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POVZETEK 

Osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti usmerjajo mišljenje in ravnanje vseh udeleženih 

v procesu vzgoje in izobraževanja. Zaradi subjektivnosti in kompleksnosti osebnih 

pojmovanj pa posamezniki (ne)uspeh doživljajo različno. Prav tako k učni (ne)uspešnosti 

učencev prispevajo različni dejavniki, med drugimi tudi učitelji in starši. Magistrsko delo 

obravnava osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. V teoretičnem 

delu sem predstavila značilnosti osebnih pojmovanj, dejavnike oblikovanja osebnih 

pojmovanj in dejavnike učne (ne)uspešnosti. V empiričnem delu magistrskega dela pa sem 

raziskovala, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in starši učencev 3. do 9. razreda o 

učni (ne)uspešnosti, kateri dejavniki so po njihovem mnenju vplivali na oblikovanje teh 

pojmovanj in kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na učno (ne)uspešnost 

učencev/otrok. Podatke sem pridobila z anketnim vprašalnikom za učitelje in z anketnim 

vprašalnikom za starše. Vzorec raziskave predstavlja 246 anketirancev, od tega 102 

učitelja in 144 staršev. Rezultati so pokazali, da imajo učitelji in starši podobna 

pojmovanja o učni (ne)uspešnosti in učno (ne)uspešnih učencih, ki se v določenih pogledih 

med seboj razlikujejo. Učitelji in starši sicer razumejo, da je učna (ne)uspešnost 

subjektivna in relativna, ter da nanjo vplivajo različni dejavniki. Učitelji menijo, da k učni 

uspešnosti učencev v največji meri prispeva učenčeva motiviranost za šolsko delo, k učni 

neuspešnosti pa njihova nemotiviranost za šolsko delo. Starši menijo, da k učni uspešnosti 

otrok najbolj prispeva dobro učiteljevo poučevanje, k učni neuspešnosti pa slabo učiteljevo 

poučevanje. Starši imajo v primerjavi z učitelji bolj subjektiven pogled na učno 

(ne)uspešnost. Močnejši vpliv na učno (ne)uspešnost otrok namreč pripisujejo predvsem 

zunanjim dejavnikom, medtem ko učitelji močnejši vpliv na učno (ne)uspešnost učencev 

pripisujejo predvsem notranjim dejavnikom učne (ne)uspešnosti. Učitelji so ocenili, da so 

na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti najbolj vplivale lastne 

delovne izkušnje, na oblikovanje osebnih pojmovanj staršev o učni (ne)uspešnosti, pa so 

po njihovem mnenju najbolj vplivale osebne življenjske izkušnje. Na podlagi teoretičnih 

spoznanj in empiričnih rezultatov sem v zaključku magistrskega dela oblikovala strategije 

oz. metode in oblike dela šolske svetovalne službe oz. socialnih pedagogov z učitelji in 

starši na področju prepoznavanja in soočanja z učno (ne)uspešnostjo. 

 

Ključne besede: osebna pojmovanja, dejavniki oblikovanja, učna (ne)uspešnost, dejavniki 

učne (ne)uspešnosti, učitelji, starši 
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ABSTRACT 

Personal conceptions regarding academic (in)efficiency are directing the thinking and 

behaviour of all those involved in the educational process. Due to the subjectivity and 

complexity of personal conceptions, the individuals are experiencing academic 

(in)efficiency differently. Also, various factors contribute to students academic 

(in)efficiency, including teachers and parents. The Master's thesis deals with personal 

conceptions of teachers and parents about academic (in)efficiency. In the theoretical part I 

introduced the characteristics of personal conceptions, the creating factors of personal 

conceptions and factors of academic (in)efficiency. In the empirical part of the Master’s 

thesis I researched what personal conceptions regarding the academic (in)efficiency 

teachers and parents of students from 3rd to 9th grade have, and which factors might affect 

it. The data were acquired using a questionnaire for teachers and a questionnaire for 

parents. The pattern of the research constitutes of 246 respondents, 102 teachers and 144 

parents. The results show that both respondents have similar conceptions regarding 

academic (in)efficiency well as of (in)efficient students. Nevertheless, there are some 

differences in certain respects. Both, teachers and parents understand that academic 

(in)efficiency falls under subjective and relative nature and that it is affected by various 

factors. The teachers believe that academic success depends on students’ motivations for 

school work, whereas the academic failure is caused by the lack of it. On the other hand, 

the parents believe that academic success of children is mostly influenced by efficient 

teachers’ approach and that academic failure is a result of inefficient teachers’ approach. In 

comparison with the teachers, parents have more subjective view on academic 

(in)efficiency. They attribute the (in)efficiency mostly to external factors, while teachers 

believe that it is caused mostly by internal factors. Teachers estimate that their personal 

conceptions were largely influenced by their work experience, meanwhile parents advocate 

that in most cases those are the reflections of their own personal life experiences. On the 

basis of theoretical insights and empirical results of the Master’s thesis I formulated the 

strategies i.e. methods of work of school counselors i.e. social pedagogues with teachers 

and parents on the area regarding recognition and coping with academic (in)efficiency. 

 

Keywords: personal conceptions, factors of formation, academic (in)efficiency, factors of 

academic (in)efficiency, teachers, parents 
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1 UVOD 

V procesu vzgoje in izobraževanja je učna (ne)uspešnost konstantno prisotna. Je aktualna 

tematika, s katero se ne srečujejo le učenci, temveč tudi njihovi starši, učitelji ter ostali 

strokovnjaki, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Učenci si prizadevajo za čim 

višje učne rezultate, saj se (ne)uspeh najvidneje izraža ravno v obliki šolskih ocen. Na njihovo 

učenje, izkazovanje znanja in posledično na učno (ne)uspešnost pa vplivajo številni različni 

dejavniki. Dejavniki, ki prispevajo k učni (ne)uspešnosti izhajajo iz posameznika ali iz 

njihovega okolja, med seboj pa se povezujejo in na vsakega učenca vplivajo v nekoliko 

drugačni meri. Moč vpliva dejavnikov posamezniki zaznavajo različno, ravno tako različno 

opredeljujejo učni uspeh oz. neuspeh. Osebna pojmovanja odražajo subjektivni pogled 

posameznika na učenje, (ne)uspeh in dejavnike učne (ne)uspešnosti, od katerih je odvisno 

učenčevo nadaljnje vedenje na šolskem področju (npr. količina učenja, način učenja, ipd.), iz 

česar izvirajo razlike v uspešnosti učencev. Na oblikovanje osebnih pojmovanj učencev in na 

njihovo učno (ne)uspešnost pa med drugim vplivajo tudi učitelji in starši. 

Pri soočanju z učno neuspešnostjo moramo raziskati dejavnike, ki jo pogojujejo in tudi osebna 

pojmovanja akterjev o učni (ne)uspešnosti ter njihovo doživljanje le te. Tako kot raziskovanje 

osebnih pojmovanj učencev je pomembno raziskovanje osebnih pojmovanj učiteljev in 

staršev. Raziskovanje njihovega dojemanja učne (ne)uspešnosti pripomore h globljemu 

razumevanju njihovega mišljenja in ravnanja, z ozaveščanjem in spreminjanjem teh 

pojmovanj pa lahko prispevamo k višji kakovosti vzgojno izobraževalnega dela, razvijanju 

novih rešitev in posredno k učni uspešnosti učencev. Področje učne (ne)uspešnosti je zaradi 

subjektivnosti pojmovanj zelo kompleksno, zanimivo in hkrati zahtevno za proučevanje. 

Magistrsko delo je nadgraditev diplomskega dela, v katerem sem raziskovala osebna 

pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih osnovne in srednje šole. Ker so rezultati 

raziskave potrdili vpliv učiteljev in staršev na učno (ne)uspešnost učencev, sem se tokrat 

usmerila v raziskovanje osebnih pojmovanj učiteljev in staršev. V teoretičnem delu 

magistrskega dela sem predstavila osebna pojmovanja, njihove značilnosti in dejavnike, ki 

prispevajo k njihovemu oblikovanju ter povzela ključne dejavnike učne (ne)uspešnosti, s 

poudarkom na vplivu učiteljev in staršev v tej problematiki. V okviru empiričnega dela pa 

sem raziskala, kakšna osebna pojmovanja imajo o učni (ne)uspešnosti učitelji in starši, kateri 

dejavniki so po njihovem mnenju vplivali na oblikovanje teh pojmovanj in kateri dejavniki po 

njihovem mnenju vplivajo na učno (ne)uspešnost učencev/otrok. Osredotočila sem se 

predvsem na analizo podobnosti in razlik v odgovorih učiteljev in staršev. 

Na podlagi dobljenih rezultatov in ugotovitev sem oblikovala strategije dela oz. metode in 

oblike dela šolske svetovalne službe oz. socialnih pedagogov z učitelji in starši na področju 

prepoznavanja in soočanja z učno (ne)uspešnostjo. 

Raziskava v okviru tega magistrskega dela je del interne raziskave KZRUD Pedagoške 

fakultete UL Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih vidikih poučevanja ter 

dejavniki njihovega oblikovanja, katere nosilka je dr. Alenka Polak. 
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2 KOGNICIJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

Posamezniki zaznavamo in si razlagamo svet, pojave ter dogodke na svojevrsten način. 

Nenehno težimo h klasifikaciji, kategoriziranju in osmišljanju realnosti, s tem pa 

konstruiramo svojo lastno predstavo realnosti (Kelly, 1955, v Turnšek, 2013). Ti osebni 

konstrukti posameznikov so rezultat kognicij oz. kognitivnih procesov, ki jih C. Razdevšek 

Pučko (1990) opredeli kot okvir razmišljanja, ki vpliva na naše zaznavanje, razumevanje, 

organizacijo in oblikovanje (novih) informacij, izkušenj ter konkretnih situacij. Rezultat teh 

procesov pa je kompleksen sklop zaznav, predstav, konceptov, prepričanj, pričakovanj, 

hipotez in teorij (Ule, 2004), ki so si lahko pri posameznikih podobni, najpogosteje pa se 

razlikujejo, ker različne osebe iste dogodke interpretiramo različno. 

Na področju vzgoje in izobraževanja se zadnja desetletja povečuje zanimanje za raziskovanje 

kognicij pedagoških delavcev (v svetu in pri nas), saj nam te pomagajo razumeti njihovo 

razmišljanje in delovanje v praksi (Luft in Roehrig, 2007; Pajares, 1992; Valenčič Zuljan, 

1999). Raziskovalci se osredotočajo na raziskovanje učiteljevih predstav o znanju, 

poučevanju, učenju, učiteljih, učencih in o vplivu, ki jih imajo njihove predstave na prakso 

poučevanja, aktivnosti in učne rezultate (Raouf Moini, 2009). 

Ker je področje kognicij zelo široko in raziskovalci proučujejo različne vidike in povezave 

med njimi, prihaja do terminološke pestrosti v poimenovanju proučevanih konstruktov. 

Teoretični koncepti, ki se nanašajo na raziskovanje mišljenja in jih najpogosteje zasledimo v 

(tuji) literaturi so implicitne teorije, subjektivne teorije, prepričanja, pojmovanja, praktične 

teorije, praktična filozofija, osebno praktično znanje, osebne strategije, metafore, perspektive 

(Jug, 2008; Polak, 1996; Pope, 1993; Valenčič Zuljan, 2001). A. Polak (1996) razlaga, da so 

različno poimenovani konstrukti pravzaprav sorodni in da ne gre za velike konceptualne 

razlike. V slovenskem prostoru sta na tem področju uveljavljena izraza subjektivne teorije in 

osebna pojmovanja (Polak, 1996), slednjega bom v magistrskem delu uporabljala tudi sama. 

 

Pri raziskovanju kognicij pedagoških delavcev moramo upoštevati raznolikost dejavnikov 

oblikovanja in njihove značilnosti. Šele celostni pogled na kognitivne sheme omogoča 

razumevanje mišljenja in delovanja pedagoških delavcev. Zaradi številnih dejavnikov, ki jih 

moramo upoštevati pri raziskovanju osebnih pojmovanj in zaradi njihove izrazite 

subjektivnosti, pa je raziskovanje tega področja kompleksno in občutljivo. Poleg tega so 

osebna pojmovanja, vezana na pedagoški kontekst, le en del širokega področja kognicij, ki se 

povezujejo še z ostalimi sorodnimi področji kognicij. 

A. Polak (1996) kot izziv raziskovanja kognicij pedagoških delavcev navaja povezanost 

osebnih pojmovanj o učenju, znanju in poučevanju z motivacijo posameznika, razredno in 

šolsko klimo, socialnim kontekstom šolanja, ipd., kar zahteva celostni pristop v raziskovanju. 

Kot največji oviri v raziskovanju avtorji navajajo implicitnost in subjektivnost pojmovanj. Ta 

so v večji meri prikrita in niso jasno izpostavljena proučevanju, zaradi česar jih je potrebno 

najprej ozavestiti. Poleg tega imajo posamezniki različne percepcije o svetu, kar pomeni, da si 

pojave razlagajo na svoj lasten način, zaradi česar se lahko osebna pojmovanja posameznikov 

med seboj razlikujejo (Isberg, 1992; Marentič Požarnik, 1998; Pajares, 1992; Polak, 1996, 

1997; Pope, 1993). M. Pope (1993) razlaga, da vse to pripomore h kompleksnosti 

raziskovanja, vendar je za uspešno raziskovanje nujno prav razumevanje te kompleksnosti.  

Prvi korak v raziskovanju kognicij je njihovo ozaveščanje. Kot smo že omenili, proces 

ozaveščanja za posameznika ni enostavna naloga, saj prinaša spremembe, ki ogrožajo njegovo 

notranjo varnost. Poleg tega posameznik v procesu ozaveščanja odkriva svojo občutljivo 
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notranjost, ki je nato izpostavljena morebitnim kritikam (Pope, 1993). Okolje, v katerem 

ozaveščanje poteka, mora zato biti podporno in varno, da posameznika spodbudi k aktivnemu 

sodelovanju v tem procesu (Žorga in Kobolt, 2006). Rezultat odkrivanja kognicij bi 

najverjetneje bila paleta raznolikih osebnih pojmovanj, katerih bistvo je po mnenju A. Polak 

(1996, str. 92) »ravno v njihovi individualnosti, posebnosti, specifičnosti«. Zakaj je 

raziskovanje in razkrivanje pojmovanj na pedagoškem področju vseeno tako pomembno?  

Calderhead (1993) meni, da je raziskovanje mišljenja pedagoških delavcev v praksi 

pomembno, ker razkriva kompleksnost in raznolikost tega področja ter ponuja več kot le eno 

interpretacijo dogodkov, vezanih na pedagoški kontekst. Razumevanje tega pa pogojuje 

osebno in strokovno rast posameznika. S tem se strinjata tudi Halkes in Olson (1984, v Pope, 

1993), ki dodajata, da bi moralo biti raziskovanje mišljenja pedagoških delavcev samo sebi 

namen. Spoznavanje lastnega mišljenja je namreč pomembno za razumevanje samega sebe, to 

pa je poleg razumevanja kompleksnosti predpogoj za osebnostno in poklicno rast. M. Pope 

(1993) proces rasti označi kot širjenje obzorij pedagoških delavcev, ki so v tem procesu 

razmišljujoči praktiki. 

Hunt (1987, v Pope, 1993) razmišlja, ali gre pri raziskovanju kognicij izključno za pomoč pri 

razkrivanju mišljenja pedagoških delavcev in za sprejemanje ter spoštovanje različnosti le teh, 

ali je namen raziskovanja širše usmerjen. Številni avtorji in raziskovalci se strinjajo, da 

osebna pojmovanja usmerjajo posameznikovo vedenje, zato raziskovanje mišljenja 

pedagoških delavcev pripomore k razumevanju in razlaganju njihovega vedenja, načrtovanja 

in izvajanja pouka, njihovih odločitev, odnosa do učencev, ocenjevanja, itd. (Borko in 

Shavelson, 1983; Hamilton, 1993; Isberg, 1992; Marentič Požarnik, 1998; Pajares, 1992; 

Polak, 1996; Raouf Moini, 2009; Šteh Kure, 1999; Valenčič Zuljan, 1999; Xu, 2012). Iz 

zapisanega lahko sklepamo, da osebna pojmovanja pedagoških delavcev posredno vplivajo na 

ostale udeležence vzgoje in izobraževanja in oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj o 

učenju in poučevanju. 

Raziskovanje kognicij pedagoških delavcev je torej pomembno, tako na individualni kot tudi 

na širši družbeni ravni. M. Valenčič Zuljan (1999, str. 239) razlaga, da raziskovanje na ravni 

posameznika pomeni »pomoč posameznemu učitelju pri ozaveščanju o svojih pojmovanjih in 

pojmovanjih njegovih učencev, gre za refleksijo in načrtovanje pedagoške akcije in pomeni 

spodbudo za poklicni razvoj posameznega učitelja«, na širši ravni pa raziskovanje pomeni 

»prizadevanje za sintetiziranje in posplošitev spoznanj ter oblikovanje kontekstualnih 

modelov, ki pomagajo osvetliti poklicni razvoj učiteljev in oblikovati ustrezne pogoje, ki 

spodbujajo tovrstni razvoj (npr. šolska klima, način dodiplomskega izobraževanja)«. 

Poleg naštetega je raziskovanje kognicij pedagoških delavcev na širši ravni pomembno tudi 

zato, ker njihova pojmovanja o učenju, znanju in poučevanju preko pouka vplivajo na učenje 

učencev in njihove učne rezultate ter na oblikovanje učnih načrtov in izobraževalnih 

programov (Borko in Shavelson, 1983; Hamilton, 1993; Marentič Požarnik, 1998; Xu, 2012). 

Če želimo izboljševati pedagoško prakso, doseči kvalitetnejše poučevanje in večjo uspešnost 

učencev, moramo raziskati osebna pojmovanja pedagoških delavcev in jih po potrebi tudi 

spreminjati. A. Polak (1996) meni, da inoviranje pedagoškega dela predpostavlja spremembe 

v mišljenju in ravnanju učiteljev, sicer ni uspešno in trajno. B. Marentič Požarnik (1998) pa 

pravi, da je za izboljševanje prakse pomembno, da imajo pedagoški delavci o učenju, znanju 

in poučevanju podobna pojmovanja. Tu se pojavi vprašanje, kako lahko osebna pojmovanja 

posplošimo in poenotimo, če pa so izrazito subjektivna in edinstvena? 



 

 

4 

 

Raziskovanje kognicij omogoča pregled nad osebnimi pojmovanji pedagoških delavcev, iz 

česar lahko izpeljemo njihove skupne točke oz. razhajanja. Čeprav so osebna pojmovanja 

edinstvena, so lahko strokovno manj ustrezna, taka, ki ne spodbujajo učne uspešnosti učencev 

v tolikšni meri, kot bi lahko. Zato moramo biti pripravljeni na spreminjanje in za čim 

uspešnejše rezultate slediti določenim usmeritvam, namenjenim vsem pedagoškim delavcem. 

Na podlagi raziskanih osebnih pojmovanj in dejavnikov, ki prispevajo k učni uspešnosti 

učencev, lahko oblikujemo smernice oz. priporočila za pedagoške delavce, katera bi 

spodbudila spreminjanje njihovih pojmovanj v strokovno bolj ustrezna in konstruktivna. Tako 

v bistvu stremimo k podobnosti osebnih pojmovanj pedagoških delavcev, o čemer govori B. 

Marentič Požarnik (2000), kljub temu da je njihova prednost ravno v svoji edinstvenosti, ki jo 

omenja A. Polak (1996). Spreminjanje pojmovanj, ki jo omenjata obe avtorici pa je 

pravzaprav pomembno za osebno in poklicno rast ter izboljševanje prakse na širšem nivoju. 

Med dejavniki, ki prispevajo k učni (ne)uspešnosti učencev pa niso le pedagoški delavci, 

temveč tudi učenci sami in njihovi starši oz. skrbniki. Zato je pomembno tudi raziskovanje 

njihovih osebnih pojmovanj, vezanih na pedagoško področje. Raziskovalci pri nas so se 

usmerili v raziskovanje vpliva učiteljevih vzgojno-izobraževalnih stališč na njegovo 

pedagoško delo (Razdevšek Pučko, 1990), subjektivnih teorij učiteljev in študentov 

pedagoških smeri (Polak, 1996) ter pojmovanj o znanju, učenju in poučevanju (npr. Marentič 

Požarnik, 1998; Šteh Kure, 1999; Valenčič Zuljan, 2001). V nadaljevanju bom med drugim 

predstavila tudi nekaj raziskav osebnih pojmovanj o znanju, učenju in poučevanju.  

 

3 OSEBNA POJMOVANJA 

3.1 TERMINOLOŠKA PESTROST NA PODROČJU OSEBNIH POJMOVANJ 

S pestrostjo poimenovanj se pojavljajo tudi različne opredelitve osebnih pojmovanj, ki se s 

časom in na podlagi izsledkov raziskav nadgrajujejo. Zgodnji raziskovalci pojmovanja 

opredelijo npr. kot informacije, ki jih ima učitelj o osebi, o skupini ljudi, vedenju ali dogodku 

(Fishbein in Ajzen, 1975, v Luft in Roehrig, 2007); kot visoko personalizirana prepričanja, ki 

vsebujejo čustvene in vrednostne komponente (Nespor, 1987, v Luft in Roehrig, 2007); kot 

osebne strategije, ki so rezultat posameznikove integracije znanja, izkušenj, vrednot in 

filtrirajo vso nadaljnje znanje, ki ga posameznik pridobi tekom izobraževanja (Isberg, 1992); 

prikrito mišljenje, pridobljeno z izkušnjami, ki usmerja naše ravnanje (Pope, 1993). 

