠ 

 

 

Zanimiva so tudi opažanja iz naslednjih slik oziroma tabel (slika 7, tabela 10 ). Iz tabele 11 pa 

lahko vidimo, da so razlike v učnem uspehu učencev obeh šol statistično pomembne. Učenci 

OŠ imajo torej boljši učni uspeh od učencev OŠPP. S preverjanjem hipotez pa smo že prej 

ugotovili, da imajo učenci OŠPP boljšo samopodobo na akademskem področju. Učenci OŠPP 

so dosegli tudi višje rezultate na splošni samopodobi, vendar pa razlike niso statistično 

pomembne (tabela 10).  
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Iz tega lahko torej sklepamo, da se učenci OŠ dojemajo bolj splošno neuspešne. To pa lahko 

pripišemo, kot sem že prej omenila, vse večjim zahtevam do učencev in normam, ki jih 

morajo doseči. Morda pa lahko takšne rezultate pripišemo tudi preveliki kritičnosti učencev 

OŠ do samih sebe ali pa manj realni samopodobi učencev OŠPP. 

 

Tudi Juriševič (1999a; po Žibert, 2011, str. 25) opozarja, da ni nujno, da bi šolska uspešnost 

prispevala k pozitivni samopodobi in da je bolj verjetna situacija, ko ponavljajoča se splošna 

neuspešnost vodi k manj pozitivni učni samopodobi. 

 

 

 

Tabela 10: Opisna statistika za učni uspeh glede na vrsto šole 

 vrsta šole N M SD 

učni uspeh 
OŠPP 27 3,63 1,149 

OŠ 55 4,16 0,918 
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Slika 7 : Opis vzorca glede na doseženi učni uspeh učencev v prejšnjem šolskem letu 

Legenda za sliko 7: 1 - nezadosten uspeh 

                                  2 - zadosten uspeh 

                                             3 - dober uspeh  

                                             4 - prav dober uspeh 

                                             5 - odličen uspeh 

 

 
 

Tabela 11: Ugotavljanje razlik v učnem uspehu med učenci OŠPP in OŠ 

 t-test  

t g 2P 

učni uspeh -2,275 80 0,026 
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8. SKLEP 

 

Povzetki rezultatov, ki sem jih dobila s testiranjem zastavljenih hipotez glede posameznih 

komponent samopodobe so naslednji: 

- v čustveni in socialni komponenti samopodobe ne obstajajo statistično pomembne 

razlike; 

- na področju akademske in telesne samopodobe pa so statistično pomembne razlike, in 

sicer imajo učenci OŠPP boljšo samopodobo na teh dveh komponentah. 

 

Med učnim uspehom in splošno oziroma akademsko samopodobo je zaznati statistično 

pomembno povezanost pri učencih OŠ. Pri učencih OŠPP pa statistično pomembne 

povezanosti med učnim uspehom in splošno oziroma akademsko samopodobo ni zaznati. 

 

Čeprav so razlike med posameznimi komponentami samopodobe, pa na splošno ni statistično 

pomembnih razlik med samopodobo učencev OŠ in OŠPP. Da so pri večini komponent 

samopodobe učenci OŠPP dosegli višje rezultate na vprašalniku, je dobro, kajti višja je 

samopodoba, boljše je počutje, večje je zaupanje vase, večji so lahko dosežki posameznika. 

Rezultati me vsekakor veselijo, kajti opaziti je, da učencem osnovna šola s prilagojenim 

programom gradi dobro samopodobo in se tako počutijo zadovoljne v šoli. Po drugi strani pa 

je lahko njihova samopodoba, ker niso integrirani v redno osnovno šolo zato manj realna in se 

kasneje lahko pojavijo težave pri vključevanju v širšo družbo. Tudi Novljanova (1997, str.34) 

navaja, da imajo učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju nerealistično (ali pa 

negativno) samopodobo. Da pa bi prišli do boljših zaključkov na področju samopodobe 

mladostnikov v osnovnih šolah s prilagojenim programom v širšem okolju pa bi bilo potrebno 

narediti obširnejše raziskave. 

Vsekakor pa bi zaradi posploševanja bilo dobro narediti raziskavo na še večji populaciji 

učencev OŠPP, morda tudi z različnimi testi za ocenjevanje samopodobe mladostnikov. 