Tudi na slovenskem pedagoško psihološkem področju, so različni raziskovalci oblikovali 

podobne opredelitve osebnih pojmovanj. Z raziskovanjem kognicij pedagoških delavcev in 

študentov je empirično začela A. Polak (1996), ki je povzela ugotovitve tujih avtorjev in 

podala strnjeno opredelitev osebnih pojmovanj oz. subjektivnih teorij učiteljev z bistvenimi 

značilnostmi: 

»Subjektivne teorije učiteljev so delno ali popolnoma implicitne, relativno nespremenljive 

zveze več posameznih osebnih pojmovanj specifičnih področij pedagoškega dela. Osebna 

pojmovanja se oblikujejo v procesu pridobivanja znanja, izkušenj in vrednot znotraj 

specifičnega socialnega in šolskega konteksta. Nastopajo v obliki osebnih prepričanj, predstav 

ali shem. Med seboj se povezujejo v navznoter zelo kohezivno strukturo, za katero je 

posameznik pripravljen nenehno iskati nove argumente ter selekcionirano zaznavati in 

integrirati tiste nove informacije, ki so bolj usklajene s to strukturo. Subjektivne teorije so 

vodilo oziroma nekakšen niz strategij za pedagoško ravnanje v konkretnih situacijah, težje pa 

jih srečamo v verbalizirani in posplošeni obliki« (prav tam, str. 13). 
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C. Razdevšek Pučko (1990) implicitne, subjektivne teorije, ki zavestno ali podzavestno 

usmerjajo posameznikovo razmišljanje in ravnanje, uvršča med vzgojno-izobraževalna 

stališča. Ta stališča so značilnost posameznikov, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem 

(npr. učitelji in starši). So socialna in osebna hkrati, saj gre tako za značilnosti skupine in 

značilnosti posameznika, ki skupino sestavljajo:  

»Vzgojno-izobraževalna stališča predstavljajo skupino socialnih stališč, ki se oblikujejo z 

osebnimi izkušnjami, s posredovanimi izkušnjami in odnosi drugih ter s strokovnim znanjem. 

Imajo spoznavno, čustveno in akcijsko funkcijo, predstavljajo pripravljenost posameznika za 

različno ravnanje v posameznih vzgojno-izobraževalnih situacijah, kar pomeni, da posredno 

in/ali neposredno usmerjajo učiteljeve odnose in ravnanje v konkretnih učno-vzgojnih 

situacijah« (prav tam, str. 5). 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 8) pa osebna pojmovanja opredeljuje kot »naše osebne ideje, 

ki jih imamo o nekem pojavu. Pogosto so tudi čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem 

zavestne, jasne in logične, nam pa pomagajo razložiti svet in se znajti v njem. Subjektivna 

teorija pa je sistem več med seboj povezanih sorodnih pojmovanj«. 

Tudi ostali tuji in slovenski avtorji pojmovanja o znanju, učenju, poučevanju opredeljujejo kot 

prikrite osebne konstrukte posameznikov, ki se na podlagi izkušenj oblikujejo in medsebojno 

povezujejo v posameznikovem miselnem sistemu ter skupaj s stališči, znanjem, vrednotami 

tvorijo kompleksnejše subjektivne teorije, ki vplivajo na posameznikovo odločanje in 

delovanje (Jug, 2008; Marentič Požarnik, 1998; Pajares, 1992; Pope, 1993; Šteh Kure, 1999; 

Turnšek, 2013; Valenčič Zuljan, 2000, 2001; Xu, 2012).  

Osebna pojmovanja na pedagoškem področju zajemajo pojmovanja o znanju, izobraževanju, 

učenju, poučevanju, vlogi in odgovornosti učitelja in učenca, učnih ciljih in nalogah, itd. 

(Kalin in Šteh, 2007; Marentič Požarnik, 1998; Šteh Kure, 1999). 

3.2 DEJAVNIKI OBLIKOVANJA OSEBNIH POJMOVANJ 

Medtem ko se poimenovanja in definicije osebnih pojmovanj med seboj nekoliko razlikujejo, 

so mnenja različnih avtorjev glede dejavnikov, ki vplivajo na njihovo oblikovanje, enotna. 

Čeprav so osebna pojmovanja subjektiven konstrukt posameznika, so hkrati tudi socialno 

konstruirana, saj se skozi čas oblikujejo pod vplivom več različnih dejavnikov iz okolja. So 

torej kompleksen rezultat individualnih procesov posameznika in socialnih interakcij. A. 

Polak (1996) razlaga, da je težko določiti vse dejavnike, ki prispevajo k oblikovanju osebnih 

pojmovanj, saj na posameznika vplivajo tako posredno kot neposredno.  

Eden izmed pomembnih dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj je kultura. M. L. 

Hamilton (1993) poudarja vpliv kulturnega konteksta, saj kultura oblikuje splošna načela po 

katerih ljudje živimo, ter s tem vpliva na naše vedenje, interakcije, mišljenje. Kulturni 

kontekst se torej močno prepleta s socialnim kontekstom, v katerih se odvijajo naši kognitivni 

procesi in interakcije z drugimi. Kot piše N. Turnšek (2013) se v socialnih interakcijah 

izoblikujejo sistem vrednot, določene predstave, prakse in razlage okolja, dogodkov ter ljudi, 

ki so do neke mere skupne večini in po katerih se ljudje ravnamo. Ta proces izgrajevanja 

smisla M. L. Hamilton (1993) imenuje kolektivna interpretacija izkušenj. Pri tej individualno-

socialni konstrukciji pojmovanj, pa A. Polak (1996) opozarja na njuno vzajemnost, saj 

socialna stvarnost oblikuje posameznika, posameznik pa socialno stvarnost. Zapisano z 

drugimi besedami: »Osebni konstrukti so odraz posameznikovega načina zaznavanja in 

interpretacije sveta, obenem pa že načini odzivanja« (Kelly, 1955, v Turnšek, 2013, str. 24). 



 

 

6 

 

Osebna pojmovanja moramo torej raziskovati v kulturnem in socialnem kontekstu, iz katerega 

izhajajo tudi ostali dejavniki oblikovanja. Osebna pojmovanja so rezultat pogleda na vzgojo 

in izobraževanje v določenem obdobju, procesa socializacije, pridobljenega (strokovnega) 

znanja in vseh osebnih izkušnj, ki jih posamezniki pridobijo tekom življenja (Batistič Zorec, 

2003; Jug, 2008; Polak, 1996, 1997; Raouf Moini, 2009; Turnšek, 2013; Xu, 2012). Kakšna 

osebna pojmovanja bo posameznik razvil je odvisno tudi od njegove osebnosti, vrednostnega 

sistema, pomembnih oseb, ki mu dajejo zgled (starši, učitelji) in tudi medijev (Polak, 1996). 

Avtorji že v definicijah osebnih pojmovanj izpostavljajo čustveno in vrednostno komponento, 

ki vplivata na njihovo oblikovanje. Logaj, A. Trnavčevič, Snoj, Biloslavo in M. Kamšek 

(2006) razlagajo, da vrednote doživljamo z občutkom odgovornosti, ki posamezniku ali 

skupini določajo prioritete in s tem usmerjajo njihovo vedenje. A. Polak (1996) pa vrednostni 

sistem imenuje pojmovanje, kaj je dobro in kaj slabo, saj presoja in selekcija dobrega in 

slabega vpliva na naše zaznavanje, mišljenje, nadaljnjo interpretacijo izkušenj in delovanje.  

Na področju vzgoje in izobraževanja nas zanima, kakšna osebna pojmovanja imajo učenci, 

pedagoški delavci in starši o učenju, poučevanju, znanju, (ne)uspešnosti, itd. Fox (1983) 

razlaga, da vsak posameznik razvije svojo teorijo o učenju in poučevanju. Pri oblikovanju le 

teh pa veliko vlogo predstavljajo izkušnje, ki jih posamezniki pridobijo med šolanjem. 

Pomembne so zgodnje izkušnje z učenjem, osebnosti učiteljev (Raouf Moini, 2009), 

pridobljeno znanje in izkušnje s poučevanjem (Batistič Zorec, 2003; Polak, 1996). 

Pri (bodočih) učiteljih so izkušnje še posebej pomembne, saj oblikovana pojmovanja vplivajo 

na njihov način poučevanja, odnos do dela in do učencev (Fox, 1983; Pajares, 1992). 

Pojmovanja, vezana na pedagoški kontekst, se oblikujejo skozi celotno obdobje izobraževanja 

in praktičnega delovanja ter posledično temeljijo na izkušnjah, ki so jih posamezniki pridobili 

kot učenci, kot študenti in kot učitelji v praksi. Raziskovalci menijo, da se oblikujejo do 

vstopa na fakulteto (Kalin in Šteh, 2007; Pajares, 1992), nanje pa naj bi v največji meri 

vplivale prav izkušnje z neposrednim poučevanjem v razredu, v času dodiplomskega 

izobraževanja (Handal in Lauvas, 1987, v Polak, 1996). A. Polak (1996) pa kot pomembne 

izpostavlja tudi posredne izkušnje, saj se lahko veliko naučimo tudi z opazovanjem in 

posnemanjem poučevanja učiteljev, s sodelovanjem s strokovnimi delavci, izmenjavanjem 

mnenj ter problematiziranjem pedagoške prakse. Poudariti moramo, da so te izkušnje 

posameznikov lahko zelo različne oz. različno interpretirane, kar se posledično kaže v 

pestrosti njihovih osebnih pojmovanj. 

Izkušnje so torej eden izmed ključnih in temeljnih dejavnikov oblikovanja osebnih 

pojmovanj: »Zgodnje pedagoške izkušnje vplivajo na spreminjanje načinov poučevanja, 

bistveno prispevajo k poklicni socializaciji učitelja, prispevajo k povezovanju teoretičnega 

znanja in k ponotranjanju praktičnih načel poučevanja, odpirajo vpogled v sociokulturni 

kontekst razreda in šole, spodbujajo sposobnost refleksije, omogočajo preverjanje in 

preoblikovanje subjektivnih teorij bodočih učiteljev idr.« (Polak, 1996, str. 59). 

J. Kalin in B. Šteh (2007) sta v raziskavi ugotovili, da študentje najvišji vpliv na oblikovanje 

njihovih pojmovanj pripisujejo izkušnjam, nato profesorjem in njihovemu načinu dela ter 

pridobljenemu teoretičnemu znanju. Tem dejavnikom po velikosti vpliva sledijo še vzgoja, 

okolje, šola in vrstniki, aktivna vloga študenta in osebnostna rast ter lastna stališča in 

prepričanja.  

Širši kulturni in socialni kontekst prikrito oz. implicitno vplivata tudi na politiko vzgojno 

izobraževalnega sistema, izobraževalne pristope ter posredno tudi na šolsko kulturo, ki 

sooblikuje osebna pojmovanja strokovnih delavcev (Hamilton, 1993). Logaj idr. (2006) 
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razlagajo, da se kultura organizacije oblikuje v času obstoja organizacije in na nezavedni 

ravni predstavlja sprejemljiv in pričakovan način vedenja posameznikov. Vpliv šolske kulture 

se torej odraža v podobnih pojmovanjih strokovnih delavcev šole, pojmovanja strokovnih 

delavcev pa obstoječo šolsko kulturo le še utrjujejo. 

Povzamemo lahko, da širši kulturni in socialni kontekst pogojujeta vse ostale dejavnike, ki 

vplivajo na oblikovanje osebnih pojmovanj posameznikov. Dejavnikov oblikovanja je več, 

med seboj se povezujejo in prepletajo, kar zahteva celosten in globlji pristop k raziskovanju 

na tem področju. Zavedati se moramo, da so pojmovanja tako individualno kot socialno 

konstruirana, zato moramo biti pri raziskovanju pazljivi in upoštevati individualno in socialno 

dimenzijo razvoja osebnih pojmovanj. V nadaljevanju bom predstavila lastnosti osebnih 

pojmovanj ter utemeljila, zakaj je raziskovanje osebnih pojmovanj pravzaprav tako zanimivo 

in pomembno. 

3.3 ZNAČILNOSTI OSEBNIH POJMOVANJ 

Na nekatere značilnosti osebnih pojmovanj lahko sklepamo že iz same definicije. Gre za 

posameznikom prikrite strukture, ki se oblikujejo pod vplivom več različnih dejavnikov, med 

seboj se povezujejo, se težko spreminjajo in zaradi čustvene komponente usmerjajo naše 

vedenje. Pajares (1992) je na podlagi ugotovitev več avtorjev oblikoval posplošene 

značilnosti osebnih pojmovanj oz. predpostavke, ki so nam v pomoč pri raziskovanju tega 

področja: 

 

- osebna pojmovanja se oblikujejo zgodaj v življenju posamezika in so odporna na 

spremembe, ki jih povzročajo čas, izkušnje, šolanje; 

- sistem pojmovanj definira razumevanje sebe ter sveta; 

- pojmovanja so povezana z znanjem, njihova čustvena komponenta pa filtrira vse 

nadaljnje sprejete informacije; 

- pojmovanja so produkt miselnih procesov, vendar pojmovanja s filtriranjem ustvarjajo 

in preoblikujejo informacije v njihovo končno obliko ter jih interpretirajo; 

- podobna pojmovanja se med seboj povezujejo v celoto, vendar med njimi lahko 

prihaja do neskladij; 

- pri razumevanju pojmovanj moramo biti pozorni na medsebojne povezave podobnih 

pojmovanj in povezave med različnimi skupinami pojmovanj; 

- pojmovanja so zelo odporna na spremembe, zgodaj formirana pojmovanja so v 

primerjavi z novo sprejetimi pojmovanji manj dovzetna za spreminjanje; 

- pojmovanja vplivajo na našo percepcijo, vendar so lahko tudi nezanesljiva in 

neskladna z realnostjo; 

- osebna pojmovanja močno vplivajo na posameznikovo vedenje.   

 

N. Turnšek (2013) poleg omenjenih lastnosti posebej izpostavlja še vpliv osebnih pojmovanj 

na prakso in vpliv prakse na osebna pojmovanja ter elemente pojmovanj, ki se gibljejo na 

kontinuumu med skrajnostmi: med laičnim in znanstvenim, implicitnim in eksplicitnim, togim 

in spremenljivim. 

Glede na to, da so osebna pojmovanja subjektiven konstrukt posameznika, ki pa se med 

drugim oblikuje tudi v času izobraževanja in na podlagi strokovnega znanja, se pojavlja 

dilema, ali so osebna pojmovanja pedagoških delavcev laična ali znanstvena. Kombinacija 

subjektivnega in objektivnega v osebnih pojmovanjih je raziskovalce vodila k zaključku, da 

so osebna pojmovanja pedagoških delavcev kombinacija znanstvenih in zdravorazumskih 

teorij oz. praktičnega znanja (ki je rezultat izkušenj, je pristransko in ni znanstveno dokazano) 
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(Turnšek, 2013). Brunner (1996, prav tam) pravi, da vsi posamezniki izdelamo svoje 

zdravorazumske teorije ter poudarja, da bi jih morali raziskovati pri študentih pedagoških 

smeri. Kot utemeljuje Isberg (1992), se pojmovanja študentov ponavadi ne usklajujejo z 

znanstvenimi dognanji in uradno strategijo vzgojno izobraževalnih ustanov, zato jih je med 

izobraževanjem potrebno spremeniti. Predpogoj za spreminjanje osebnih pojmovanj v bolj 

znanstvene pa je njihovo ozaveščanje in analiziranje. Kot pravi A. Polak (1996, str. 57) 

»izkušnje same po sebi ne pripeljejo do osebnostne in strokovne rasti posameznika, če niso 

analizirane in če ni ozaveščeno njihovo kognitivno ali emocionalno ozadje«. Oblikovanje 

strokovno primernejših pojmovanj študentov omogoča refleksija, z refleksijo pa se posledično 

izboljšuje tudi praksa poučevanja. 

Z ozaveščanjem, reflektiranjem in analiziranjem osebnih pojmovanj se le ta spreminjajo iz 

sfere implicitnega v sfero eksplicitnega. Ker so osebna pojmovanja nezavedna, jih ne moremo 

direktno opazovati, lahko jih prepoznamo posredno preko posameznikovega vedenja in 

izražanja (Pajares, 1992). Če želimo posameznikovo mišljenje in delovanje razumeti bolj 

poglobljeno in celostno, pa moramo osebna pojmovanja najprej ozavestiti (Isberg, 1992; Luft 

in Roehrig, 2007; Polak, 1996, 1997). Ozaveščanje se začne z refleksijo, katero številni 

avtorji uvrščajo na seznam kompetenc pedagoških delavcev. T. Ažman in S. Gradišnik (2013) 

refleksijo opisujeta kot metodo načrtnega premišljevanja in kritičnega ocenjevanja lastnega 

zaznavanja, čutenja, mišljenja, presojanja, delovanja in izkušenj. Namen tega procesa je 

osebnostni in profesionalni razvoj ter višanje kakovosti vzgojno izobraževalnega procesa. Kot 

meni N. Turnšek (2013) je proces ozaveščanja osebnih pojmovanj pedagoških delavcev tudi 

osnova za njihovo spreminjanje. 

Tako kot je zahtevno ozaveščanje osebnih pojmovanj je zahtevno tudi njihovo preoblikovanje 

oz. spreminjanje. Pajares (1992) razlaga, da se ljudje s svojimi pojmovanji poistovetimo, 

identificiramo z drugimi, prilagajamo svetu, zaradi česar so tako odporna na spremembe. Kot 

smo že omenili, se osebna pojmovanja formirajo pod vplivom različnih dejavnikov, obstoječa 

osebna pojmovanja pa nadzirajo sprejemanje vseh nadaljnjih informacij. Proces oblikovanja 

osebnih pojmovanj tako poteka po načelu ohranjanja predhodnih konstruktov, saj posameznik 

v svoje sheme integrira tiste nove informacije, ki so bolj podobne njegovim že obstoječim 

osebnim pojmovanjem. Študenti pedagoških smeri imajo pred vstopom v proces formalnega 

izobraževanja svoja pojmovanja že izoblikovana, skozi te pa interpretirajo proces strokovnega 

usposabljanja (Polak, 1996, 1997). Kako je torej spreminjanje osebnih pojmovanj sploh 

mogoče? 

M. Ule (2004) izpostavlja težnjo posameznika k usklajenosti oz. konsistentnosti konstruktov, 

Pajares (1992) pa opozarja na morebitno kontradiktornost pojmovanj. Avtor razlaga, da 

osebna pojmovanja ostajajo enaka, dokler niso izzvana z novimi informacijami, ki jih 

posameznik ne zmore asimilirati v obstoječe sheme. Ko je konflikt tako moteč, da si 

posameznik želi zmanjšati neskladja med informacijami, lahko pride do spremembe 

pojmovanj. Vendar le pod pogojem, da se predhodna pojmovanja izkažejo kot neustrezna, 

nova pa kot ustrezna in uporabna. Guskey (1986, v Pajares, 1992) je ugotovil, da spremembi 

v pojmovanjih sledi sprememba vedenja. Tako bodo učitelji, ki preizkusijo nove metode in 

ugotovijo, da pozitivno vplivajo na učne rezultate učencev, spremenili svoj način poučevanja. 

Proces oblikovanja in preoblikovanja osebnih pojmovanj se torej odvija v socialnem 

kontekstu. C. Razdevšek Pučko (1990) razlaga, da vsi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje 

pojmovanj, vplivajo tudi na njihovo spreminjanje. Vsako spreminjanje pojmovanj pravzaprav 

pomeni oblikovanje novih, zato obeh procesov ne moremo ločevati. Torej lahko zaključimo, 

da osebna pojmovanja vplivajo na prakso in praksa na osebna pojmovanja: »V vzajemnem 
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odnosu se oblikuje, utrjuje in spreminja vzorec pedagoškega ravnanja« (Polak, 1996, str. 5). 

M. Ule (2004) poleg socialnega konteksta med dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in 

spreminjanje pojmovanj uvršča še skupinsko pripadnost, znanje ter osebnostne značilnosti. 

Tudi ti dejavniki se med seboj prepletajo, saj se v skupinah (družina, vrstniki, sodelavci) 

izmenjujejo mnenja, izkušnje, prenaša znanje, pri vsem tem pa veliko vlogo igra tudi 

posameznikova samopodoba, samozaupanje, pričakovanja, ipd. Claxton (1989, v Polak, 1996) 

meni, da mora biti posameznik za spremembo pojmovanj in vedenja potrpežljiv, pogumen, 

odprt za spremembe, pripravljen priznati svoja neustrezna pojmovanja ter prevzeti 

odgovornost za svoje učenje in napredovanje. Kljub temu pa je vsako spreminjanje 

kompleksno in težko, sploh na tako občutljivem področju kot so kognicije. Posamezniki se 

znotraj togih in utrjenih obstoječih pojmovanj namreč počutimo varne, vsaka sprememba pa 

to varnost ogroža (Polak, 1996). Okolje, v katerem proces spreminjanja poteka, mora zato biti 

spremembam naklonjeno, spodbudno in varno (Ažman in Gradišnik, 2013; Žorga in Kobolt, 

2006). Spreminjanje osebnih pojmovanj pa ni le načrtno in zavestno. S časom, novim 

znanjem in pedagoškimi izkušnjami se učiteljev odnos do učencev, poučevanja in tudi osebna 

pojmovanja avtomatsko spremenijo (Polak, 1996).  

Pojmovanja, ki se oblikujejo zgodaj v življenju in pojmovanja, ki v kognitivnem sistemu 

zasedajo središčno lego, se težje spreminjajo, saj so za posameznika najpomembnejša. 

Središčna oz. jedrna pojmovanja so v trden sistem povezana sorodna pojmovanja, ki vplivajo 

na formiranje ostalih (perifernih) pojmovanj (Luft in Roehrig, 2007; Pajares, 1992; Polak, 

1996). Glede na pestrost dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj in način njihovega 

formiranja, N. Turnšek (2013) opozarja na prisotnost številnih napak, ki jih posamezniki 

lahko integriramo v lastne miselne sheme. Zato je pomembno, da svoja pojmovanja 

analiziramo in smo pripravljeni na njihovo spreminjanje, saj se le tako razvijamo in 

napredujemo. K izboljševanju pedagoške prakse in s tem k višji učni uspešnosti učencev pa 

pripomore tudi raziskovanje kognicij pedagoških delavcev. 

3.4 POJMOVANJA ZNANJA, UČENJA IN POUČEVANJA 

Vsi udeleženi v procesu vzgoje in izobraževanja, ne glede na svojo vlogo, imamo osebna 

pojmovanja o znanju, učenju in poučevanju, ki so medsebojno povezana in se pogojujejo. Če 

želimo razumeti način učenja učencev, poučevanja učiteljev in učne rezultate, ki so rezultat 

pedagoškega procesa, moramo pojmovanja obravnavati celostno. Raziskovalci se usmerjajo 

predvsem v raziskovanje osebnih pojmovanj o znanju, učenju in poučevanju pri študentih in 

učiteljih v praksi. Poglejmo si, kakšna osebna pojmovanja prevladujejo na tem področju. 

Znanje je osnovni cilj izobraževanja, ki je izredno kompleksen in večdimenzionalen pojem. V 

literaturi se pojavljajo različne teoretične klasifikacije znanja, v katerih se pojavljajo tako 

spoznavne (mišljenje, učenje, razumevanje) kot čustvene komponente (motivacija, vrednote). 

B. Marentič Požarnik (2011) razlaga, da obstaja več vrst, oblik in ravni znanja, kot primer pa 

navaja naslednjo klasifikacijo znanja: 

- vsebinsko ali deklarativno znanje, ki vključuje poznavanje podatkov, dejstev, teorij; 

- proceduralno znanje, ki vključuje obvladovanje postopkov, metod dela, proučevanje 

pojavov; 

- kondicionalno znanje, ki vključuje znanje o uporabi določenih informacij, postopkov; 

- metakognitivno znanje, ki vključuje zavedanje lastnega znanja, mišljenja in njunih 

omejitev. 
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Omenimo lahko še klasifikacijo A. Polak (1996), ki jo je oblikovala na podlagi kategorizacij 

pojmovanj znanja različnih avtorjev: 

- znanje kot kopičenje podatkov (memoriziranje, naraščanje količine informacij); 

- znanje kot uporaba, prakticiranje (obvladovanje in utrjevanje spretnosti); 

- znanje kot razumevanje (razumevanje delovanja, celovit, poglobljen pogled na stvari); 

- znanje kot uporaba preoblikovanega znanja (spoznavanje in upoštevanje drugačnih 

perspektiv, povezovanje starega z novim, uporaba v življenju); 

- znanje kot vrednotenje (individualno presojanje, izpostavljanje svojega mnenja). 

Klasifikaciji sta si podobni, pri obeh gre za hierarhijo oz. razlikovanje med nižjimi in višjimi 

ravnmi znanja, kjer je vsaka naslednja kategorija pojmovno na višji ravni (Marentič Požarnik, 

2011; Polak, 1996). Na podlagi takšnega kategoriziranja raziskovalci proučujejo pojmovanja 

znanja, saj ponujajo okvir za lažje razumevanje. Pojmovanje znanja nam pove, kako 

posameznik razume znanje, kako se nanj odziva, kako ga uporablja in tudi kako doživlja 

proces učenja, s katerim sta neločljivo povezana (Valenčič Zuljan, 2001). 

Pojmovanja znanja pa se med teoretiki razlikujejo, saj zagovarjajo različne perspektive znanja 

in učenja. Štefanc (2011) opozarja na preveliko posplošenost in neustreznost zgornjih shem 

znanja. Naštete ravni se med seboj vedno prepletajo in dopolnjujejo, zaradi česar jih ne 

moremo ostro ločevati. Pojasnjuje tudi, da deklarativno znanje v procesu učenja ne bi smelo 

biti obravnavano kot manj pomembno, saj je izhodišče za razvijanje t. i. znanja višjih 

razsežnosti. Kakovostno znanje pa naj bi navsezadnje zajemalo vse naštete dimenzije. Dilema 

se pojavlja tudi pri navezi znanja in razumevanja. Štefanc (prav tam) zagovarja trditev, da 

znanje brez razumevanja sploh ni znanje, temveč zgolj zaznave. Na drugi strani pa Z. Rutar 

Ilc (2011) pojasnjuje razliko med znanjem in razumevanjem: razumevanje brez vsebinskega 

znanja ni mogoče, medtem ko je znanje možno konstruirati tudi brez razumevanja. Slednja 

razlaga zopet predpostavlja razvrščanje znanja v kategorije. Zaradi tovrstnih neskladij v 

pojmovanjih znanja, ki predpostavljajo tudi različne načine učenja, poučevanja, ocenjevanja, 

B. Marentič Požarnik (1998) poziva k globljemu raziskovanju tega področja in poenotenju 

mnenj pedagoških delavcev in sestavljalcev učnih načrtov, z namenom doseganja trajnega in 

kvalitetnejšega znanja posameznikov, vključenih v vzgojo in izobraževanje.   

Kljub diskrepancam v razumevanju je cilj izobraževanja razvijanje sposobnosti kritičnega 

mišljenja, utemeljevanja, presojanja in vrednotenja (Šteh Kure, 1999). Danes stremimo h 

kakovostnemu znanju, ki naj bi bilo: trajno, celostno in medsebojno povezano, vsebinsko, 

proceduralno, kritično in analitično, uporabno, da omogoča reševanje problemov, dinamično 

in spremenljivo, ki se ves čas konstruira, razmišljujoče, da spodbuja k razumevanju sebe in 

sveta okoli nas, vrednostno in etično (Marentič Požarnik, 1998, 2011; Valenčič Zuljan, 2001). 

Posamezniki naj bi kakovostno znanje dosegali, če se njihova pojmovanja o znanju 

usklajujejo z navedenimi značilnostmi zaželenega znanja. Izsledki raziskav pa kažejo, da 

imajo tako študenti pedagoških smeri kot učitelji v praksi predvsem sestavljena pojmovanja o 

znanju (iz pojmovanj znanja na več ravneh). Največ pojmovanj o znanju je na ravni 

preoblikovanja, saj si znanje največkrat predstavljajo kot uporabo preoblikovanih informacij v 

spremenjenih okoliščinah. Ostala pojmovanja so zastopana redkeje, najmanj pa je pojmovanj 

na najvišji ravni, na ravni vrednotenja (Polak, 1996, 1997). J. Kalin in B. Šteh (2007) sta 

ugotovili, da ima polovica študentov pojmovanja znanja na višjih ravneh, poudarjajo pa 

predvsem pomen razumevanja in uporabe znanja v vsakdanjem življenju (med tem je znanje 

kot izpeljevanje novih spoznanj, novega pogleda na svet skromno zastopano).   
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Pojmovanja znanja se tesno povezujejo s pojmovanji učenja, ne moremo jih obravnavati 

ločeno. Osebna pojmovanja o učenju določajo naš odnos do učenja in ga usmerjajo. B. 

Marentič Požarnik (2000) pojmovanja učenja poimenuje tudi mentalni model učenja, ki je 

sistem idej posameznika o namenu in bistvu učenja, s čimer so povezane tudi ideje o sebi kot 

učencu, o učnih nalogah in aktivnostih. Tako kot obstajajo različne klasifikacije znanja, 

obstajajo tudi različni teoretični pogledi na učenje in klasifikacije pojmovanj učenja, v katerih 

ključni element predstavlja prav znanje. B. Marentič Požarnik (prav tam) je na podlagi 

raziskav več avtorjev oblikovala spodnjo klasifikacijo pojmovanj učenja: 

- učenje kot kopičenje znanja (kvantitativno povečevanje znanja); 

- učenje kot memoriranje (zapomnitev vsebin z namenom poznejše reprodukcije); 

- učenje kot uporaba (ohranjanje dejstev, postopkov z namenom prakticiranja);  

- učenje kot osebni pomen (luščenje smisla iz naučenega); 

- učenje kot razumevanje (ustvarjanje lastne razlage, z namenom razumevanja sebe, 

življenja in resničnosti); 

- učenje kot spreminjanje (drugačen pogled nase in na svet, spreminjanje osebnosti). 

Tako kot pojmovanja o znanju, so tudi pojmovanja o učenju hierarhično predstavljena. 

Avtorica (prav tam) razlaga, da prve tri kategorije spadajo med nižja pojmovanja učenja, 

zaradi kvantitativnega pogleda na učenje. Zadnje tri kategorije pa se uvrščajo med višja 

pojmovanja učenja, ker jih druži kvalitativen pogled na učenje. A. Polak (1996) ključno 

razliko med pojmovanji na nižji in višji ravni vidi v pomenu znanja. Za višja pojmovanja 

učenja je namreč pomembno ustvarjanje smisla, torej globlje razumevanje naučenega, 

medtem ko pri nižjih pojmovanjih učenja to ni prioriteta. B. Marentič Požarnik (2011) 

razlaga, da določenih spoznanj sicer ne moremo spreminjati in se jih moramo naučiti tako, kot 

so zapisane. Kljub temu pa naj bi bilo mehanskega učenja (učenja na pamet) čim manj, 

prevladovalo naj bi smiselno učenje z razumevanjem. 

Xu (2012) pojasnjuje, da pojmovanja učenja na višji ravni, v primerjavi s pojmovanji na nižji 

ravni, predpostavljajo večjo aktivnost učencev v procesu pridobivanja znanja. Pojmovanja 

učenja pa ne določajo le stopnje aktivnosti posameznika v procesu učenja, ampak tudi pristop 

k učenju, ki je lahko površinski ali globinski. Avtorji ugotavljajo, da se pojmovanja učenja na 

nižji ravni ponavadi povezujejo s površinskim, v reprodukcijo usmerjenim pristopom k 

učenju. Pri tem motivacija za učenje prihaja izven posameznika, učni rezultati pa so zato 

kratkotrajni. Pojmovanja učenja na višji ravni pa se nanašajo na globinski pristop k učenju, 

kjer se notranje motiviran posameznik usmerja v konstruiranje osebnega smisla, globlje 

razumevanje naučenega, kar omogoča trajnejše in kvalitetnejše učne rezultate (Marentič 

Požarnik, 1998, 2000; Šteh Kure, 1999). Na kakovost učnih rezultatov pa vplivata tudi 

strategija učenja in učni stil posameznika, ki ju vsak razvije na osnovi svojih učnih izkušenj in 

usmerjenosti v učenju, ter določata na kakšen način se posameznik uči, kako poteka proces 

učenja (Marentič Požarnik, 2000). Kvalitetno znanje oz. kvalitetni učni rezultati pa ne 

zagotavljajo nujno tudi visokih ocen. B. Šteh Kure (1999) izpostavlja še en vidik, ki vpliva na 

pojmovanja učenja, učenje, učni stil in na pridobljene ocene, in sicer učitelja ter njegove 

zahteve. Če učitelj od učencev zahteva le reprodukcijo znanja, lahko tudi površinski pristop 

učenja omogoča visoke ocene.  

H kakovostnemu znanju in pojmovanjem učenja na višjih ravneh, česar si želimo pri učencih, 

pa naj bi pripeljalo konstruktivno učenje. Simons (1997, v Kalin in Šteh, 2007) ga opisuje kot: 

- aktivni proces: učenec je mentalno aktiven, stremi k iskanju pomenov; 

- konstruktivni proces: učenec nova spoznanja povezuje z drugimi, z namenom 

razumevanja kompleksnosti učne snovi; 
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- kumulativni proces: učenec novo znanje gradi na predznanju; 

- k cilju usmerjen proces: učenec stremi k doseganju zastavljenih ciljev; 

- diagnostično: učenec preverja ali dosega zastavljene cilje; 

- reflektivno: učenec razmišlja o svojem procesu učenja. 

Rezultati raziskav na področju pojmovanj učenja pa kažejo, da ima več kot polovica 

študentov pedagoških smeri in učiteljev v praksi enostavna pojmovanja o učenju oz. 

pojmovanja o učenju na nižji ravni. Učenje dojemajo kot kopičenje oz. sprejemanje znanja. 

Pojmovanja, da učenje vsebuje tudi globlje razumevanje, uporabo naučenega, spreminjanje 

oz. preoblikovanje idej, se pojavljajo v zelo skromnem deležu. Kljub temu pa jim je pri 

učenju njegov potek in aktivnost učencev pomembnejši od rezultatov učenja (Polak, 1996). 

Podobno je ugotovila tudi B. Šteh Kure (1999) in sicer, da je tudi med učenci razširjeno 

učenje kot memoriranje, J. Kalin in B. Šteh (2007) pa sta ugotovili, da študenti pedagogike 

svojo vlogo v procesu učenja vidijo predvsem v sprejemanju znanja.   

Vsi predstavljeni vidiki učenja se med seboj tesno povezujejo. Za celostno razumevanje 

učenja in učnih rezultatov jih moramo poglobljeno raziskovati, zato moramo pozornost 

nameniti tudi raziskovanju pojmovanj o poučevanju. 

Učiteljeva pojmovanja znanja in učenja, vplivajo na njegovo pojmovanje pouka in poučevanja 

(Valenčič Zuljan, 2000). Ker učitelji preko poučevanja vplivajo na oblikovanje pojmovanj pri 

učencih, njihovo učenje in doseganje učnih rezultatov, pa je pomembno, da razumemo, 

kakšna so osebna pojmovanja učiteljev o poučevanju, v kakšno poučevanje so usmerjeni, 

kakšna pričakovanja in zahteve imajo do svojih učencev, ipd. (Šteh Kure, 1999). Posledica 

raziskovanja poučevanja, je obstoj več različnih modelov, ki poskušajo razložiti povezavo 

med usmerjenostjo poučevanja in učiteljevim delovanjem.  

Fox (1983) je raziskoval predstave učiteljev o poučevanju ter jih smiselno povezal z znanjem 

in učenjem. Na podlagi ugotovitev je oblikoval štiri teorije poučevanja, ki pravzaprav 

predstavljajo hierarhično klasifikacijo osebnih pojmovanj poučevanja. Klasifikacija je 

naslednja: 

- poučevanje kot prenašanje (teorija prenašanja); 

- poučevanje kot oblikovanje (teorija oblikovanja); 

- poučevanje kot vodenje (teorija vodenja oz. odkrivanja); 

- poučevanje kot razvijanje (teorija razvijanja oz. rasti). 

Pri pojmovanju poučevanja kot procesa prenašanja znanja se učitelji osredotočajo le na dobro 

pripravljeno učno snov, ki jo nato preko predavanj enostavno prenesejo na učence. Ker niso 

pozorni na sam proces prenašanja znanja in učenje učencev, neuspešne rezultate pripisujejo 

njihovi lenobi, nemotiviranosti in pozabljivosti. Pri pojmovanju poučevanja kot procesa 

oblikovanja znanja pa učitelji z različnimi demonstracijami, delavnicami in vajami, učencem 

zagotovijo neposredne izkušnje in s tem oblikujejo njihovo znanje oz. spretnosti. Pri obeh 

pojmovanjih ima pri pouku aktivno vlogo učitelj, ki učence uči, učenec pa je pasiven, zaradi 

česar jih avtor označuje kot preproste teorije o poučevanju oz. pojmovanja poučevanja na 

nižji ravni. Razvite teorije o poučevanju oz. pojmovanja poučevanja na višji ravni pa 

predstavljata zadnji dve kategoriji v avtorjevi klasifikaciji, ki učence predpostavljata kot 

aktivne v procesu učenja. Pri pojmovanju poučevanja kot procesa vodenja, učitelji s 

predstavljanjem učne snovi in zastavljanjem izzivov vodijo do znanja, ki ga učenci odkrivajo 

sami. Učitelji s povratnimi informacijami le usmerjajo in spremljajo njihov napredek. Pri 

pojmovanju poučevanja kot procesa razvijanja, pa je ključno, kaj se tekom učenja dogaja v 

notranjosti posameznika. Učna snov je pomembna le toliko, kolikor prispeva k osebnostni 
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rasti učenca. Z učenci pa se razvijajo tudi učitelji. V ospredju niso strukturirane metode 

poučevanja, ampak izkustveno učenje, igra vlog, ipd. (Fox, 1983).  

A. Polak (1996) je na podlagi Foxove klasifikacije ugotovila, da imajo študenti pedagoških 

smeri in učitelji v praksi pojmovanja o poučevanju predvsem na najnižji ravni, poučevanje 

vidijo predvsem kot prenašanje znanja. Pojmovanj na ravni oblikovanja in odkrivanja je 

bistveno manj, pojmovanj na najvišji ravni pa skorajda ni. Med njimi prevladujejo enostavna 

osebna pojmovanja o poučevanju, na poučevanje torej gledajo le z enega vidika. J. Kalin in B. 

Šteh (2007) razkrivata, da študenti učiteljevo vlogo vidijo predvsem v prenašanju in 

oblikovanju znanja. Čeprav za bolj kakovostne rezultate sicer stremimo k višjim 

pojmovanjem znanja, učenja in tudi poučevanja, so za doseganje nekaterih učnih ciljev bolj 

primerne preproste teorije in jasne tehnike poučevanja (Fox, 1983). Temu pritrjuje tudi 

Strmčnik (2001, v Štefanc, 2011), ki dodaja, da je neposredno poučevanje pomembno tudi 

zato, ker od vseh učencev ne moremo pričakovati, da bodo samostojno prišli do zahtevnejšega 

znanja in višjega uvida, sploh če gre za učence z nižjimi sposobnostmi, ki potrebujejo pomoč. 

Učitelji pa sicer v skladu s svojimi pojmovanji o poučevanju razvijajo svoj stil poučevanja in 

izbirajo načine posredovanja učnih vsebin učencem. S tem poskušajo učence usmeriti v način 

učenja, ki je soroden njihovemu poučevanju in posledično vplivati na njihova osebna 

pojmovanja o znanju in učenju. Vendar tudi B. Šteh Kure (1999) pravi, da določeno 

poučevanje učence nujno ne vodi v predvidene učne aktivnosti. Učenci imajo namreč v neki 

meri že oblikovana svoja pojmovanja in način učenja, ki se morda ne ujemajo z učiteljevim. 

Kot piše Fox (1983), to lahko vodi do frustracij v dveh smereh. Učenec se lahko počuti 

omejenega s strukturiranim frontalnim poučevanjem, ker si želi aktivnega učenja ali pa je 

obratno nestrpen zaradi aktivno naravnanega pouka, ker si želi strukturirano posredovanega 

znanja. Zaradi teh razlik med učenci ter zaradi neujemanja učiteljevih in učenčevih osebnih 

pojmovanj, morajo biti učitelji pozorni na individualne značilnosti in potrebe učencev. Da bi 

dosegali kakovostne učne rezultate morajo učitelji spoznati, kako se njegovi učenci najlažje 

učijo in temu prilagoditi svoj način poučevanja (Rutar Ilc, 2011).  

Kakovostno pedagoško delo spodbuja kakovostno učenje in kakovostne rezultate. M. P. 

Driscoll (1994, v Kalin in Šteh, 2007) poudarja, da je doseganje višjih učnih ciljev (reševanje 

problemov, razvoj sklepanja, kritičnega mišljenja in aktivna uporaba znanja) povezano z 

zagotavljanjem naslednjih učnih pogojev in metod med poučevanjem: 

- kompleksnega učnega okolja, ki omogoča različne aktivnosti; 

- sodelovalnega učenja; 

- raznolikih načinov predstavitve učne snovi; 

- spodbujanja refleksivnosti; 

- k učencu usmerjenega poučevanja. 

Povzamemo lahko, da so osebna pojmovanja o znanju, učenju in poučevanju medsebojno 

močno povezana in prepletena. Pomembna so tako pojmovanja učiteljev in učencev, ki pa se 

lahko med seboj razlikujejo in dosegajo različne ravni, iz česar lahko sledijo nesporazumi in 

okrnjeno znanje učencev. Da bi dosegali kakovostno znanje, učenje in poučevanje pa je 

potrebno ozaveščanje in raziskovanje pojmovanj ter njihovo nadgrajevanje. Zaželena so 

namreč sestavljena osebna pojmovanja na višjih ravneh, ker predpostavljajo kompleksnejše 

razumevanje učnih situacij. Če želimo kakovostno znanje in visoke učne rezultate učencev, pa 

moramo poleg razumevanja osebnih pojmovanj o znanju, učenju in poučevanju razumeti tudi 

osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti ter ostale dejavnike, ki vplivajo na učenje in 

izkazovanje znanja učencev. V nadaljevanju bom pozornost posvetila tudi temu področju. 
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3.5 POJMOVANJA UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

Učna (ne)uspešnost učencev je v šoli konstantno prisotna. Kljub temu, da na nacionalni, 

šolski in individualni ravni stremimo k učni uspešnosti učencev, kakovostnemu znanju in 

visokim učnim rezultatom učencev, ni nujno, da ta cilj vedno dosežemo. (Ne)uspeh se v šoli 

najvidneje izraža v obliki ocen, ocene pa ne izražajo le znanja učencev, ampak razkrivajo tudi 

različne dejavnike, ki vplivajo na njihov proces učenja in izkazovanja znanja (Marjanovič 

Umek, Bajc in Lešnik, 2006; Peček, Čuk in Lesar, 2006). Da šolske ocene odražajo učenčevo 

uspešnost oz. neuspešnost, pa ne moremo z gotovostjo trditi, saj si vsak posameznik učno 

(ne)uspešnost razlaga na svojevrsten način. Tako kot si učenci in učitelji ustvarijo osebna 

pojmovanja o znanju, učenju in poučevanju, v povezavi z njimi oblikujejo tudi osebna 

pojmovanja o učni (ne)uspešnosti: »Pogledi učiteljev in učencev na učenje in poučevanje so 

pomemben dejavnik, skozi katerega se odraža razumevanje tega, kaj sta uspešno učenje in 

poučevanje ter kaj je uspeh« (Vršnik Perše, 2014, str. 120). Kot pravi V. Zibar Komarica 

(1993) je učno (ne)uspešnost težko opredeliti, saj je izredno relativen in subjektiven pojem, na 

katerega vsak posameznik gleda iz svojega zornega kota. Pri delu z vsakim posameznikom 

moramo biti torej pozorni na njegovo interpretacijo ocen in njegova pojmovanja o znanju, 

učenju, poučevanju ter o učni (ne)uspešnosti. Učenčeva lastna percepcija nam namreč najbolj 

pomaga pri razumevanju njegovega učenja in učnih rezultatov ter pri premagovanju 

problemov učne neuspešnosti. 