Zanimivo pa bi morda bilo tudi raziskati, kako samopodoba učencev OŠPP vpliva  na 

nadaljevanje njihovih poti do želenega poklica ali uspeha v življenju.  
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Predvsem pa menim, da je zelo pomembno, da se kot učitelji zavedamo, da imamo 

pomembno vlogo pri oblikovanju učenčeve samopodobe ter da to tudi upoštevamo pri 

medsebojnih odnosih z učenci, pričakovanjih in zahtevah do učencev itd. Burns (1982, V 

Juriševič, 1997) označi učitelja kot tistega, ki učencu pomaga do spoznanja o lastnih 

zmožnostih, kaj lahko zmore in koliko je vreden. Opozarja, da je zelo pomembno, da učenec v 

prvih letih šolanja dobi dovolj priložnosti za doživljanje uspeha. Poudarja tudi vlogo 

povratnih informacij, ki jih učitelj posreduje učencu glede doseženih uspehov ali neuspehov, 

saj le-ta po eni strani otroka opredeljuje – označuje, po drugi strani pa izraža pričakovanja, ki 

jih ima učitelj do učenca.   

Youngs (2000) v svoji knjigi opiše šest ključnih področij zdrave samopodobe, ki jih učitelj 

lahko spodbuja in tako pripomore k oblikovanju učenčevih pozitivnih čustev do sebe. To so: 

varnost pred fizičnimi poškodbami, odsotnost zastraševanja in strahov, identitetno vprašanje, 

občutek usposobljenosti, občutek pripadnosti in občutek, da ima življenje svoj smisel in svojo 

pot. Avtorica tudi poudarja pomen učiteljeve samopodobe na doživljanja učencev o njih 

samih. Pravi, da  sta razumevanje in spoštovanje samega sebe ključ za razumevanje drugih ter 

da lahko damo in učimo le to, kar smo. Zatorej je tudi za nas učitelje pomembno, da 

ohranjamo in spodbujamo pozitivno podobo o nas samih. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1 

 

VPRAŠALNIK 

Pozorno preberi posamezne trditve ter odgovori nanje. Če trditev zate velja, obkroži DA in če 

trditev zate ne velja, obkroži NE. Obkrožiš lahko samo en odgovor. Odgovori na vsa 

vprašanja. Pri zadnji trditvi obkroži črko pred učnim uspehom, ki si ga dosegel/la v prejšnjem 

šolskem letu. 

Odgovori ne bodo ocenjeni in ni pravilnih in nepravilnih odgovorov, ker ljudje sami sebe 

različno doživljamo. Vsak odgovarja zase, kajti le sam najbolje ve, kako se počuti in kaj čuti.  

 