Na (ne)uspešnost učencev pa sicer vplivajo številni dejavniki. Raziskovalci so dokazali, da na 

učenčevo učenje, izkazovanje znanja in nenazadnje njihov (ne)uspeh, s svojimi pričakovanji, 

spodbudami in medsebojnim sodelovanjem med drugim vplivajo tudi njihovi učitelji in starši 

(El Nokali, Bachman in Votruba-Drzal, 2010; Košir, 2013; Pirchio, Passiatore, Tritrini in 

Taeschner, 2013; Woolfolk, 2002). Za poglobljeno in celostno razumevanje učne 

(ne)uspešnosti učencev je zato ključno, da raziskujemo osebna pojmovanja na pedagoškem 

področju tudi pri njihovih učiteljih in starših, ki so z učenci v neposrednem stiku. To področje 

osebnih pojmovanj pa je pri nas slabo raziskano. 

V svojem diplomskem delu z naslovom Osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih 

osnovne in srednje šole sem raziskovala osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti devetošolcev 

in dijakov 1. letnika srednje šole. Glavne ugotovitve raziskave so bile naslednje: 

- anketiranci se zavedajo, da je učna (ne)uspešnost relativna in odvisna od več 

dejavnikov;  

- anketiranci imajo stereotipna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti (npr. uspešni učenci se 

veliko učijo in imajo visoke ocene, neuspešni učenci se ne učijo in imajo nizke ocene); 

- zaznavanje lastne učne (ne)uspešnosti anketirancev je skladno z njihovim dejanskim 

učnim uspehom oz. navedenimi ocenami; 

- dejavnik, ki po mnenju anketirancev v največji meri prispeva k njihovi učni uspešnosti 

je dobro učiteljevo poučevanje (jasna razlaga, primeri, ustrezen tempo); 

- dejavnik, ki po mnenju anketirancev v največji meri prispeva k njihovi učni 

neuspešnosti je slabo učiteljevo poučevanje (nejasna razlaga, ne daje primerov, 

neustrezen tempo);  

- vzrok učnega neuspeha anketirancev je po njihovem mnenju predvsem pomanjkanje 

motivacije in vlaganja truda ter časa v učenje, tudi strah pred neuspehom; 

- 56,9 % anketirancev se strinja s trditvijo, da z učenjem lažje razumemo življenje, se 

razvijamo in napredujemo, medtem ko se s trditvijo, da je bistvo učenja zgolj 

kopičenje informacij strinja 32,3 % anketirancev (Hočevar, 2014). 
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Rezultati raziskave so potrdili, da je učna (ne)uspešnost kompleksen pojav, ki je odvisen od 

različnih dejavnikov, med drugimi tudi od osebnih pojmovanj. S pregledom teoretičnih 

izhodišč smo ugotovili, da se osebna pojmovanja oblikujejo v šolskem, družinskem in širšem 

okolju, zato moramo pri raziskovanju področja kognicij te kontekste tudi upoštevati. Poleg 

raziskovanja osebnih pojmovanj učencev, se moramo torej osredotočiti tudi na osebna 

pojmovanja pedagoških delavcev in staršev oz. skrbnikov učencev, saj tudi ti prispevajo k 

oblikovanju njihovega mišljenja, vedenja in učnih dosežkov. Pojmovanja o znanju, učenju in 

poučevanju se povezujejo s pojmovanji o učni (ne)uspešnosti posameznika, ta pa skupaj 

vplivajo na posameznikovo učenje, izkazovanje znanja in učne rezultate. Doseganje učne 

uspešnosti učencev torej zahteva celosten pogled na področje kognicij, razumevanje 

prepletenosti vseh omenjenih dimenzij, razumevanje kompleksnosti osebnih pojmovanj ter 

ostalih dejavnikov, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost. V nadaljevanju so predstavljeni 

dejavniki, ki prispevajo k učni (ne)uspešnosti učencev. 
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4 DEJAVNIKI UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

Najpogostejši kriterij učne (ne)uspešnosti so šolske ocene, ki naj bi med izobraževanjem 

odražale dejansko znanje učencev in njihove dosežke v primerjavi s temeljnimi standardi 

znanja v učnih načrtih (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). L. Magajna, M. Kavkler in J. 

Košir (2011) razlagajo, da je učna neuspešnost lahko absolutna ali relativna. Absolutna je 

takrat, ko ima učenec negativne ocene ali ponavlja razred, relativna pa, ko učenčevi dosežki 

odstopajo od pričakovanih glede na njihove sposobnosti (prav tam). Ko se pokaže nezaželeno 

nesorazmerje med zmožnostmi in dosežki učenca, govorimo o podrealizaciji 

(neizkoriščenosti) učenčevih potencialov. Nasprotno lahko govorimo o nadrealizaciji 

potencialov, ko so dosežki učenca višji od pričakovanih (Razdevšek Pučko, 2003). 

Ocene pa niso edini kriterij učne (ne)uspešnosti. M. Tomori (2002) opozarja na pomen 

razvojnih nalog, ki dolgoročno pravzaprav določajo učno (ne)uspešnost in naj bi jih 

posamezniki obvladali v določenem obdobju. Učno (ne)uspešnost torej lahko določamo tudi s 

stopnjo razvitosti sposobnosti in značilnosti posameznika, ki pa niso nujno v skladu z 

ocenami in standardi znanja. Avtorica opozarja, da je skupen izid samostojnega razmišljanja, 

iskanja novih rešitev in načinov spoprijemanja z izzivi, delovnih navad, individualnega in 

timskega dela, prevzemanja odgovornosti, ustreznega vedenja in izražanja čustev, 

učinkovitega obvladovanja stresa, ipd. bolj pomemben kot same ocene (prav tam).      

Zelo pomembno, vendar pogosto neupoštevano merilo (ne)uspešnosti je poleg navedenega 

tudi samoocena učenca o lastni učni (ne)uspešnosti oz. posameznikovo doživljanje lastne 

učne (ne)uspešnosti. Ne glede na ocene, se učenec namreč lahko opredeli za uspešnega oz. 

neuspešnega. Enaka ocena lahko določenemu učencu predstavlja neuspeh, drugemu pa uspeh. 

Učna (ne)uspešnost je torej poleg absolutne oz. relativne, tudi izredno subjektivna. Pri 

raziskovanju tega področja moramo zato biti pozorni na pomen, ki ga imajo ocene za 

posameznega učenca, saj je učna (ne)uspešnost odvisna tudi od gledišča vsakega posameznika 

(Zibar Komarica, 1993). Na učenčev (ne)uspeh in njegovo dojemanje učnih situacij ter 

(ne)uspeha, torej vplivajo različni dejavniki.  

Učitelje, starše in raziskovalce tega področja razlike v uspešnosti učencev spodbudijo k 

razmišljanju o osebnih pojmovanjih in vzrokih oz. dejavnikih učne (ne)uspešnosti. Na 

posameznikovo učenje, izkazovanje znanja in ocene vpliva mnogo različnih dejavnikov, 

zaradi česar je učna (ne)uspešnost izredno kompleksna in zaradi česar med učenci sploh 

prihaja do razlik v uspešnosti. Dejavniki učne (ne)uspešnosti se med seboj razlikujejo, 

prepletajo, pogojujejo in interaktivno delujejo drug na drugega. Biološki, psihološki, ožji in 

širši socialni dejavniki, lahko na učenje in izkazovanje znanja vsakega posameznika vplivajo 

v nekoliko drugačni meri (Marentič Požarnik, 2000; Perkins, 2014; Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). L. Magajna idr. (2011) razlagajo, da so razlogi razhajanj med sposobnostmi 

in dosežki lahko notranje narave (posledice motenj v delovanju živčevja, motivacijske, 

čustvene in vedenjske težave) ali zunanje (npr. neugodne domače razmere, neustrezna 

pričakovanja, neustrezni načini poučevanja). Zaradi boljše preglednosti in lažjega 

razumevanja dejavnikov učne (ne)uspešnosti pa jih avtorji klasificirajo v skupine. B. Marentič 

Požarnik (2000) navaja dve podobni klasifikaciji, pri prvi dejavnike uspešnega učenja deli na 

notranje in zunanje, pri drugi pa na bližnje in oddaljene: 

 notranji dejavniki izvirajo iz učenca samega in so: 

- fiziološki: splošno počutje, stanje čutil (npr. slabovidnost, naglušnost), zdravstveno 

stanje, fizična pripravljenost, delovanje živčnega sistema (prisotnost motenj); 
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- psihološki: intelektualne sposobnosti, osebnostne lastnosti, kognitivni in učni stil, 

motiviranost za učenje, čustvovanje in vedenje; 

 

 zunanji dejavniki izvirajo iz učenčevega okolja: 

- fizikalni so vezani na neposredno učno okolje učenca, npr. urejenost prostora za 

učenje, urejenost učnih pripomočkov, hrup, temperatura, osvetljenost prostora;  

- socialni so vezani na ožje in širše družbeno okolje učenca, npr. socialno 

ekonomski status družine, odnosi v družini, odnosi z vrstniki in učitelji, šolska 

politika, širše družbeno okolje oz. trenutne razmere in stanje družbe;  

 

 bližnji ali neposredni dejavniki, ki na učenje posameznikov močno vplivajo so: 

- značilnosti učencev: njihove sposobnosti, predznanje oz. vsi prej omenjeni notranji 

dejavniki;  

- dogajanje v razredu: razredna pravila, interakcija med učiteljem in učenci ter med 

učenci samimi, metode poučevanja in preverjanja znanja, pričakovanja učiteljev; 

- domače razmere: socialno ekonomski status družine, odnosi v družini, 

pričakovanja in podpora staršev; 

  

 oddaljeni ali posredni dejavniki na učenje posameznikov vplivajo v manjši meri: 

- kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka: izbor vsebin in učnih metod, 

razpoložljiva učna tehnologija in pripomočki, velikost razreda, sistem ocenjevanja;  

- dejavniki s strani šole: način vodenja in odločanja, šolska kultura in klima, velikost 

šole, odnosi med učitelji, pravila na ravni šole;  

- šolska politika: obstoječ šolski sistem, izobraževanje učiteljev, ipd. 

 

Navedeni klasifikaciji se prepletata in dopolnjujeta. Nekateri dejavniki, ki jih avtorica uvršča 

med notranje in zunanje, na učenje in izkazovanje znanja vplivajo neposredno in imajo s tem 

večji vpliv na posameznika, kakor dejavniki, ki na učenje in izkazovanje znanja delujejo 

posredno. Čeprav so posredni dejavniki del vzgojno izobraževalnega sistema, v katerega je 

posameznik vpet, so od posameznika bolj oddaljeni, zaradi česar učenci njihovega vpliva ne 

občutijo v tolikšni meri, kot občutijo vpliv neposrednih dejavnikov. 

 

Različni dejavniki na posameznika delujejo istočasno. Med seboj se prepletajo in 

dopolnjujejo, največkrat pa se kopičijo oz. kumulirajo. Združevanje pozitivnih vplivov 

dejavnikov prispeva k učni uspešnosti učenca, združevanje negativnih vplivov dejavnikov pa 

prispeva k učni neuspešnosti učenca (Marentič Požarnik, 1988, 2000; Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). Običajno velja, da je možnost učne neuspešnosti večja pri tistih učencih, ki 

izhajajo iz socialno in ekonomsko šibkih družin, disfunkcionalnih družin, pri tistih, ki niso 

deležni ustreznih spodbud, pomoči, razumevanja in so obremenjeni z nerealnimi pričakovanji. 

Izpostavljenost tem vplivom negativno vpliva na zbranost posameznika in motiviranost za 

učenje, rezultat pa so slabši dosežki, zaradi katerih posameznik ne izpolnjuje pričakovanj 

okolja. Iz tega ponavadi sledi občutek nesposobnosti in manjvrednosti ter obrambno 

izstopajoče vedenje, ki vpliv negativnih dejavnikov le še okrepi (Tomori, 2002). V 

nasprotnem primeru pa je možnost učne uspešnosti večja pri učencih iz ugodnega in 

podpornega domačega okolja, ki so za učenje bolj motivirani, dosegajo višje učne rezultate in 

s tem v okolici vzbujajo odobravanje in visoka pričakovanja, kar pozitiven vpliv dejavnikov 

še dodatno okrepi (Marentič Požarnik, 2000). Rečemo lahko, da sovplivanje dejavnikov 

ustvari njihovo krožno pogojevanje, delujejo pa lahko v smeri učne uspešnosti ali učne 

neuspešnosti. Opozoriti pa moramo, da sta zgornja primera le poenostavljeni potek in izid 

delovanja dejavnikov. Delovanje dejavnikov je sicer veliko bolj kompleksno, odvisno od 
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posameznika, na katerega vršijo svoj vpliv, zaradi česar je znotraj opisanih primerov mogočih 

več različnih izidov. 

4.1 NOTRANJI DEJAVNIKI UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

4.1.1 Intelektualne sposobnosti kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Psihološke značilnosti posameznika so zelo pomemben in vpliven dejavnik učne 

(ne)uspešnosti. Močan napovednik učne (ne)uspešnosti so učenčeve intelektualne 

sposobnosti, saj imajo posamezniki z višjimi spoznavnimi sposobnostmi boljše izhodišče za 

učno uspešnost kot tisti z nižjimi spoznavnimi sposobnostmi (Marjanovič Umek, Sočan in 

Bajc, 2007). Kljub temu pa inteligentnost učno uspešnost le predpostavlja in je ne zagotavlja. 

Za končni učni rezultat so namreč izredno pomembne tudi osebnostne lastnosti, stopnja 

učenčeve motivacije, učne navade, način učenja ter ugodno ožje in širše okolje, ki omogočajo 

optimalen razvoj posameznikovih dispozicij (Marentič Požarnik, 1988; Marjanovič Umek, 

Sočan in Bajc, 2006a; Marjanovič Umek idr., 2007). Musil (2010, str. 101) na podlagi 

raziskav zaključuje, da so »posameznice in posamezniki, ki dosegajo višje rezultate na testu 

sposobnosti, vpisani v zahtevnejše srednješolske programe, v šoli so uspešnejši, izkazujejo 

navezanost na šolo in so z njo bolj zadovoljni, izkazujejo manj potrebe po pomoči pri šolskem 

delu in imajo manj težav v šoli in s šolo, izhajajo iz kulturno bogatejšega okolja«. 

4.1.2 Osebnostne značilnosti kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Bolj kot inteligentnost pa učno (ne)uspešnost pogojujejo osebnostne značilnosti. 

Posameznikovo osebnost sestavlja pet faktorjev oz. lastnosti: ekstravertnost (pozitivno 

čustvovanje, zanimanje za ljudi in dogodke, živahnost, dinamičnost, družabnost), 

sprejemljivost (prijaznost in sodelovalnost), vestnost (organiziranost, sistematičnost, 

učinkovitost, natančnost, vztrajnost), nevroticizem (čustvena (ne)stabilnost, doživljanje 

žalosti, strahu, tesnobnosti, negotovosti, pasivnost in pomanjkanje samozavesti) in odprtost 

(intelektualne sposobnosti, radovednost in ustvarjalnost) (Avsec, 2007; Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). Raziskovalci ugotavljajo, da se izmed naštetih osebnostnih lastnosti z učno 

(ne)uspešnostjo najpomembneje povezujejo dimenzije odprtost, vestnost in nevroticizem 

(Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2006b; Marjanovič Umek idr., 2007). H. Smrtnik Vitulić 

in I. Lesar (2014) sta z raziskavo, opravljeno v  slovenskih osnovnih šolah ugotovili, da 

učenci kot najpomembnejši osebnostni potezi, ki prispevata k učni uspešnosti ocenjujejo 

odprtost in ekstravertiranost, njihovi starši odprtost in vestnost, njihovi učitelji pa 

sprejemljivost in čustveno stabilnost. Z omenjenimi ugotovitvami je skladna tudi razlaga M. 

Tomori (2002), da je učna neuspešnost pogostejša pri manj prilagodljivih, slabše 

organiziranih, impulzivnih in nemirnih, introvertiranih ter čustveno bolj ranljivih učencih. 

4.1.3 Učna motivacija kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Z učno (ne)uspešnostjo se nedvomno povezuje tudi učna motivacija. Učna motivacija so vsi 

tisti dejavniki, ki učenje spodbujajo (ali zavirajo), usmerjajo ter mu določajo intenzivnost in 

trajanje (Marentič Požarnik, 1988; Stražišar, 2001) oz. je »stanje spoznavnega in čustvenega 

vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za učenje in sproži obdobje vztrajnega 

intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje« (Marentič Požarnik, 2000, 

str. 184). Rheinberg idr. (2000, v Juriševič, 2012, 2013) razlagajo, da se vpliv motivacije na 

učenje kaže na treh ravneh: na ravni časa (trajanje in pogostost učenja), na ravni oblik 

izvajanja učnih aktivnosti (uravnavanje napora ob učenju in uporaba učnih strategij) in na 

ravni funkcionalnega razpoloženja učenca med učenjem (predanost, zbranost, čustva). Od 

motiviranosti je tako odvisno, koliko časa bo učenec namenil učenju, kaj se bo naučil in 
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razumel ter v kolikšni meri bo izpolnil zastavljene naloge in učne cilje. Poleg tega končni 

rezultat učenja povratno vpliva na raven nadaljnje motivacije za učenje (Gril in Rožman, 

2013). Učenci se tako med seboj razlikujejo v stopnji in vrsti motiviranosti. V literaturi 

pogosto naletimo na razdelitev motivacije na notranjo, zunanjo in storilnostno. Avtorji 

poudarjajo, da se omenjene vrste motivacije med seboj povezujejo in prepletajo. Razlikujejo 

se predvsem v tem, da pri notranje motiviranih posameznikih spodbude za šolsko delo in 

učenje izvirajo iz njih samih, pri zunanje motiviranih posameznikih pa spodbude, ki 

posameznika motivirajo, izvirajo iz njegovega okolja (npr. vpliv pohvale, graje, nagrade, 

kazni). Notranja motivacija je v primerjavi z zunanjo motivacijo trajnejša, povezuje se z bolj 

pozitivnimi čustvi, ki jih učenci doživljajo med učenjem, višjo samopodobo, višjimi 

aspiracijami, zadovoljstvom in višjimi učnimi rezultati (Marentič Požarnik, 2000; Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009; Razdevšek Pučko, 2013). Storilnostno motivacijo B. Marentič 

Požarnik (1988, str. 85) opredeli kot »pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladanju 

težkih, zahtevnih dejavnosti, pri katerih se učinek meri«. Tu so v ospredju predvsem 

ambicioznost posameznika in želja po (visokih) dosežkih oz. šolskih ocenah, ki pa se ravno 

tako povezujejo z notranjo oz. zunanjo motivacijo. Kot razlaga avtorica, se nekateri 

posamezniki dejavnosti lotijo zaradi aktivnosti same in lastne želje, nekateri pa le zaradi 

zunanje stimulacije. Ne glede na izvor motivacije, pa naj bi višja storilnostna motivacija 

prispevala k višjim učnim dosežkom učencev. M. Stražišar (2001) temu dodaja, da si visoko 

storilnostno motivirani učenci prizadevajo za visoke ocene in so tudi bolj notranje motivirani, 

medtem ko učenci z nizko storilnostno motivacijo ne stremijo toliko k uspehu in so zunanje 

motivirani. 

B. Marentič Požarnik (1988) in C. Razdevšek Pučko (2013) opozarjata, da moramo pri 

proučevanju motivacije poleg informacij o tem, kaj učenca usmerja k učenju, biti pozorni tudi 

na posameznikovo vrednotenje (ne)uspeha (kaj učencu predstavlja in pomeni (ne)uspeh), na 

nivo posameznikovih aspiracij oz. pričakovanj (ali pričakuje uspehe ali neuspehe, ali ima 

visoka ali nizka pričakovanja), na posameznikove atribucije (ali (ne)uspeh pripisuje zunanjim 

ali notranjim, stalnim ali spremenljivim, kontroljivim ali nekontroljivim vzrokom) in na 

posameznikove učne cilje (njihovo zahtevnost in realnost). Kot zaključita Ryan in Deci (2009, 

v Juriševič, 2012) dobro motiviranemu učencu znanje in učenje predstavljata vrednoto, 

zanima ga vse, kar je povezano z učenjem in obvladovanjem učnih spretnosti, želi napredovati 

in pridobivati kompetence, je samozavesten glede svojega učenja, zna poiskati ustrezno 

pomoč ter ga k učenju in doseganju učnih rezultatov spodbujajo tako uspehi kot neuspehi. Vsi 

omenjeni elementi vplivajo in določajo učno motivacijo posameznika in s tem njihov učni 

(ne)uspeh, upoštevanje sovplivanja vseh omenjenih elementov pa nam pomaga pri 

proučevanju in razumevanju učne (ne)uspešnosti učencev.  

4.1.4 Učne strategije kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Učna (ne)uspešnost in učna motivacija sta torej soodvisna pojma, kljub temu pa M. Juriševič 

(2012) ugotavlja, da sama motivacija na učno (ne)uspešnost vpliva posredno, v povezavi s 

posameznikovimi sposobnostmi, že omenjeno učno aktivnostjo učencev, spodbudami okolja 

in s poznavanjem ter uporabo učnih strategij (načrtovanje učenja, organiziranje učnega 

gradiva, ponavljanje, spremljanje razumevanja, itd.). B. Marentič Požarnik (2000) učne 

strategije opredeljuje kot kombinacijo spoznavnih operacij oz. učnih aktivnosti, ki jih 

posamezniki uporabljajo v učnih situacijah ter določajo njihov pristop k učenju in učni stil. 

Skupaj označujejo način učenja posameznika, ki vpliva na učne rezultate. Vsak posameznik 

na podlagi svojih značilnosti in sposobnosti razvije lasten način učenja in učne navade (npr. 

učenje s poslušanjem, povzemanje, ponavljanje, risanje miselnih vzorcev, povezovanje), ki pa 

niso nujno učinkovite in ne vodijo k učnim uspehom. Zato je pomembno, da vsak učenec 
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oblikuje primeren in ustrezen način učenja, ki ga zna prožno prilagajati zahtevam določenega 

predmeta in učitelja. Višje učne rezultate naj bi dosegali učenci, ki namesto k površinskemu 

učenju stremijo k učenju z globljim razumevanjem in povezovanjem celotne snovi (prav tam). 

4.1.5 Metaučenje in samoregulacija učenja 

Tako kot je za učno uspešnost pomembno dobro poznavanje in uporaba ustreznih učnih 

strategij, postopka predelave in procesiranja informacij za konstruiranje znanja, je pomembno 

tudi učenje učenja, metaučenje oz. samoregulacija učenja. Pojmi so medsebojno povezani. 

Učenje učenja oz. metaučenje je zmožnost zavestnega načrtovanja in uravnavanja lastnega 

učnega procesa na osnovi razmišljanja o njem, preverjanja in vrednotenja kakovosti 

pridobljenega znanja ter morebitnega spreminjanja načina učenja z namenom doseganja višjih 

učnih rezultatov (Ažman, 2012; Marentič Požarnik, 2000). Zimmerman (2002, v Ažman, 

2012) razlaga, da je bistven del obvladovanja lastnega učenja samoregulacija oz. 

samouravnavanje učenja. Samoregulacijo učenja lahko dosežemo s samouravnavanjem 

mišljenja (z uporabo učinkovitih učnih strategij), samouravnavanjem vedenja (z organizacijo 

učenja, načrtovanjem učnih ciljev, razporejanjem časa, nadzorom nad učnimi okoliščinami in 

socialnim okoljem) ter samouravnavanjem čustev in motivacije (samonagrajevanje, 

obvladovanje negativnih čustev). 

Pri samoregulaciji se torej prepletajo spoznavni, čustveni in motivacijski dejavniki. C. Peklaj 

(2010) poudarja, da zgolj organizacija učenja in poznavanje učnih strategij, brez motivacije in 

vztrajnosti pri učnih aktivnostih, ne zadostujeta za uspešno učenje in učne rezultate. Avtorica 

razlaga, da motivacijo, ki omogoča samoregulacijo, najbolj spodbujajo zainteresiranost 

posameznika za učno snov, uporabnost učne snovi, občutek lastne učinkovitosti in 

kompetentnosti učenca, doseganje zastavljenih realnih ciljev ter pozitivna razredna klima. 

Razredna klima, kjer prevladujejo prijetna čustva kot so veselje, ponos in upanje, namreč 

posameznika aktivira in se tudi močneje povezuje z uspešnostjo učencev, kot pa razredna 

klima, kjer prevladujejo strah, jeza ali sram. 

Tudi M. Juriševič (2005) povzema ugotovitve različnih avtorjev, ki prispevajo k učnemu 

uspehu učencev in se povezujejo z že omenjenimi strategijami samoregulacije. Pomembne so 

še spodbujanje lastnega interesa za učenje, opogumljanje in vztrajnost, uravnavanje pozitivnih 

čustev pri učenju ter iskanje pomoči, ko je to potrebno. Učenci imajo v tem procesu torej 

aktivno vlogo, saj si sami postavljajo cilje, pri njih vztrajajo, vrednotijo svoje rezultate in tem 

prilagajajo svoje ravnanje. 

Doseganje samoregulacije je zelo zahtevno in dolgotrajno, od posameznika pa zahteva visoko 

motivacijo in voljo. Zato morajo učenci pri tem imeti podporo učiteljev, ki odgovornost za 

učenje postopoma prelagajo na svoje učence ter jih usmerjajo in jim svetujejo, da 

samoregulacijo sploh osvojijo (Marentič Požarnik, 2000). Učitelji lahko učencem pomagajo 

uravnavati lastno vedenje in učenje s svojim zgledom, spodbujanjem zanimanja za učne 

vsebine, z demonstracijo uspešnih kognitivnih in metakognitivnih strategij ter strategij 

reševanja problemov, s spodbujanjem učencev, pohvalami, ustreznimi povratnimi 

informacijami o njihovem učenju in z oblikovanjem pozitivne razredne klime, kjer prevladuje 

sodelovanje in so napake dopuščene (Peklaj, 2010).  
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4.1.6 Zdravje kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Pogoj, ki omogoča motivacijo, uspešno učenje in doseganje optimalnih učnih rezultatov, je v 

prvi vrsti splošno dobro počutje ter fizično in duševno zdravje posameznika. Poleg odsotnosti 

bolezni je danes vse bolj pomembno pozitivno duševno zdravje posameznikov, ki se nanaša 

na dobro počutje, optimizem posameznika, pozitiven odnos do sebe in drugih, pozitivno 

samopodobo in samospoštovanje ter občutek moči za uspešno spopadanje s stresnimi 

situacijami (Jeriček Klanšček, Roškar, Britovšek, Scagnetti in Kuzmanič, 2016). Raziskave 

kažejo, da boljše učne rezultate dosegajo tisti učenci, ki so zdravi in se v šoli dobro počutijo, 

saj so pri učenju bolj učinkoviti (SHE – Evropska mreža zdravih šol, 2014). Kljub temu, da je 

večina mladostnikov fizično in psihično zdravih, pa se vsi učenci soočajo s stiskami 

odraščanja ter z zahtevami in obremenitvami povezanimi s šolo. H. Jeriček Klanšček in M. 

Bajt (2015) razlagata, da je doživljanje stresa izredno subjektivno, saj je od osebnosti, 

značilnosti in izkušenj vsakega učenca odvisno, katero situacijo bo zaznal kot obremenjujočo. 

Dejavniki stresa so zato zelo različni in številni, vseeno pa se pri učencih najpogosteje 

nanašajo na obremenitve v šoli, ponavljajoče se neuspehe, visoka pričakovanja, negativne 

misli o sebi ter na konfliktne odnose z vrstniki, starši in učitelji. Ker so možne posledice 

doživljanja stresa slaba samopodoba, slabša pozornost, pomanjkanje energije in motivacije, 

moteče vedenje pa tudi slabši učni uspeh učencev, je zelo pomembno, da učenci poznajo 

učinkovite načine obvladovanja stresnih situacij. Uspešno soočanje s težavami, izzivi in 

stresom namreč učencem omogoča krepitev občutka kompetentnosti, samopodobe, 

samozavesti in samozaupanja, pa tudi doseganje nadaljnjih uspehov (prav tam). 

Zdravje in učna (ne)uspešnost učencev sta torej vzajemno povezana. Dobro počutje učencev 

prispeva k doseganju višjih izobraževalnih dosežkov, učni uspehi in učinkovito spopadanje s 

stresom pa duševno zdravje posameznika le še krepijo. Medtem ko se učenci, ki so stresnim 

situacijam nenehno izpostavljeni in se z njimi ne znajo ustrezno soočiti, poleg učne 

neuspešnosti najverjetneje spoprijemajo tudi z drugimi težavami.    

4.1.7 Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Učenje, izkazovanje znanja in s tem doseganje uspeha lahko otežujejo tudi posebne potrebe 

učencev. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) med otroke s posebnimi 

potrebami uvršča otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in 

naglušne, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne, otroke 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Učencem, ki so opredeljeni kot otroci s posebnimi 

potrebami, zakon zaradi izrazitosti njihovih težav, primanjkljajev in specifičnih vzgojno-

izobraževalnih potreb zagotavlja prilagoditve okolja, pouka in dodatno strokovno pomoč. 

Prilagoditve vsebine, metod in oblik dela, vključitev v dodatni ali dopolnilni pouk in druge 

oblike pomoči, pa Zakon o osnovni šoli (2006) omogoča tudi učencem z učnimi težavami in 

posebej nadarjenim učencem, čeprav niso učenci s posebnimi potrebami. Šola na ta način 

vsem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje, z namenom uspešnega 

premagovanja primanjkljajev, razvijanja potencialov in preprečevanja morebitne nadaljnje 

učne neuspešnosti učencev. Ker je skupina otrok, ki ima posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe zelo raznolika, se bom v nadaljevanju usmerila v povezavo učne (ne)uspešnosti, učnih 

težav, primanjkljajev na posameznih področjih učenja ter čustvenih in vedenjskih težav. 

Pri večini učencev se občasno pojavljajo obdobja motečega vedenja. Pri nekaterih pa takšno 

vedenje intenzivno vztraja dlje časa, tako da lahko govorimo o čustvenih in vedenjskih 

težavah, ki lahko negativno vplivajo tudi na duševno zdravje posameznika (Jeriček Klanšček 

idr., 2016). A. Kobolt (2010) moteče oz. izstopajoče vedenje opredeljuje kot vsakodnevne 
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kršitve pričakovanega in želenega, kar (z)moti odrasle, učitelje, starše in vrstnike. Za okolico 

so najbolj moteča eksternalizirana vedenja, ki se navezujejo na vedenjske težave (ugovarjanje, 

konfliktnost, izogibanje delu, agresivnost, ipd.), najmanj pa internalizirana vedenja, ki se 

navezujejo na čustvene težave (pomanjkanje koncentracije, umaknjenost vase, žalost, ipd.). B. 

Marentič Požarnik (1988) meni, da je moteče vedenje največkrat pogojeno s samim 

odraščanjem in preizkušanjem mej, lahko pa gre tudi za odziv učenca na globlje, 

kompleksnejše težave. Čustvene in vedenjske težave namreč najpogosteje izzove neugoden 

izid interakcije posameznikovih lastnosti, družinskih razmer in šolskega okolja (prav tam). 

Učenec s svojim vedenjem vedno nekaj sporoča, opozarja nase. Raziskave kažejo, da imajo 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami ponavadi slabo samopodobo, skromne socialne 

izkušnje, slabo doživljajo sebe, nimajo zadovoljenih osnovnih potreb po povezanosti in 

vključenosti, imajo učne težave oz. so učno manj uspešni (Kobolt, 2010; Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010). Učni neuspeh in stiske učenca pa lahko omilimo, če jih prepoznamo in se 

nanje ustrezno odzovemo. Žal pa M. Peček Čuk in I. Lesar (2010) ugotavljata, da so učenci 

zaradi izstopajočega vedenja deležni manj spodbud učitelja in nižjih pričakovanj, kar njihovo 

moteče vedenje in učno neuspešnost le še utrjuje. Metljak idr. (2010) opozarjajo, da lahko 

težave brez podpore ožjega in širšega okolja prerastejo v motnje, ki potrebujejo zahtevnejšo 

obravnavo. Otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami namreč Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011) uvršča med otroke s posebnimi potrebami, zanje pa predvideva 

dodatno strokovno pomoč. Čustvene, vedenjske in socialne težave oz. motnje, s katerimi se 

učenec sooča so torej močno povezane z učno neuspešnostjo, pa tudi z učnimi težavami. 

Avtorji na področju raziskovanja učnih težav so si enotni. M. Kavkler in L. Magajna (2008) 

razlagata, da je skupina učencev z učnimi težavami zelo raznolika, saj je vzrokov zanje 

veliko, učne težave same pa so raznovrstne in kompleksne. Zaradi širokega področja učnih 

težav je široka tudi definicija otrok z učnimi težavami, ki jih Lerner (2003, prav tam, str. 9) 

označuje kot »heterogeno skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi 

in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove 

starosti«. Tako kot na učno (ne)uspešnost seveda tudi na učne težave interaktivno vplivajo 

mnogi dejavniki, zato na podlagi vzrokov učnih težav le te delimo na tri osnovne tipe. Pri 

prvem tipu učnih težav so vzroki težav primarno v učenčevem okolju in so posledica kulturne 

in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega oz. neustreznega poučevanja in prikritega 

kurikula, težav povezanih z večjezičnostjo in multikulturnostjo ali prisotnostjo trajnejših 

stresnih situacij v otrokovem okolju. Pri drugem tipu učnih težav vzroki težav izhajajo iz 

interakcij posameznika z okoljem, kjer okolje (metode dela, šolska klima, interakcije, 

pričakovanja, itn.) ni ustrezno, spodbudno in naklonjeno otrokovim posebnostim (čustvene 

težave, pomanjkanje motivacije, strah pred neuspehom, itn.) ter s tem dopušča razvoj učnih 

težav in s tem učno neuspešnost. Pri tretjem tipu učnih težav, ki je najbolj resen, pa so vzroki 

težav primarno v posamezniku in izhajajo iz nevroloških motenj ter upočasnjenega razvoja 

(Magajna, 2008; Magajna idr., 2011; Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in 

Bregar Golobič, 2008). Učne težave tako delimo na splošne in specifične, med seboj pa se 

lahko povezujejo. Ključna razlika med njimi je ta, da specifične učne težave izvirajo iz 

nevroloških motenj (motenj v delovanju živčevja), splošne pa iz ostalih zgoraj naštetih 

vzrokov. Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo težave pri učenju in izkazovanju znanja 

pri večini predmetov, zaradi česar so manj uspešni ali učno neuspešni. Učenci s specifičnimi 

učnimi težavami oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja pa imajo težave vezane na 

določeno področje učenja (branje, pisanje, računanje, pozornost, koordinacija, itd.) (Kavkler 

in Magajna, 2008; Magajna idr., 2008). Zanje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) poleg prilagojenega izvajanja vzgojno-izobraževalnih vsebin predvideva 

tudi dodatno strokovno pomoč. L. Magajna idr. (2011) in Opara (2015) opozarjajo, da 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja (disleksija, 
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disgrafija, diskalkulija, itd.) niso odvisni od okolja ali posameznikove stopnje inteligentnosti, 

ampak se pojavljajo in vztrajajo kljub spodbudam okolja, visoki motivaciji, trudu pri učenju, 

ustreznemu učenju in poučevanju. 

Pri proučevanju učne (ne)uspešnosti moramo biti pozorni na različne notranje dejavnike, ki se 

med seboj prepletajo in močno vplivajo na učenje ter izkazovanje znanja posameznika. Na 

nekatere izmed njih lahko vplivamo, na nekatere žal ne. V vsakem primeru pa obstajajo 

možnosti, s katerimi dejavnike, ki prispevajo k učni uspešnosti še okrepimo, dejavnike, ki 

prispevajo k učni neuspešnosti pa omilimo. Te možnosti lahko črpamo tudi iz t.i. zunanjih 

dejavnikov učne (ne)uspešnosti, največjo pozornost bomo namenili staršem in učiteljem, ki 

imajo na učence močan vpliv. Številne raziskave so namreč potrdile, da na (ne)uspeh učencev 

vplivajo tudi njihovi učitelji in starši. 

4.2 ZUNANJI DEJAVNIKI UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

4.2.1 Učno okolje kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Med zunanje dejavnike učne (ne)uspešnosti uvrščamo fizikalne značilnosti oz. učno okolje, ki 

lahko vpliva na posameznikovo učno uspešnost ali neuspešnost. Za uspešno učenje in 

izkazovanje znanja učencev so potrebni primerna urejenost, opremljenost in postavitev 

prostora, temperatura, osvetljenost, hrup, itd. Na nekatere dejavnike učenci nimajo vpliva, 

vendar je pomembno, da se jim znajo prilagoditi ali svoje učno okolje urediti tako, da jim 

čimbolj ustreza. Kakšno je učenčevo t.i. efektivno okolje je odvisno od vsakega posameznika 

in njegovih sposobnosti, interesov, stila učenja, učnih navad, itn., ki so se oblikovale v 

interakciji prirojenih dispozicij, vplivov družinskega in šolskega okolja (Marentič Požarnik, 

1988, 2000). Družinsko in šolsko okolje pa je vpeto v širše socialno okolje oz. družbo, ki z 

obstoječo politiko, zakoni, pravili in življenjskimi standardi producirajo družbeno neenakost. 

Družben sistem posredno določa socialno ekonomski status družine, vzgojno izobraževalni 

sistem, učne načrte, ki posredno vplivajo na poučevanje, učenje in učne dosežke (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2009). Vzrok za razlike v učni (ne)uspešnosti učencev so torej tudi 

ožje in širše socialno okolje učenca in obstoječi vzajemni odnosi v njih. Tako družina kot šola 

sta lahko ogrožujoči ali varovalni dejavnik učne (ne)uspešnosti učenca.  

4.2.2 Socialno ekonomski status kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Različne raziskave potrjujejo, da so učenci iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom 

in z višjo stopnjo izobrazbe staršev v primerjavi z učenci iz družin z nižjim socialno 

ekonomskim statusom in starši z nižjo stopnjo izobrazbe učno bolj uspešni, dosegajo višje 

dosežke in višjo stopnjo izobrazbe (npr. Marjanovič Umek idr., 2007; Peček in Lesar, 2006; 

Pergar – Kuščer, 2003; Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Toličič in Zorman, 1977). To je 

namreč posledica boljših pogojev za izobraževanje in učenje. Otroci iz družin z višjim 

socialno ekonomskim statusom so deležni več spodbud in pomoči pri učenju, saj imajo starši 

bolj pozitivna stališča do izobraževanja ter višja pričakovanja do učnih in izobrazbenih 

dosežkov svojih otrok (Marjanovič Umek idr., 2006b; Toličič in Zorman, 1977). Najbolj 

pomemben faktor povezan z učno uspešnostjo, naj bi bila prav pričakovanja staršev do svojih 

otrok (El Nokali idr., 2010; Perkins, 2014). Woolfolk (2002) opozarja, da tako pozitivna kot 

negativna pričakovanja staršev otroci sčasoma ponotranjijo, kar lahko privede do učnega 

uspeha oz. neuspeha. Visoko izražena pričakovanja staršev glede učnih dosežkov torej 

pozitivno prispevajo k motivaciji za učenje in višjim izobraževalnim aspiracijam učencev 

(Wentzel, 2002 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). V spodbudnem in ugodnem okolju 

lahko otroci optimalno razvijejo svoje zmožnosti v okviru intelektualnih sposobnosti. Čeprav 

same intelektualne sposobnosti učenca ne zagotavljajo učne uspešnosti, naj bi učenci z nižjimi 
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intelektualnimi sposobnostmi v ugodnem okolju dosegali boljše rezultate, kot bi jih v 

neugodnem (Pergar – Kuščer, 2003), učenci z visokimi intelektualnimi sposobnostmi ali 

učenci, ki so deležni veliko podpore s strani staršev, pa so lahko učno uspešni kljub manj 

ugodnemu družinskemu okolju (Marjanovič Umek idr., 2007). 

4.2.3 Odnosi med družinskimi člani kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Močnejši vpliv na učno (ne)uspešnost otroka kot socialno-ekonomski status družine pa imajo 

odnosi med družinskimi člani in njihova pojmovanja vezana na vzgojno-izobraževalno 

področje. D. Žnidaršič (2004) opredeljuje dejavnike tveganja in varovalne dejavnike kot 

ključne pri razvoju otroka in njegovih zmožnosti spoprijemanja z vsakdanjimi izzivi. Za 

otrokovo dobro počutje, učinkovito učenje in izkazovanje znanja so izrednega pomena 

varnost, odsotnost nasilja, jasne meje, upoštevanje njegovih potreb, dobri medsebojni odnosi 

in toplina med družinskimi člani, odkrita komunikacija in čustvovanje, interes za otroka ter 

potrjevanje in priznavanje njegovih sposobnosti. Tudi B. Marentič Požarnik (2000) 

izpostavlja, da je za zdrav duševni razvoj otroka in za razvoj njegovega odnosa do učenja 

pomembna brezpogojna ljubezen staršev, kar pomeni, da otroku nudijo pomoč in spodbudo ne 

glede na dosežene ocene ter da se zanimajo tudi za pridobljene spretnosti in znanja otroka. Po 

mnenju M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) naj bi takšna dejanja staršev v otroku 

zbujala pozitivna stališča do šole in samozaupanje, kar posledično ugodno vpliva na 

oblikovanje ustreznega stila učenja, boljših učnih navad in tako k njihovi učni uspešnosti. 

Številni raziskovalci so ugotovili, da vpletenost staršev v otrokovo šolsko delo celo zmanjšuje 

vedenjske težave otroka, izboljšuje njegove socialne spretnosti in tudi akademske dosežke 

(npr. Henderson in Mapp, 2002; Kalin idr., 2009; Pirchio idr., 2013; Vec, 2009). Gonzalez-

DeHass (2005, v Kalin idr., 2009) poroča, da večja vključenost staršev v šolsko delo otroka 

pri učencih sproža večji trud, koncentracijo, interes in odgovornost za učenje, zadovoljstvo pri 

šolskem delu in s tem doseganje višjih kompetenc ter učne uspešnosti. Nekatere raziskave pa 

ne potrjujejo pozitivnega vpliva staršev na otrokove učne dosežke. Čeprav vrednote staršev in 

njihove aspiracije vplivajo na motivacijo in vztrajnost otroka, in s tem posredno na učno 

uspešnost, N. E. El Nokali idr. (2010) niso dokazali, da vključevanje staršev v šolsko delo 

otroka direktno vpliva na akademske dosežke njihovih otrok. Ravno tako Robinson in Harris 

(2014, v Zgonik, 2014) s svojo študijo na ameriškem področju razkrivata, da večina 

starševskih dejavnosti nima vpliva na akademsko uspešnost njihovih otrok. Avtorja menita, 

da je bolj od pričakovanj visokih ocen in uspešne kariere, pomembnejše to, da starši svojim 

otrokom prenesejo zavedanje o pomembnosti izobraževanja, zavedanje znanja kot vrednote 

naj bi potemtakem prispevalo k večji uspešnosti.  

4.2.4 Šolska kultura in klima kot dejavnika učne (ne)uspešnosti 

Tako kot starši ima tudi šola velik vpliv na učno (ne)uspešnost oz. učni (ne)uspeh učencev. Za 

učno uspešnost vseh učencev je v prvi vrsti pomembno primerno učno okolje, ki ga mora šola 

zagotoviti. Produktivno učno okolje se v šoli vzpostavlja s psihosocialno klimo oz. šolsko in 

razredno klimo, ki ju določa obstoječa kultura vzgojno-izobraževalne institucije. Kulturo šole 

od samega obstoja oblikuje pedagoško osebje in predstavlja vizijo, usmerjenost in vrednote 

šole, predpostavlja pričakovano vedenje, medsebojne odnose zaposlenih, njihov način dela in 

mišljenja (Logaj idr., 2006). Vse to vpliva na oblikovanje splošnega vzdušja v šoli oz. šolske 

klime, skozi katero se izražajo značilnosti odnosov med učenci, učitelji in vodstvom šole, 

možnosti sodelovanja, pričakovanja do posameznikov, itd. Za šolsko klimo, ki je pozitivno 

naravnana, so značilni spoštljivi odnosi, varnost, visoka pričakovanja do učencev in njihovih 

dosežkov, kar spodbuja motivacijo učencev za doseganje visokih rezultatov, pozitivna stališča 
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do šole ter občutek pripadnosti in navezanosti na šolo, kar se odraža v višjih dosežkih učencev 

(Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012). Iz pozitivne šolske klime pa navadno izhaja tudi 

vzpodbudna razredna klima, ki zajema odnose učiteljev z učenci in odnose med učenci 

samimi (Marentič Požarnik, 2000). 