1.  Sem srečen človek.                                                                    DA NE 

2.  Pogosto sem žalosten.                                                                DA NE 

3.  Sem pameten.                                                                             DA NE 

4.  Sem sramežljiv. DA NE 

5.  Ko odrastem, bom slaven. DA NE 

6.  Spreten sem pri ročnih delih. DA NE 

7.  Sram me je, če naredim kaj slabega. DA NE 

8.  Znam dobro govoriti pred razredom. DA NE 

9.  Imam veliko skrbi. DA NE 

10.  Pogosto se počutim odrinjenega. DA NE 

11.  Navadno imam srečo. DA NE 

12.  Večkrat se prostovoljno javljam v razredu. DA NE 

13.  Ponoči dobro spim. DA NE 

14.  Sem vesel. DA NE 

15.  Imam veliko energije. DA NE 

16.  Sem uspešen. DA NE 

17.  Karkoli poskušam, mi gre narobe. DA NE 

18.  Pogosto me je strah. DA NE 

19.  Vse mi pade iz rok in se mi razbije. DA NE 

20.  Hitro se razjočem. DA NE 
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21.  Sem dober človek. DA NE 

22.  Vesel sem, ko me starši pohvalijo. DA NE 

23.  V igri sem velikokrat »ta glavni«. DA NE 

24.  Sošolci so boljši od mene. DA               NE 

25.  Rad tekmujem z drugimi. DA NE 

26.  Moj zunanji videz me moti. DA NE 

27.  Sem močan. DA NE 

28.  Imam privlačne oči. DA NE 

29.  Všeč sem si takšen, kakršen sem. DA NE 

30.  Veliko sem bolan. DA NE 

31.  Imam lepe lase. DA NE 

32.  Rad bi bil drugačen. DA NE 

33.  Na fotografijah sem si všeč. DA NE 

34.  Rad se opazujem v ogledalu. DA NE 

35.  Zadovoljen sem s svojo velikostjo. DA NE 

36.  Zadovoljen sem s svojo težo. DA NE 

37.  Sošolci se mi posmehujejo. DA NE 

38.  Težko si pridobim prijatelje. DA NE 

39.  Sem pomemben član razreda. DA NE 

40.  Navadno sem jaz kriv, če je kaj narobe. DA NE 

41.  Svoji družini delam težave. DA NE 

42.  Prijateljem so moje zamisli všeč. DA NE 

43.  Sem pomembna oseba v naši družini. DA NE 

44.  Doma se grdo obnašam. DA NE 

45.  Pogosto zaidem v težave. DA NE 

46.  Starši od mene preveč pričakujejo. DA NE 

47.  Pri igri sem navadno izbran med zadnjimi. DA NE 

48.  Pogosto sem zloben do drugih. DA NE 

49.  Večkrat se pretepam. DA NE 

50.  Ljudje mi lahko zaupajo. DA NE 

51.  Pomagam sošolcem, ki potrebujejo pomoč. DA NE 

52.  Ljudje me imajo »na piki«. DA NE 
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53.  Nisem priljubljen. DA NE 

54.  Vesel sem, če me prijatelji povabijo v igro. DA NE 

55.  Sovražim šolo. DA NE 

56.  Strah me je, ko moram v razredu kaj zapeti, prebrati. DA NE 

57.  Vesel sem, kadar pišemo kontrolno nalogo. DA NE 

58.  Učitelji mi pogosto rečejo, da se moram bolj potruditi. DA NE 

59.  Med poukom rad odgovarjam na vprašanja. DA NE 

60.  Če ne razumem učne snovi, prosim učitelja za pomoč. DA NE 

61.  Vedno se trudim, da bi dobil še boljšo oceno. DA NE 

62.  Med poukom večino časa gledam skozi okno. DA NE 

63.  Zelo sem ponosen, če sem v šoli uspešen. DA NE 

64.  Pogosto izgubljam različne stvari. DA NE 

65.  Ne znam najti časa, da bi naredil dobro domačo nalogo. DA NE 

66.  Tudi drugim ljudem rad pripovedujem o učenju v šoli. DA NE 

67.  Med poukom delam samo takrat, ko me učitelj opomni. DA NE 

68.  Moji izdelki so zaradi številnih napak neurejeni. DA NE 

69.  Knjige, iz katerih se učim, so mi pogosto pretežke. DA NE 

70.  V šoli sem uspešen. DA NE 

71.  Dobro rišem. DA NE 

72.  Postanem živčen, ko me učitelj pokliče. DA NE 

73.  Pogosto pozabim, kar sem se naučil. DA NE 

74.  Hudo mi je, ko dobim slabo oceno. DA NE 

75.  Dobro berem. DA NE 

76.  Vesel sem, ko dobim dobro oceno. DA NE 

77.  Starši so zadovoljni z mojimi ocenami. DA NE 

78.  Rad hodim v šolo. DA NE 

79.  Vesel sem, ko me učiteljica pohvali pred razredom. 

80.  S svojim uspehom v prejšnjem šolskem letu sem zadovoljen.  

DA 

DA 

NE 

NE 

81.  Moj uspeh v prejšnjem šolskem letu je bil :  

a) zadosten (2) 

b) dober (3) 

c) prav dober (4) 

d) odličen (5) 
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PRILOGA 2                   

 

TOČKOVAN VPRAŠALNIK 

 

 

 

številka vprašanja 

Število točk za odgovor 

DA NE 

1 1 0 

2 0 1 

3 1 0 

4 0 1 

5 1 0 

6 1 0 

7 0 1 

8 1 0 

9 0 1 

10 0 1 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 0 1 

18 0 1 

19 0 1 

20 0 1 

21 1 0 

22 1 0 

23 1 0 

24 0 1 

25 1 0 
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26 0 1 

27 1 0 

28 1 0 

29 1 0 

30 0 1 

31 1 0 

32 0 1 

33 1 0 

34 1 0 

35 1 0 

36 1 0 

37 0 1 

38 0 1 

39 1 0 

40 0 1 

41 0 1 

42 1 0 

43 1 0 

44 0 1 

45 0 1 

46 0 1 

47 0 1 

48 0 1 

49 0 1 

50 1 0 

51 1 0 

52 0 1 

53 0 1 

54 1 0 

55 0 1 

56 0 1 

57 1 0 
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58 0 1 

59 1 0 

60 1 0 

61 1 0 

62 0 1 

63 1 0 

64 0 1 

65 0 1 

66 1 0 

67 0 1 

68 0 1 

69 0 1 

70 1 0 

71 1 0 

72 0 1 

73 0 1 

74 0 1 

75 1 0 

76 1 0 

77 1 0 

78 1 0 

79 

80 

1 

1 

0 

0 