4.2.5 Razredna klima kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Za vzpostavitev pozitivne razredne klime oz. učinkovitega učnega okolja, ki učencem 

omogoča pridobivanje pozitivnih izkušenj, znanja in s tem doseganje učne uspešnosti, je 

odgovoren učitelj: »Učitelj je tisti, ki soustvarja socialno okolje v razredu z oblikovanjem 

norm in pravil za socialno vedenje učencev ter posredovanjem eksplicitnih sporočil o 

interakcijah učencev z njihovimi sošolci« (Ryan in Patrick, 2001, v Košir, 2013, str. 104). 

Poleg optimalne fizične ureditve učilnice, se mora učitelj truditi za sproščeno vzdušje, 

sodelovalno učenje ter tudi za prijateljske odnose med sošolci in sprejetost vseh učencev v 

razredu (Pergar – Kuščer, 2003). Kot smo že omenili, dobro duševno počutje omogoča učenje 

in doseganje uspehov, zato pa morajo biti interakcije v razredu pozitivne za vse učence. 

Berndt in Keefe (1992 v Košir, 2013) sta namreč ugotovila, da učenci, ki imajo v razredu 

pozitivne prijateljske odnose, tudi šolo zaznavajo bolj pozitivno in se bolj pozitivno vedejo. 

Mnoge raziskave so potrdile, da so priljubljeni učenci običajno tudi učno uspešni, učenci z 

nižjim socialnim položajem, zavrnjeni učenci in učenci z učnimi težavami pa neuspešni. Tudi 

sodelovanje s prijatelji med učnim procesom kaže na večjo učinkovitost učencev, večjo 

motiviranost, vztrajnost in navsezadnje višje učne rezultate (prav tam). 

Kot vidimo so emocionalno stabilni in prijateljski odnosi med vrstniki izredno pomemben 

dejavnik učne uspešnosti. Učitelj morajo poleg vzpostavljanja prijateljske razredne klime 

skrbeti tudi za ustrezno poučevanje in svoj odnos z učenci v razredu. Narava in pomen odnosa 

med učiteljem in učenci sta odvisna od učenčeve starosti in razvojnih nalog v različnih 

časovnih obdobjih, skozi celotno obdobje šolanja pa je učitelj odgovoren za fizično in 

čustveno blagostanje učencev, kar omogoča varnost in uspešno učenje. Tako lahko topel in 

odprt odnos učenca z učiteljem spodbuja pozitivna občutja in stališča do šole, pozitivno deluje 

na učenje in prizadevanje v šoli, ter s tem na doseganje učnega uspeha; medtem ko se 

konfliktni odnosi pogosto povezujejo s šolsko neprilagojenostjo učencev in z izogibanjem 

šoli. Čeprav so z odraščanjem, spremenjenim šolskim kontekstom (večji razredi, višje učne 

zahteve, manj individualnega stika z učitelji) in vse večjo avtonomnostjo, učenci vse manj 

povezani z učiteljem, ta še vedno pomembno vpliva nanje. Mnoge raziskave so namreč 

dokazale, da so posamezniki z bolj pozitivnimi odnosi z učitelji bolj odgovorni, učno 

angažirani in učno uspešnejši ter se bolj prosocialno vedejo (Košir, 2013). 

4.2.6 Pričakovanja učiteljev do učencev kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Tako kot pričakovanja staršev do svojih otrok, pa so pomembna tudi pričakovanja učiteljev do 

učencev, ki jih poučujejo. B. Marentič Požarnik (2000) razlaga, da si učitelji na podlagi ocen, 

izgleda, spola, socialno-ekonomskega položaja, značilnosti učenca, itd. oblikujejo 

pričakovanja o tem, kako se bo učenec vedel, učil, sodeloval pri pouku, kakšni bodo njegovi 

učni rezultati in se v skladu z njimi tudi vedejo. Pričakovanja pa seveda vplivajo na učenčevo 

funkcioniranje tako doma kot v šoli, saj jih ponotranjijo. Boljši učni uspeh tako dosegajo tisti 

učenci, do katerih imajo učitelji višja pričakovanja, jim namenijo več spodbud, podpore in 

pomoči (Marentič Požarnik, 2000; Ryan in Patrick, 2001, v Košir, 2013; Toličič in Zorman, 

1977). Vse to pri učencih najverjetneje sproži občutek pomembnosti, željo po uspehu, kar 

ugodno vpliva na učenje, izkazovanje znanja in uspešne učne rezultate. Kot trdi Wentzel 

(2002, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 120): »Visoko izražena pričakovanja 
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učitelja glede učnih dosežkov ob upoštevanju individualnih razlik med učenci pozitivno 

prispevajo k motivaciji za učenje, učni uspešnosti, izobraževalnim aspiracijam in k 

prizadevanju mladostnikov po socialno odgovornem vedenju«. Pomanjkanje podpore in 

prenizka pričakovanja pa se povezujejo z učno neuspešnostjo učencev. 

4.2.7 Prilagoditve pri pouku kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

M. Peček in C. Razdevšek Pučko (2003) ugotavljata, da šola kot družbena institucija 

družbenih in socialnih neenakosti med učenci ne more odpraviti, lahko pa s kompenzacijo 

primanjkljajev iz okolja prispeva k boljši učni uspešnosti tistih učencev, ki niso deležni dovolj 

spodbud za svoj uspeh. Pozitiven odnos učiteljev z učenci, ki svojih sposobnosti ne razvijajo 

v optimalni meri ali so učno manj ali celo neuspešni, torej predstavlja varovalni dejavnik, ki 

jih lahko usmeri k doseganju višjih akademskih dosežkov. Učenci se med seboj razlikujejo po 

spoznavnih sposobnostih, družinskih sistemih iz katerih izhajajo, varovalnih in ogrožujočih 

dejavnikih, ki jih spremljajo, ipd., zaradi česar tudi dosegajo različne rezultate. Da bi bila šola 

pravična do vseh učencev, bi morala razlike med učenci zmanjšati z različnimi prilagoditvami 

posebnostim in zmožnostim učencev (Peček in Lesar, 2006). Tudi v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju avtorji za doseganje čim bolj kakovostnega pouka ter kakovostnega in trajnega 

znanja učencev predlagajo upoštevanje individualnih razlik med učenci. Individualnim 

vzgojnim in učnim posebnostim oz. potrebam učencev naj učitelji prilagodijo učne cilje, 

vsebine in poučevanje (Kalin, Krek, Medveš, Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2011). B. Marentič 

Požarnik (2000) opozarja, da poleg kvantitativnih razlik med učenci (npr. hitrost usvajanja 

znanj) ostajajo tudi kvalitativne, saj učenci funkcionirajo na različne načine. Ravno zato naj bi 

učitelj upošteval učne stile svojih učencev in jim prilagajal svoj način poučevanja, uporabljal 

različne metode in oblike dela, razlage, učencem dajal sprotne, konkretne in konstruktivne 

povratne informacije o njihovi učni (ne)uspešnosti, itn. Da bi učitelji na tak način pomagali 

učencem pri doseganju učne uspešnosti oz. pri premagovanju učne neuspešnosti, morajo 

učence, ki jih poučujejo dobro poznati. Pri tem so jim lahko v veliko pomoč starši učencev. 

4.2.8 Sodelovanje med šolo in družino kot dejavnik učne (ne)uspešnosti 

Na učno (ne)uspešnost učencev vplivajo starši in učitelji ter posledično tudi sodelovanje med 

šolo in družino učenca. Domači in tuji avtorji ugotavljajo, da ima sodelovanje učiteljev in 

staršev mnogo pozitivih izidov za učence, njihove učitelje in starše. Šola in družina si namreč 

delita odgovornost za socializacijo in edukacijo otrok, zato je potrebna komunikacija med 

njima (Cankar, 2009; Kalin idr., 2009; Perkins, 2014; Sink, 2008). Družino in šolo torej druži 

skupni cilj, ki ga lahko učinkoviteje uresničita s komplementarnim delovanjem, čeprav na 

učenca vplivata neodvisno drug od drugega (El Nokali idr., 2010; Perkins, 2014). K. Perkins 

(2014) poudarja, da partnerstvo učiteljev in staršev ne pomeni skupnega odločanja o vseh 

aspektih učenčevega izobraževanja ali istega delovanja. Vsak je namreč ekspert na svojem 

področju, ki pa se lahko povezujeta in dopolnjujeta za optimalen učinek. M. Puklek 

Levpušček in M. Zupančič (2009) menita, da je spodbujanje šole in družine k izobraževanju, 

vlaganju truda v učenje in k učni uspešnosti, bolj produktivno, kot če si vrednote šole in 

družine med seboj nasprotujejo. Za to pa je ključno izmenjavanje informacij med učitelji in 

starši. 

Sodelovanje učiteljem omogoča, da spoznajo družinske okoliščine v katerih učenec odrašča, 

na podlagi katerih bolje razumejo otrokovo ozadje, dnevno rutino, njegove navade, vedenje, 

potrebe (Cankar, 2009; Kalin idr., 2009; Pianta idr., 1999, v Pirchio idr., 2013). Starši pa od 

učiteljev pridobijo informacije o učnem in osebnostnem razvoju otroka, prilagojenosti, 

vedenju, učni (ne)uspešnosti (Kalin idr., 2009). Oboji lahko izmenjane informacije upoštevajo 
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pri poučevanju oz. pri vzgoji. Uskladijo svoja pričakovanja in prilagodijo svoja ravnanja tako, 

da zagotavljajo optimalno podporo učencu pri celostnem razvoju, motiviranju, učenju in 

doseganju učnih rezultatov, tako v šoli kot doma (Cankar, 2009). 

Raziskovalci so zelo enotni glede pozitivnih učinkov partnerstva družine in šole za učence. 

Ugotavljajo, da učenci, katerih starši so bolj povezani z učitelji, dosegajo višje ocene in 

splošni učni uspeh, imajo boljšo samopodobo, so bolj motivirani za šolsko učenje in imajo 

višje poklicne aspiracije, bolj redno obiskujejo pouk, so bolj prilagodljivi, izražajo socialno 

sprejemljivo vedenje in čustvovanje (Cankar, 2009; Henderson in Mapp, 2002; Kalin idr., 

2009; Pirchio idr., 2013; Perkins, 2014). Dejstvo, da se starši učencev, ki v šoli dosegajo 

dobre rezultate, bolj zanimajo za njihov napredek in so tudi bolj zainteresirani za sodelovanje 

z učitelji, kot starši, katerih otroci niso uspešni, pa je zanimivo z vidika vprašanja, ki ga ta 

trditev poraja (Kalin idr., 2009). Ali učenčevi uspešni rezultati pogojujejo sodelovanje staršev 

z učitelji, ali pa partnerstvo med šolo in starši pogojuje uspehe učenca? Najverjetneje sta 

uspeh in partnerstvo medsebojno vzajemno povezana in interaktivno vplivata in pogojujeta 

drug drugega. Glede na to, da sta šola in družina načeloma lahko varovalni dejavnik pri učni 

neuspešnosti učenca, pa je razumljivo tudi to, da se vključevanje staršev v šolsko delo otroka 

negativno povezuje s šolskim uspehom. Avtorji ugotovitve razlagajo s stališča, da starši 

namenijo več pozornosti in pomoči otrokom, ki so učno manj uspešni oz. neuspešni, kot pa 

uspešnim (El Nokali idr., 2010; Fan in Chen, 1999, v Henderson in Mapp, 2002; Robinson in 

Harris, 2014, v Zgonik, 2014; Shumow in Miller, 2001, v Henderson in Mapp, 2002). 

Ne glede na izsledke raziskav, pa je sodelovanje med šolo in družino pomembno, saj učenec 

vidi, da je pomemben in vreden naklonjenosti bližnjih oseb v njegovem življenju. Glavni 

motiv staršev za sodelovanje z učitelji je dobrobit njihovega otroka, torej skrb za otrokovo 

napredovanje in šolski uspeh. Sodelovanje staršev z učitelji otroka pa bo trajalo vse dokler 

bodo starši verjeli, da s svojim vključevanjem pomagajo svojemu otroku in prispevajo k 

njihovemu učnemu uspehu. Starši, ki ne vidijo pozitivnih učinkov svojega vpliva, bodo 

prenehali sodelovati s šolo ali pa se bodo udeleževali le nujnih formalnih oblik vključevanja 

(Henderson in Mapp, 2002; Kalin idr., 2009; Vec, 2009). S starostjo in samostojnostjo otroka 

pa upada tudi pogostost sodelovanja staršev z učitelji učenca. Kljub pomembnosti in 

pozitivnim izidom sodelovanja, pa K. Perkins (2014) trdi, da nizka stopnja sodelovanja še ne 

predvideva izključenosti staršev iz šolskega dela svojega otroka. Pomembno je, da otroku 

pokažejo svoj interes za njegovo šolanje. Vseeno pa morajo učitelji staršem pokazati, da so 

pomemben faktor v njihovem izobraževanju in da s sodelovanjem vplivajo na otroka, da so v 

šoli dobrodošli in vabljeni k sodelovanju (prav tam; Hoover-Dempsey idr., 2005). 

S. Pirchio idr. (2013) razlagajo, da bolj pogosti in pozitivni stiki med učitelji in starši otroka 

omogočajo konstruiranje bolj kakovostnega odnosa med učitelji in starši. K. V. Hoover-

Dempsey idr. (2005) in Zgonik (2014) pa tej trditvi predstavljajo protiutež. Trdijo namreč, da 

starši, ki so preveč vključeni v šolo, nad otrokom vršijo preveč kontrole in pritiska, zaradi 

česar ne spodbujajo njihovega osamosvajanja in učenja iz lastnih napak. Zgonik (2014) 

ugotavlja, da poskušajo starši vse bolj urejati življenje svojih otrok, saj jih doživljajo kot svoj 

projekt, morebiten neuspeh pa dojemajo kot lasten neuspeh. S svojim vpletanjem tako močno 

višajo učni uspeh svojih otrok, saj naj bi zaradi osebnega odnosa lahko dosegli, da učitelji 

učence višje ocenjujejo. Visoke ocene pa ne pomenijo nujno tudi boljšega znanja, ki bi 

moralo biti ključno sredstvo za uspešnost učencev. Izobraževanje pa je za učence 

izčrpavajoče, če motivacijo za šolsko uspešnost predstavlja le zadovoljstvo staršev in upanje 

na uspešno kariero v odraslosti. 
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Na področju soočanja z učno neuspešnostjo moramo torej biti previdni in izvajati le tiste 

ukrepe, ki učenca motivirajo in ga spodbujajo k učni uspešnosti. V tem primeru je 

sodelovanje staršev in učiteljev učenca produktivno le, če stikov ni premalo ali preveč, učenje 

pa v primeru učenja za znanje. K strokovnim rešitvam na vprašanje, kako povečevati učno 

uspešnost učencev in kako se soočati z učno neuspešnostjo učencev, pa lahko prispevajo tudi 

strokovni delavci v šolski svetovalni službi (Marentič Požarnik, 2000). G. Čačinovič 

Vogrinčič idr. (2008) v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli 

predpostavljajo sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z učitelji in starši učencev, ali po 

potrebi z obojimi. Njihova individualna srečanja se ponavadi začnejo z učnim neuspehom 

učencev, Sink (2008) pa trdi, da lahko šolski svetovalni delavci delujejo tudi preventivno. 

Učno uspešnost lahko promovirajo z ustvarjanjem privlačnega in prijaznega učnega okolja, 

kjer se spodbujajo prijateljski odnosi in medsebojna pomoč, z izvajanjem izobraževalnih 

delavnic za učence, učitelje in starše na temo dejavnikov učne (ne)uspešnosti in uspešnega 

učenja, komunikacije, duševnega zdravja, ipd. 

Možnosti, kako prispevati k učni uspešnosti učencev je veliko. Predstavljene bodo ob koncu 

magistrskega dela, v povezavi z izsledki raziskave v okviru magistrskega dela. Vse te 

možnosti pa so pravzaprav odvisne od osebnih pojmovanj posameznika, ki se srečuje s 

problematiko učne (ne)uspešnosti, saj pojmovanja usmerjajo naše mišljenje in ravnanje. Od 

subjektivne razlage in zaznavanja učne (ne)uspešnosti, je odvisno koliko pozornosti bomo 

namenili tej problematiki in s kakšnim pristopom se je bomo lotili, koliko truda bomo vložili 

in tudi kako uspešni bomo pri njenem reševanju. Kot pravijo K. V. Hoover-Dempsey idr. 

(2005), S. Pirchio idr. (2013) in K. Perkins (2014) bodo pri soočanju z učno neuspešnostjo 

učencev aktivno sodelovali tisti učitelji in starši, ki verjamejo, da s svojo vključenostjo v 

tovrstne primere učinkovito prispevajo k izboljšanju področja in tisti učitelji in starši, ki se 

čutijo soodgovorne za razreševanje učne neuspešnosti učencev. V procesu pomoči pa imajo 

pomembno vlogo tudi šolski svetovalni delavci.  
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5 VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE OZ. SOCIALNEGA 

PEDAGOGA NA PODROČJU UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

Učna uspešnost in učna neuspešnost v vzgoji in izobraževanju zahtevata posebno pozornost, 

saj vplivata na nadaljnje izobraževanje in prihodnost učencev. Za ohranjanje in izboljševanje 

učne uspešnosti učencev moramo raziskati in razumeti dejavnike, ki so vzrok razlik v 

uspešnosti učencev. Dejavnike, ki spodbujajo učno uspešnost moramo ohranjati in krepiti, 

tiste dejavnike, ki uspešnost ovirajo oz. prispevajo k učni neuspešnosti pa omiliti ali 

odstraniti. V procesu izboljševanja učne uspešnosti pa morajo sodelovati učenci, učitelji, 

starši in šolska svetovalna služba, katere del je lahko tudi socialni pedagog. V nadaljevanju je 

predstavljena vloga socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi in naloge oz. strategije 

dela šolskih svetovalnih delavcev na področju prepoznavanja in soočanja z učno 

(ne)uspešnostjo. 

5.1 SOCIALNI PEDAGOG V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI 

Učna (ne)uspešnost zaradi svoje kompleksnosti zahteva celostno obravnavo, v katero je kot 

stroka naravnana tudi socialna pedagogika. Socialna pedagogika je opredeljena kot stroka, ki 

si na podlagi zavedanja prepletenosti ter vzajemne povezanosti posameznika in njegovega 

socialnega okolja, skupaj s posameznikom prizadeva za ustvarjanje pogojev, ki mu 

omogočajo razvoj potencialov, premagovanje težav ter uspešno integracijo v družbo (»Etični 

kodeks delavcev na področju socialne pedagogike«, 2008; Zorc Maver, 2006). Usmerja se 

predvsem na šibke, prikrajšane in ranljive posameznike in družbene skupine, ki so pogosto 

stigmatizirane, marginalizirane ter neintegrirane v družbo. Za izboljšanje njihovega položaja 

pa socialnopedagoško delo ni usmerjeno le na prilagajanje posameznikov obstoječi družbi, 

temveč tudi k prilagajanju in spreminjanju družbe (Razpotnik, 2006). Socialnopedagoška 

ravnanja so usmerjena tako v razumevanje in spreminjanje posameznikovega doživljanja, 

mišljenja in ravnanja, kot tudi v spreminjanje elementov posameznikovega življenjskega 

prostora (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). 

Storø (2013) poudarja, da je socialna pedagogika pomembna na socialnem in izobraževalnem 

področju. Učna (ne)uspešnost je vezana na socialni in izobraževalni kontekst. Aktualna je na 

vzgojno-izobraževalnem področju, nenazadnje pa močno povezana s posameznikovim 

socialnim statusom. Posamezniki z doseženo višjo stopnjo izobrazbe, spretnosti in kompetenc 

so namreč bolj konkurentni, imajo boljše zaposlitvene možnosti in s tem več možnosti za 

učinkovito socialno in ekonomsko integracijo (Štremfel, Vršnik Perše, Šterman Ivančič in 

Štraus, 2014). Učna (ne)uspešnost torej vpliva na prihodnost učencev. T. Bezič (2002) učno 

neuspešnost zato prepoznava kot potencialen dejavnik socialnega izključevanja in področje, 

kateremu je potrebno nameniti pozornost šolskih svetovalnih delavcev. Številni avtorji (npr. 

Grünfeld, 1997; Horvat, 1997; Šmit, 1997) delo socialnega pedagoga v šolski svetovalni 

službi opisujejo kot individualno in timsko delo z učenci, učitelji in starši, s katerimi 

izboljšuje in ustvarja pogoje za boljši razvoj in integracijo učencev, pomaga reševati težave, 

odpravljati primanjkljaje in z različnimi preventivnimi dejavnostmi preprečevati neugodne 

situacije. Na področju učne (ne)uspešnosti torej lahko krepi dejavnike, ki prispevajo k učni 

uspešnosti in odpravlja oz. omili dejavnike, ki prispevajo k učni neuspešnosti učencev.  

Programske smernice za šolsko svetovalno službo v osnovni šoli (Čačinovič Vogrinčič idr., 

2008) okvirno opredeljujejo področje dela in naloge šolskih svetovalnih delavcev. Cilji in 

naloge šolske svetovalne službe, ki so pomembni tudi za izboljševanje učne uspešnosti so: 
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- vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovanja in svetovalnega odnosa z učenci, učitelji, 

starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami z namenom izboljševanja kakovosti 

učenja in poučevanja; 

- sodelovanje pri zagotavljanju, vzpostavljanju, prilagajanju in vzdrževanju ustreznih 

pogojev za varno in spodbudno šolsko okolje, ki vsem učencem omogoča optimalen 

razvoj, učenje in napredovanje; 

- sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela; 

- koordinacija in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev na šoli; 

- analiza dejavnikov učne (ne)uspešnosti z vidika učencev, učiteljev in staršev;  

- spremljanje in ugotavljanje obstoječega stanja ter delovanje na podlagi zaznanih 

potreb in težav posameznika, razreda in/ali šole; 

- individualno ali skupinsko delo z učenci, učitelji, starši; 

- opravljanje preventivnih, kompenzacijskih in intervencijskih (kurativnih) dejavnosti; 

- priprava, načrtovanje, izvedba in spremljanje individual(izira)nega programa za 

učence s težavami in posebnimi potrebami; 

- celostna in kompleksna obravnava – upoštevanje individualnosti posameznika in 

njegovega položaja v ožjem in širšem socialnem okolju; 

- nudenje pomoči učencem, učiteljem, staršem in ostalim delavcem šole pri reševanju 

pedagoških, psiholoških in socialnih težav (prav tam, 2008). 

Programske smernice za šolsko svetovalno službo predvidevajo tudi delovanje svetovalnih 

delavcev v skladu s strokovno etičnimi načeli njihove stroke. Socialnim pedagogom kot 

usmeritev in podpora pri njihovem delovanju služi Etični kodeks delavcev na področju 

socialne pedagogike, ki se glede temeljnih nalog socialnega pedagoga kot strokovnega 

delavca usklajuje z usmeritvami Programskih smernic in jih dopolnjuje. V Etičnem kodeksu 

delavcev na področju socialne pedagogike (2008) je zapisano, da socialni pedagog: 

- sprejema svojevrstnost vsakega posameznika; 

- pri delu spoznava in izhaja iz posameznikovih zaznav in teženj; 

- dela v dobro posameznika, spoštuje njegovo avtonomnost, verjame vanj; 

- posamezniku nudi sprejemanje, razumevanje, podporo, svetovanje; 

- zavzema se za take standarde dela, ki zagotavljajo optimalne pogoje za razvoj 

posameznikovih zmožnosti; 

- skupaj s posameznikom spremlja uresničevanje dogovorov in vrednoti svoje delo; 

- prizadeva si za sodelovanje in medsebojno pomoč med ljudmi, s katerimi dela; 

- v primeru nesporazumov si prizadeva v dialogu poiskati rešitev; 

- odpira in spodbuja dialog s posameznikovimi bližnjimi, prisluhne njihovim 

opažanjem, upošteva njihove želje, če je to v skladu z interesi posameznika samega. 

Strokovno opravljanje dela in opisanih nalog od svetovalnih delavcev zahteva razumevanje 

delovanja vzgojno-izobraževalnih institucij, sposobnost timskega dela, ustvarjalnega 

reševanja problemov, empatičnost, odprtosti za ljudi in socialne situacije, ipd. Socialni 

pedagog mora teoretično znanje z različnih področij praktično uporabiti v konkretnih 

situacijah, zato potrebuje tako teoretične kot praktične kompetence. Krajnčan (2007) navaja 

nabor svetovalno-intervencijskih in specifičnih socialnopedagoških kompetenc, ki naj bi jih 

socialni pedagog pridobil med profesionalnim razvojem. Nekatere kompetence so nujno 

potrebne za uspešno opravljanje nalog svetovalnih delavcev v šolski svetovalni službi: 

- razumevanje različnosti kot kvalitete, sposobnost neobsojajočega dela; 

- razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja ter 

njihovo preprečevanje; 
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- oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih 

področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov; 

- pedagoško vodenje razreda ali skupine; 

- uporaba socialnopedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami; 

- načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov; 

- razumevanje in obvladovanje vzgojnega, preventivnega, svetovalnega, 

kompenzacijskega in socialno integrativnega dela; 

- obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela ter načrtovanje in izvajanje 

intervencijskih programov; 

- zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 

posameznika oz. skupine, itn. (prav tam, 2007). 

Za doseganje učne uspešnosti in preprečevanje učne neuspešnosti učencev so ključnega 

pomena timsko delo, oblikovanje individualiziranega programa in nadaljnje izobraževanje 

strokovnih delavcev, saj to omogoča izboljševanje pedagoške prakse in izboljševanje učne 

uspešnosti učencev. Predstavljeni so v nadaljevanju. 

5.2 TIMSKO DELO IN SVETOVANJE NA PODROČJU UČNE (NE)USPEŠNOSTI 

Delovanje šolskega svetovalnega delavca temelji predvsem na timskem delu in svetovanju. 

Na področju učne (ne)uspešnosti bi svetovalni delavci za uspešno preprečevanje učne 

neuspešnosti, ohranjanje in izboljševanje učne uspešnosti učencev morali sodelovati s samimi 

učenci, njihovimi učitelji in starši ter po potrebi tudi z vodstvom šole in zunanjimi ustanovami 

(Opara, 2015). A. Polak (2007) razlaga, da je namen timskega dela oblikovanje in doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju in učenju. Za 

timsko delo je značilno, da sodelujoči »analizirajo pripravljenost posameznih učencev in 

kakovost njihovih učnih dosežkov na različnih predmetnih področjih, načrtujejo individualne 

programe, prilagojene posameznikovim učnim zmožnostim, spremljajo napredek učencev in 

njihove učne probleme ter timsko iščejo primerne rešitve« (prav tam, str. 95). Tudi T. 

Grünfeld (1997) izpostavlja, da je za timsko delo ključno izmenja podatkov in informacij med 

udeleženci ter iskanje najboljših rešitev. S. Pečjak in K. Košir (2012) v procesu skupnega 

iskanja rešitev za težave na učnem področju, poleg timskega dela učenca in strokovnih 

delavcev, kot pomembno izpostavljata tudi svetovanje. Svetovanje opredeljujeta kot proces 

nudenja pomoči, ki pomaga pri raziskovanju težav posameznika, omogoča vpogled v 

dejavnike, ki težave pogojujejo ter pripomore k razvijanju posameznikovih potencialov, 

kompetenc in strategij za reševanje problemov.  

Tako A. Polak (2007) kot S. Pečjak in K. Košir (2012) pa menijo, da je osnovni pogoj za 

uspešno timsko delo in svetovanje odnos, ki temelji na zaupanju. Tudi drugi avtorji odnos 

opredeljujejo kot jedro vzgojnega dela. Odnos med strokovnim delavcem in posameznikom 

pravzaprav omogoča, da se proces pomoči oz. sodelovanja in soustvarjanja rešitev, sploh 

vzpostavi (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2015). Krajnčan in Bajželj (2008) 

razlagata, da je pedagoški odnos kakovosten, če posameznik zaupa strokovnemu delavcu. 

Zaupanje se po njunem mnenju vzpostavi, če strokovni delavec posameznika spoštuje, ga brez 

predsodkov sprejema, pozornost usmerja na njegove sposobnosti in ne na primanjkljaje, ga 

posluša in razume. Poleg teh kvalitet strokovnega delavca A. Polak (2007, str. 27) omenja 

tudi, da se zaupanje »oblikuje in razvija ob sprejemanju misli, čustev in reakcij drugega, ob 

nudenju podpore in sodelovanju«. Odnos, ki se vzpostavi v procesu pomoči torej obsega 

sodelovanje vseh udeleženih, medsebojno zaupanje, spoštovanje in razumevanje, skupno 

raziskovanje problema, odkrivanje virov moči posameznika ter soustvarjanje rešitev, kar 
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posamezniku omogoča doseganje zastavljenih ciljev ter izboljševanje kakovosti življenja 

(Čačinovič Vogrinčič idr., 2015; Krajnčan in Bajželj, 2008). 

V ospredju procesa pomoči je torej soustvarjanje, proces skupnega raziskovanja težav in 

načrtovanja rešitev. Ker posameznik situacijo s katero se sooča sam najbolje pozna, 

soustvarjanje temelji na njegovem doživljanju težav in situacije. Strokovni delavec pa proces 

pomoči predvsem usmerja, posameznika spodbuja k reflektiranju in ubesedenju lastnega 

doživljanja ter mu pomaga odkrivati in razvijati kompetence za premagovanje težav (Magajna 

idr., 2008). Tako kot razlagata A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006, str. 94) torej »ni uporabnik 

tisti, ki se prilagodi naboru možnih interventnih oblik, ampak je strokovni delavec tisti, ki v 

procesu sodelovanja z uporabnikom išče primerne posege. Včasih je zadosten le pogovor, 

drugič je potrebno dolgotrajno spremljanje, tretjič aktivacija in učenje novih socialnih in 

drugih kompetenc, četrtič hkratno interveniranje na več nivojih – individualno učno delo z 

otrokom, svetovalno delo s starši ob hkratnem sodelovanju s šolo«. Glavni člen v procesu 

pomoči je torej učenec, ki se sooča z učno neuspešnostjo. Za sodelovanje in doseganje 

spremembe pa mora biti motiviran. Opara (2015) trdi, da bo učenec v procesu pomoči 

aktiven, če ga bo strokovni delavec pripravil do tega, da bo verjel v svoj uspeh ter ga 

prepričal, da mu pomoč nudi zato, da bo uspeh tudi dosegel.    

5.3 PRIPRAVA, IZVEDBA IN SPREMLJANJE INDIVIDUAL(IZIRA)NEGA 

PROGRAMA 

Izredno pomemben del procesa pomoči je oblikovanje individualiziranega programa, v 

katerem sodelujejo učenec (usmerjen kot otrok s posebnimi potrebami), njegovi starši in 

strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa (učitelji, šolski svetovalni 

delavec oz. socialni pedagog). Njihovo sodelovanje predvideva tudi Zakon o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami (2011), ki na podlagi izdane odločbe o usmeritvi zahteva oblikovanje 

individualiziranega programa vzgoje in izobraževanja za obravnavanega učenca. Zakon 

določa, da se v individualiziranem programu glede na starost, težave in vzgojno-izobraževalne 

potrebe učenca natančno določijo način izvajanja dodatne strokovne pomoči (pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, svetovanje ali učna pomoč), cilji in oblike dela, časovna 

razporeditev pouka, potrebne prilagoditve prostora, pripomočkov, preverjanja in ocenjevanja 

znanja, doseganja standardov znanja in napredovanja, ipd. Vloga šolskega svetovalnega 

delavca je predvsem koordinacija in vodjenje procesa pomoči, podpora učiteljem in staršem 

ter neposredna pomoč učencu z izvajanjem dodatne strokovne pomoči.   

5.4 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH 

DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) poleg razvijanja strokovnega dela z 

otroki s posebnimi potrebami, organizacije in izvajanja dodatne strokovne pomoči ter 

svetovalnih storitev za osebe vključene v vzgojo in izobraževanje, kot strokovne naloge šole  

izpostavlja tudi organiziranje in izvajanje seminarjev za starše ter nadaljnje strokovno 

izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev. Na pedagoškem področju se namreč 

vzporedno z različnimi težavami pojavlja tudi potreba po celostnem razumevanju teh težav, 

prilagajanju poučevanja, zagotavljanju optimalnih pogojev za učenčev razvoj in učenje, ki jih 

morajo zagotoviti tako učitelji v šoli, kot starši doma (Opara, 2015). Pridobitev novega znanja 

in ustreznega ravnanja pa omogoča dodatno izobraževanje. Po Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je poleg poučevanja obveznost učiteljev tudi 

sodelovanje s starši ter strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. Zakaj pa je nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev pravzaprav tako pomembno? V 
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Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (2004) je kot cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja navedeno 

zagotavljanje ustrezne usposobljenosti strokovnih delavcev za opravljanje dela v vzgoji in 

izobraževanju ter podpiranje njihovega profesionalnega in osebnostnega razvoja, kar 

omogoča povečevanje kakovosti in učinkovitosti sistema vzgoje in izobraževanja. 

Izboljševanje vzgojno-izobraževalnega procesa omogoča participacija strokovnih delavcev v 

programih za izopopolnjevanje izobrazbe (kjer nadgrajujejo in razširjajo že pridobljena znanja 

ter pridobivajo nova znanja za opravljanje specifičnega vzgojno-izobraževalnega dela), v 

programih profesionalnega usposabljanja (kjer posodabljajo svoje strokovno znanje za 

uspešno uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo) ter krajših programih, ki se nanašajo 

na tematske konference in izobraževanja. Le te lahko šola na podlagi zaznanih potreb 

strokovnih delavcev organizira sama (prav tam). Šolski svetovalni delavec torej sodeluje tudi 

pri načrtovanju in izvajanju nadaljnjega strokovnega izobraževanja učiteljev s področja 

poučevanja, kar predvidevajo tudi Programske smernice za šolsko svetovalno službo v 

osnovni šoli (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

Muršak, P. Javrh in J. Kalin (2011) razlagajo, da razvoj strokovnih delavcev ne poteka le 

preko formalnih izobraževanj, temveč tudi preko neformalnih dejavnosti. Poučevanje v 

razredu, povratne informacije od učencev, posvetovanje s sodelavci itn., prav tako neposredno 

in posredno nadgrajujejo znanje, izkušnje in spretnosti strokovnih delavcev. T. Devjak in A. 

Polak (2007) razlagata, da z novim znanjem in izkušnjami, pedagoški delavci skozi čas 

preoblikujejo svoj odnos do učencev in poučevanja ter spreminjajo oz. prilagajajo svoje 

pristope dela. Številni avtorji se strinjajo, da je za spreminjanje in napredek učiteljev potrebna 

tako njihova pripravljenost za ta proces kot ustrezne spodbude iz okolja. Pozitivna in 

sodelovalna šolska klima, podpora vodstva in dobri medsebojni odnosi strokovnih delavcev, 

posameznike namreč motivirajo za razmišljanje o svojem delovanju in sodelovanje v procesu 

izboljševanja pedagoške prakse. Spreminjanje učiteljevega razmišljanja in stila poučevanja pa 

bo učinkovito, če bo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje temeljilo predvsem na njihovih 

potrebah, aktivnemu sodelovanju, pestrih metodah ter oblikah dela, kombinaciji teoretičnih 

spoznanj in praktičnega pedagoškega ravnanja, obravnavi aktualnih, zanimivih in konkretnih 

vsebin, ki so uporabne v praksi, na izmenjavi izkušenj in mnenj s sodelavci ter na refleksiji 

lastnega pedagoškega dela (Devjak in Polak, 2007; Javornik Krečič, 2008; Muršak idr., 

2011). 

Refleksija je pomemben del izpopolnjevanja in profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. 

Je kritičen razmislek o poklicnem delovanju, ki omogoča ozaveščanje in razumevanje 

mišljenja, čustvovanja, ravnanja ter posledično spreminjanje delovanja, razvijanja novih 

strategij dela in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev (Klemenčič, 2006; Žorga in 

Kobolt, 2006). M. Valenčič Zuljan (2001) profesionalni razvoj opredeljuje kot proces 

vseživljenjskega učenja učitelja, ki poklicno in osebnostno napreduje z ozaveščanjem svojih 

pojmovanj, razmišljanjem o lastnem delovanju in s spreminjanjem načina poučevanja. M. 

Javornik Krečič (2008) poleg tega poudarja, da reflektiranje procesa učenja in poučevanja 

omogoča izpopolnjevanje oz. profesionalni razvoj učiteljev ter s tem oblikovanje učinkovitih 

učiteljev, ki omogočajo bolj kakovosten pouk, izboljšanje učnih rezultatov učencev in razvoj 

celotne šole. T. Devjak in A. Polak (2007) pa temu dodajata, da profesionalno delovanje 

učiteljev ni več zgolj posredovanje znanja, temveč tudi podpora učencev pri učenju, reševanju 

učnih in socialnih težav ter s tem zmanjšanje osipa. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

Skozi celotno obdobje izobraževanja se učenci in strokovni delavci srečujejo in soočajo z 

učno (ne)uspešnostjo. Na učenje, izkazovanje znanja in posledično na učno (ne)uspešnost 

vplivajo številni in raznoliki dejavniki, ki se med seboj povezujejo. Učni (ne)uspeh se 

najvidneje izraža skozi šolske ocene, vendar se učenci lahko za uspešne ali neuspešne 

opredelijo neodvisno od pridobljenih ocen. Učne (ne)uspešnosti namreč ne določajo le ocene, 

ampak tudi posameznikove sposobnosti, interes, pričakovanja, itn. Učna (ne)uspešnost je zato 

izredno relativen in subjektiven pojem, odvisen od zaznav vsakega posameznika oz. od 

posameznikovih osebnih pojmovanj. Je kompleksen pojav, ki ga je težko definirati in 

raziskovati. Dejavniki, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost so že dokaj raziskani, medtem ko 

področje osebnih pojmovanj učne (ne)uspešnosti ni, čeprav je zelo pomembno za 

razumevanje te problematike. Ker osebna pojmovanja usmerjajo naše mišljenje in vedenje, je 

pomembno da jih raziskujemo, se jih zavedamo in razumemo. Posredno tako lahko vplivamo 

na učno uspešnost učencev ter ugotovimo, kateri dejavniki nanjo vplivajo v največji meri. V 

svojem diplomskem delu z naslovom Osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih 

osnovne in srednje šole, sem med drugim raziskovala kateri dejavniki po mnenju učencev 

najbolj vplivajo na njihovo učno (ne)uspešnost. Rezultati so pokazali, da k njihovi učni 

uspešnosti v največji meri prispeva dobro učiteljevo poučevanje. Med ostalimi desetimi 

najvplivnejšimi dejavniki učne uspešnosti sta tudi spodbuda in pomoč učitelja ter staršev. 

Nasprotno pa na učno neuspešnost učencev v največji meri vpliva slabo učiteljevo poučevanje 

ter tudi mnenje staršev, da učenci ne bodo uspešni. 

Ker torej na učence in njihovo učno (ne)uspešnost med drugim vplivajo tudi njihovi učitelji in 

starši, mi je poleg raziskovanja osebnih pojmovanj učencev pomembno diplomsko raziskavo 

nadgraditi z raziskavo osebnih pojmovanj učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Cilj 

raziskave v okviru magistrskega dela je bil raziskati, kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji 

in starši o učni (ne)uspešnosti, kateri dejavniki so po njihovem mnenju vplivali na oblikovanje 

njihovih pojmovanj in kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na učno (ne)uspešnost 

učencev/otrok. Osredotočila sem se predvsem na razlike in podobnosti v odgovorih učiteljev 

in staršev. 

Na podlagi dobljenih rezultatov in ugotovitev je cilj magistrskega dela oblikovati strategije 

dela, metode in oblike dela šolske svetovalne službe oz. socialnih pedagogov z učitelji in 

starši na področju učne (ne)uspešnosti. Za spodbujanje uspešnosti in predvsem za 

prepoznavanje ter uspešno soočanje z učno neuspešnostjo učencev oz. otrok, tudi učitelji in 

starši potrebujejo podporo in strokovne usmeritve. Raziskovanje tega področja bo prispevalo 

k globljemu razumevanju učne (ne)uspešnosti in s tem k razvoju stroke, saj z novimi 

raziskovalnimi ugotovitvami večamo vpogled v to problemsko področje pedagoške 

psihologije in socialnopedagoško področje, to pa lahko pomaga razvijati nove pristope in 

nove rešitve na področju učne uspešnosti in učne neuspešnosti. 
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6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V okviru magistrskega dela so me vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in starši o učni (ne)uspešnosti? 

RV2: Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in staršev najbolj vplivajo na učno (ne)uspešnost 

učencev/otrok? 

RV3: Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in staršev najbolj vplivajo na oblikovanje njihovih 

pojmovanj? 

V okviru navedenih raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednje statistične hipoteze: 

H1: Pojmovanja o učni (ne)uspešnosti učiteljev in staršev se med seboj statistično pomembno 

razlikujejo.  

H2: Pojmovanja o učni (ne)uspešnosti učiteljev in staršev se statistično pomembno 

povezujejo s stopnjo izobrazbe. 

H3: V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost učencev/otrok so med 

učitelji in starši statistično pomembne razlike.   

H4: V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov oblikovanja na osebna pojmovanja o učni 

(ne)uspešnosti so med učitelji in starši statistično pomembne razlike. 

6.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

6.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskave predstavljajo učitelji in starši učencev 3. do 9. razreda različnih osnovnih šol 

po Sloveniji. Vzorec je namenski, saj so učitelji in starši anketne vprašalnike reševali na 

spletu, preko spletne aplikacije 1KA. Proces odgovarjanja anketirancev je bil zelo dinamičen. 

Anketni vprašalnik za učitelje si je ogledalo 461 oseb, anketni vprašalnik za starše učencev pa 

489 oseb, vendar zaradi visoke stopnje prekinitev odgovarjanja in nekontinuiranega reševanja, 

vzorec raziskave predstavlja le 246 oseb, od tega 102 učitelja (41,46 %) in 144 staršev (58,54 

%), katerih odgovori so uporabni za analizo. 

Podatki o razporeditvi učiteljev glede na razrede, v katerih poučujejo, so prikazani na sliki 1. 



 

 

36 

 

Slika 1: Prikaz razporeditve učiteljev glede na razrede, v katerih poučujejo 

 

Od 102 učiteljev jih 46 (45,1 %) poučuje na razredni stopnji (do 5. razreda), 56 (54,9 %) pa 

na predmetni stopnji (od 6. do 9. razreda) osnovne šole. 30 učiteljev, ki poučuje na predmetni 

stopnji, poučuje v več kot enem razredu. 18 učiteljev (10,11 %) poučuje v 3. razredu, 12 

učiteljev (6,74 %) v 4. razredu, 16 učiteljev (8,99 %) v 5. razredu, 27 učiteljev (15,17 %) v 6. 

razredu, 30 učiteljev (16,85 %) v 7. razredu, 37 učiteljev (20,79 %) v 8. razredu in 38 

učiteljev (21,35 %) v 9. razredu. 

 

Učitelji na predmetni stopnji poučujejo različne predmete, vsi skupaj so jih navedli 20. 

Podatki o predmetih, ki jih učitelji poučujejo so prikazani v preglednici 1. 

Preglednica 1: Prikaz razporeditve učiteljev glede na predmete, ki jih poučujejo 

Predmet 
Število učiteljev 

Predmet 
Število učiteljev 

f f % f f % 

MAT 13 13,83 % ŠPO 4 4,26 % 

TJA 13 13,83 % LUM 4 4,26 % 

FIZ 7 7,45 % GOS 3 3,19 % 

TIT 7 7,45 % DKE 3 3,19 % 

GEO 6 6,38 % EZR 2 2,13 % 

SLJ 6 6,38 % LS 2 2,13 % 

NAR 5 5,32 % TJN 1 1,06 % 

ZGO 5 5,32 % GUM 1 1,06 % 

BIO 5 5,32 % NRA 1 1,06 % 

KEM 5 5,32 % KGU 1 1,06 % 

 

Od 56 učiteljev jih 33 poučuje le en predmet, 11 jih poučuje dva predmeta, 9 jih poučuje tri 

predmete in 3 poučujejo štiri predmete. Največ je učiteljev, ki poučujejo matematiko in tuji 

jezik angleščino, in sicer 13 učiteljev, kar predstavlja 13,83 % predmetnih učiteljev. 7 

učiteljev (7,45 %) poučuje fiziko ter tehniko in tehnologijo, 6 učiteljev (6,38 %) poučuje 

geografijo in slovenščino, 5 učiteljev (5,32 %) poučuje naravoslovje, zgodovino, biologijo in 

kemijo, 4 učitelji (4,23 %) poučujejo šport in likovno umetnost, 3 učitelji (3,19 %) poučujejo 

gospodinjstvo ter domovinsko in državljansko kulturo in etiko, 2 učitelja (2,13 %) poučujeta 

elektroniko z robotiko in likovno snovanje (izbirna predmeta) ter 1 učitelj (1,06 %) poučuje 
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tuji jezik nemščino, glasbeno umetnost, računalništvo (neobvezni izbirni predmet) oz. kaj nam 

govorijo umetnine (izbirni predmet).  

Starši so v anketnih vprašalnikih posredovali odgovore, ki so se nanašali na enega otroka iz 

njihove družine. Podali so razred, ki ga je obiskoval njihov otrok v šolskem letu 2015/2016. 

Podatki o številu otrok v posameznem razredu so prikazani na sliki 2. 

Slika 2: Prikaz razporeditve otrok glede na razrede, katere obiskujejo (N = 144) 

 

57 otrok (39,58 %) je na razredni stopnji, obiskujejo 3.-5. razred osnovne šole. 87 otrok 

(60,42 %) je na predmetni stopnji, obiskujejo 6.-9. razred. Glede na odgovore staršev največ 

otrok obiskuje 7. razred osnovne šole, in sicer 31 otrok (21,53 %). 22 otrok (15,28 %) je v 5. 

razredu, 19 otrok (13,19 %) pa v 6. in 8. razredu. 18 otrok (12,5 %) je v 4. in 9. razredu ter 

najmanj, tj. 17 otrok (11,81 %) v 3. razredu.  

Starši so podali tudi otrokove prevladujoče ocene pri predmetih matematika, slovenščina in 

angleščina. Na splošno so ocene otrok visoke, negativnih ocen je zelo malo. Povprečja ocen 

pri matematiki, slovenščini in angleščini v posameznem razredu so prikazana v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Povprečja vseh podanih ocen otrok pri matematiki, slovenščini in angleščini v 

posameznem razredu (N = 144) 

Razred matematika slovenščina angleščina 
Povprečje 
vseh ocen 

3. razred 
M 
N 
σ 

4,76 

17 
,562 

4,53 

17 
,874 

4,35 

17 
,786 

4,55 

17 
,666 

4. razred 
M 
N 
σ 

4,61 

18 
,697 

4,72 

18 
,461 

4,67 

18 
,686 

4,67 

18 
,485 

5. razred 
M 
N 
σ 

4,50 

22 
,740 

4,32 

22 
,716 

4,59 

22 
,590 

4,47 

22 
,588 

6. razred 
M 
N 
σ 

3,89 

19 
1,100 

4,00 

19 
,745 

4,00 

19 
,882 

3,96 

19 
,744 

7. razred 
M 
N 
σ 

4,48 

31 
,851 

4,68 

31 
,599 

4,52 

31 
,811 

4,56 

31 
,641 

8. razred 
M 
N 
σ 

4,21 

19 
,713 

4,26 

19 
,872 

4,00 

19 
,943 

4,16 

19 
,706 

9. razred 
M 
N 
σ 

3,78 

18 
1,437 

3,94 

18 
,873 

4,11 

18 
,758 

3,94 

18 
,850 

Skupaj 
M 
N 
σ 

4,33 

144 
,946 

4,38 

144 
,774 

4,34 

144 
,812 

4,35 

144 
,712 

Pri matematiki je v vseh razredih najpogostejša ocena odlično (5), razen v 8. razredu, kjer je 

najpogostejša ocena prav dobro (4). Izmed vseh otrok imata pri matematiki nezadostno (1) 

oceno samo dva učenca 9. razreda. Pri slovenščini in angleščini je v vseh razredih 

najpogostejša ocena odlično (5), razen v 6. in 9. razredu, kjer sta najpogostejši oceni prav 

dobro (4). Najnižja pridobljena ocena pri slovenščini je zadostno (2), ki so jo pridobili trije 

učenci, in sicer učenec iz 3., 8. in 9. razreda. Tudi pri angleščini je najnižja pridobljena ocena 

zadostno (2), pridobili so jo učenec iz 6., 7. in iz 8. razreda. Povprečje vseh podanih ocen 

otrok kaže, da učenci v vseh razredih pri matematiki, slovenščini in angleščini v povprečju 

dosegajo prav dobre (4) ocene. Sicer je povprečje vseh ocen najvišje pri učencih 4. razreda (M 

= 4.67), najnižje pa pri učencih 9. razreda (M = 3.94).  

Glede na visoke ocene, ki jih dosegajo otroci je pričakovano in razumljivo, da so starši 

zadovoljni z učnimi dosežki svojih otrok. Podatki o zadovoljstvu staršev z učnimi dosežki 

svojih otrok so prikazani na sliki 3. 
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Slika 3: Prikaz razporeditve staršev glede na njihovo zadovoljstvo z učnimi dosežki svojih 

otrok (N = 144) 

Več kot polovica staršev, tj. 82 staršev (56,94 %) je zelo zadovoljnih z učnimi dosežki 

svojega otroka. 52 staršev (36,11 %) poroča, da so z učnimi dosežki svojega otroka 

zadovoljni, 9 staršev (6,25 %) je manj zadovoljnih in en starš (0,69 %) je z dosežki svojega 

otroka nezadovoljen. 

 

Starši so ocenili tudi, kako pomembni so jim učni dosežki svojega otroka. Podatki o 

pomembnosti učnih dosežkov staršem otrok so prikazani na sliki 4. 

Slika 4: Prikaz razporeditve staršev glede pomembnosti učnih dosežkov svojih otrok (N = 

144) 
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Največjemu številu, tj. 84 staršem (58,33 %) so učni dosežki otroka pomembni. 51 staršem 

(35,42 %) so učni dosežki otroka zelo pomembni in 9 staršem (6,25 %) so učni dosežki otroka 

manj pomembni. Nikomur izmed staršev pa učni dosežki otroka niso nepomembni.  

Starši so podali tudi svoja opažanja glede morebitnih težav otroka s šolskim delom, učenjem 

in izkazovanjem znanja. Podatki o morebitnih težavah otrok po mnenju staršev so prikazani 

na sliki 5. 

Slika 5: Prikaz razporeditve staršev glede na njihovo mnenje o morebitnih težavah otroka s 

šolskim delom, učenjem in izkazovanjem znanja (N = 144) 

 

Največ, tj. 84 staršev (58,33 %) meni, da njihov otrok s šolskim delom, učenjem in 

izkazovanjem znanja nima težav. 50 staršev (34,72 %) meni, da ima njihov otrok s šolskim 

delom, učenjem in izkazovanjem znanja občasno težave in 10 staršev (6,94 %) meni, da ima 

njihov otrok s tem pogosto težave. Nihče izmed staršev ne meni, da ima njihov otrok s 

šolskim delom, učenjem in izkazovanjem znanja vedno težave.  

 

Anketiranci (N = 246) so podali odgovore glede pogostosti sodelovanja med šolo in družino. 

Učitelji so ocenili, kako pogosto sodelujejo s starši učencev (na govorilnih urah, roditeljskih 

sestankih, pogovorih, itd.), starši pa so ocenili, kako pogosto sodelujejo z učitelji otroka. 

Podatki o sodelovanju učiteljev in staršev so prikazani na sliki 6. 
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Slika 6: Prikaz razporeditve učiteljev in staršev glede na sodelovanje učiteljev s starši učencev 

in sodelovanje staršev z učitelji otroka (N = 246)  

 

 

Izmed vseh učiteljev (N = 102) je največ tistih, ki s starši redno sodelujejo (75 učiteljev oz. 

73,53 % vseh učiteljev oz. 30,49 % celotnega vzorca). 18 učiteljev (17,65 % vseh učiteljev oz. 

7,32 % celotnega vzorca) poroča, da s starši učencev sodeluje občasno, takrat ko starši želijo 

informacije o otroku, 8 učiteljev (7,84 % vseh učiteljev oz. 3,25 % celotnega vzorca) pa s 

starši učencev sodeluje, ko nastopijo problemi in je sodelovanje nujno. 1 učitelj (1 % vseh 

učiteljev oz. 0,41 % celotnega vzorca) s starši učencev nikoli ne sodeluje. Pri starših učencev 

je situacija zelo podobna. Tudi izmed vseh staršev (N = 144) je največ tistih, ki z učitelji 

otroka redno sodelujejo, tj. 77 staršev (53,47 % vseh staršev oz. 31,3 % celotnega vzorca). 60 

staršev (41,67 % vseh staršev oz. 24,39 % celotnega vzorca) z učitelji otroka sodeluje 

občasno, ko želijo informacije o svojem otroku. 4 starši (2,78 % vseh staršev oz. 1,63 % 

celotnega vzorca) z učitelji otroka sodelujejo, ko nastopi problem in je sodelovanje nujno ter 3 

starši (2,08 % vseh staršev oz. 1,22 % celotnega vzorca) nikoli.  

 

Poleg ocen o medsebojnem sodelovanju so anketiranci (N = 246) ocenili tudi, kako pogosto 

sodelujejo s šolsko svetovalno službo. Podatki o sodelovanju učiteljev in staršev s šolsko 

svetovalno službo so prikazani na sliki 7. 
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Slika 7: Prikaz razporeditve učiteljev in staršev glede na sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo (N = 246)  

 

Izmed vseh učiteljev (N = 102) jih največ, tj. 61 (59,8 % vseh učiteljev oz. 24,8 % celotnega 

vzorca) redno sodeluje s šolsko svetovalno službo. 34 učiteljev (33,33 % vseh učiteljev oz. 

13,82 % celotnega vzorca) s šolsko svetovalno službo sodelujejo občasno, ko nastopi problem 

in je sodelovanje nujno. 5 učiteljev (4,9 % vseh učiteljev oz. 2,03 % celotnega vzorca) s 

šolsko svetovalno službo sodeluje občasno, ko starši želijo informacije o njihovem otroku ter 

2 učitelja (1,96 % vseh učiteljev oz. 0,81 % celotnega vzorca) s šolsko svetovalno službo 

nikoli ne sodelujeta. Pri odgovorih staršev učencev pa je situacija obrnjena. Največ, tj. 86 

staršev (59,72 % vseh staršev oz. 34,96 % celotnega vzorca) s šolsko svetovalno službo nikoli 

ne sodeluje. 27 staršev (18,75 % vseh staršev oz. 10,98 % celotnega vzorca) s šolsko 

svetovalno službo sodeluje občasno, ko želijo informacije o otroku ter 24 staršev (16,67 % 

vseh staršev oz. 9,76 % celotnega vzorca) takrat, ko nastopi problem in je sodelovanje nujno. 

7 staršev (4,86 % vseh staršev oz. 2,85 % celotnega vzorca) pa s šolsko svetovalno službo 

redno sodeluje.  

 

Učitelji so podali tudi podatke o tem, koliko let delovne dobe imajo na področju vzgoje in 

izobraževanja. Podatki o delovni dobi učiteljev v vzgoji in izobraževanju so prikazani na sliki 

8. 
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Slika 8: Prikaz razporeditve učiteljev glede na leta delovne dobe (N = 102) 

 
 

Največ, tj. 30 učiteljev (29,41 %) ima od 11 do 20 let delovne dobe. 27 učiteljev (26,47 %) 

ima od 21 do 30 let delovne dobe, 21 učiteljev (20,59 %) ima več kot 30 let delovne dobe, 12 

učiteljev (11,76 %) ima od 6 do 10 let delovne dobe, 5 učiteljev (4,9 %) ima od 3 do 5 let 

delovne dobe ter 7 učiteljev (6,86 %) ima do tri leta delovne dobe.  

 

Anketiranci so opredelili tudi stopnjo pridobljene izobrazbe. Podatki o stopnji pridobljene 

izobrazbe učiteljev in staršev so prikazani na sliki 9. 

Slika 9: Prikaz razporeditve učiteljev in staršev glede na stopnjo pridobljene izobrazbe (N = 

246) 
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Največ, tj. 75 učiteljev (73,5 % učiteljev oz. 30,49 % celotnega vzorca) ima pridobljeno 

visoko univerzitetno izobrazbo, 20 učiteljev (19,6 % učiteljev oz. 8,13 % celotnega vzorca) 

ima pridobljeno višjo izobrazbo, 6 učiteljev (5,9 % učiteljev oz. 2,44 % celotnega vzorca) ima 

pridobljen znanstveni magisterij oz. doktorat ter 1 učitelj (1 % učiteljev oz. 0,41 % celotnega 

vzorca) visoko strokovno izobrazbo. Nihče izmed učiteljev nima pridobljene srednje 

izobrazbe ali bolonjskega magisterija. Tudi med starši je največ tistih s pridobljeno visoko 

univerzitetno izobrazbo (60 staršev oz. 41,7 % staršev oz. 24,39 % celotnega vzorca). 39 

staršev (27,1 % staršev oz. 15,85 % celotnega vzorca) ima pridobljeno srednjo izobrazbo, 15 

staršev (10,4 % staršev oz. 6,1 % celotnega vzorca) višjo, 14 staršev (9,7 % staršev oz. 5,69 % 

celotnega vzorca) visoko strokovno, 13 staršev (9 % staršev oz. 5,28 % celotnega vzorca) ima 

pridobljen znanstveni magisterij oz. doktorat ter 3 starši (2,1 % staršev oz. 1,22 % celotnega 

vzorca) bolonjski magisterij.  

Izmed vseh anketirancev jih je 36 moškega spola (14,63 %) in 210 ženskega spola (85,37 %). 

Razmerje med spoloma je prikazano na sliki 10. 

Slika 10: Prikaz razporeditve anketirancev po spolu (N = 246) 

 

 

Od 102 učiteljev, jih je 12 moškega spola (11,76 % učiteljev oz. 4,88 % celotnega vzorca) in 

90 ženskega spola (88,24 % učiteljev oz. 36,59 % celotnega vzorca). Od 144 staršev jih je 24 

moškega spola (16,67 % staršev oz. 9,76 % celotnega vzorca) in 120 ženskega spola (83,33 % 

staršev oz. 48,78 % celotnega vzorca). 

 

Povprečna starost anketiranih učiteljev je 44 let. Najmlajši anketirani učitelj ima 26 let, 

najstarejši pa 62 let. Povprečna starost anketiranih staršev je 42 let. Najmlajši anketirani starš 

ima 29 let, najstarejši pa 53 let. 
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6.3.2 Raziskovalni instrument 

Za pridobivanje podatkov v okviru magistrskega dela sem uporabila anketni vprašalnik za 

učitelje in anketni vprašalnik za starše, ki sem ju oblikovala s pomočjo mentorice. Anketna 

vprašalnika sta del raziskovalne dokumentacije internega projekta KZRUD Pedagoške 

fakultete UL Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih vidikih poučevanja ter 

dejavniki njihovega oblikovanja. Oba vprašalnika sta v nadaljevanju podrobno opisana, v 

arhivu pa ju hrani nosilka internega projekta dr. Alenka Polak. 

Anketna vprašalnika sta prilagojena skupini učiteljev in staršev, vendar so za namen 

neposredne primerjave dobljenih rezultatov nekatera vprašanja v obeh vprašalnikih enaka. 

Anketni vprašalnik za učitelje je sestavljen iz 16 vprašanj, anketni vprašalnik za starše 

učencev pa iz 19 vprašanj. V obeh vprašalnikih so vprašanja zaprtega in odprtega tipa, 

sestavljena pa sta iz treh delov. 

Prvi del obeh vprašalnikov (za starše in za učitelje) se nanaša na splošne podatke in je od 

anketirancev zahteval podatke o spolu, starosti in stopnji izobrazbe. Učitelji so poleg tega 

odgovarjali tudi, v katerem razredu osnovne šole poučujejo in v primeru poučevanja na 

predmetni stopnji, katere predmete poučujejo ter koliko let delovne dobe imajo na področju 

vzgoje in izobraževanja. Starši pa so označili, kateri razred obiskuje njihov otrok ter 

prevladujočo oceno otroka pri matematiki, slovenščini in angleščini v šolskem letu 

2015/2016. 

Drugi del obeh vprašalnikov (za starše in za učitelje) se nanaša na osebna pojmovanja o učni 

(ne)uspešnosti. Odprta vprašanja od anketirancev zahtevajo opis učne (ne)uspešnosti in učno 

(ne)uspešnih učencev. Naslednja štiri vprašanja so obsežnejša in enaka v obeh vprašalnikih. 

10. vprašanje anketnega vprašalnika za učitelje in 13. vprašanje anketnega vprašalnika za 

starše učencev sestoji iz 30 trditev, za vsako pa so anketiranci morali podati svoje mnenje (ali 

trditev zanje ne drži, delno drži ali drži). Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico 

trditev znaša 0.655. 

11. vprašanje anketnega vprašalnika za učitelje in 14. vprašanje anketnega vprašalnika za 

starše učencev sestoji iz lestvice 35 dejavnikov. Za vsak dejavnik so anketiranci morali 

označiti v kolikšni meri (ne vpliva, delno vpliva, zelo vpliva) menijo, da vplivajo na 

uspešnost njihovih učencev oz. otrok. Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico 

dejavnikov učne uspešnosti znaša 0.866. 

12. vprašanje anketnega vprašalnika za učitelje in 15. vprašanje anketnega vprašalnika za 

starše učencev ravno tako sestoji iz lestvice 35 dejavnikov. Za vsak dejavnik pa so anketiranci 

morali označiti, v kolikšni meri (ne vpliva, delno vpliva, zelo vpliva) menijo, da vplivajo na 

neuspešnost njihovih učencev oz. otrok. Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico 

dejavnikov učne neuspešnosti znaša 0.933. 

13. vprašanje anketnega vprašalnika za učitelje in 16. vprašanje anketnega vprašalnika za 

starše učencev sestoji iz 19 dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti. 

Za vsakega so anketiranci morali na 5-stopenjski lestvici označiti v kolikšni meri (od 1 – ni 

vplivalo do 5 – zelo je vplivalo) menijo, da so vplivali na oblikovanje njihovih pojmovanj. 

Vrednost Cronbachovega koeficienta α za lestvico dejavnikov oblikovanja znaša 0.889. 

Vezano na to vprašanje so učitelji morali oceniti, v kolikšni meri navedena osebna 

pojmovanja o učni (ne)uspešnosti vplivajo na njihovo pedagoško delo, straši pa v kolikšni 

meri vplivajo na njihovo vzgojo. Poleg tega so starši izrazili svoje zadovoljstvo z otrokovim 
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učnim uspehom, pomembnost otrokovega učnega uspeha in stopnjo pojavljajočih se težav 

otroka pri šolskem delu, učenju in izkazovanju znanja. 

Tretji del obeh vprašalnikov (za starše in za učitelje) pa zajema dve vprašanji, ki se nanašata 

na sodelovanje med šolo in družino. Anketiranci so morali oceniti, kako pogosto sodelujejo s 

starši učencev oz. z njegovimi učitelji ter kako pogosto sodelujejo s šolsko svetovalno službo. 

6.3.3 Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo na spletu od sredine meseca maja do sredine meseca julija 

2016. Na elektronske naslove vseh osnovnih šol, objavljenih na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, sem poslala prošnjo za sodelovanje v 

raziskavi v okviru magistrskega dela. Obrazložitvi sem priložila povezavi do spletnih 

anketnih vprašalnikov za učitelje in starše učencev, ter naslovnike prosila, da ju posredujejo 

učiteljem in staršem. Povezavi do anketnih vprašalnikov sem preko elektronske pošte 

posredovala tudi znancem. Reševanje anketnih vprašalnikov je bilo prostovoljno in anonimno. 

6.3.4 Obdelava podatkov 

Odgovore na raziskovalna vprašanja in hipoteze sem iskala z deskriptivno in statistično 

analizo podatkov. Podatke sem obdelala s pomočjo programov SPSS (verzija 20) in Microsoft 

Excel 2010. Izračunala sem frekvence in aritmetične sredine. Pomembnost statističnih razlik 

med učitelji in starši sem preverjala s t-preizkusom za neodvisne vzorce, aproksimativnim t-

preizkusom za neodvisne vzorce, χ²-preizkusom in Kullbackovim 2î preizkusom, medsebojno 

povezanost pa z računanjem Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Rezultate prikazujem 

v slikah in preglednicah. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

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

predstavila ugotovitve, ki se nanašajo na prvo raziskovalno vprašanje ter 1. in 2. hipotezo. 

Predstavila bom osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti in ugotavljala 

ali se njihova osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti med seboj statistično pomembno 

razlikujejo. Ugotavljala bom tudi, ali se osebna pojmovanja učiteljev in staršev statistično 

pomembno povezujejo s stopnjo izobrazbe. 

V drugem sklopu bom predstavila ugotovitve, ki se nanašajo na drugo raziskovalno vprašanje 

in 3. hipotezo. Predstavila bom, kateri dejavniki po mnenju učiteljev in staršev najbolj 

vplivajo na učno (ne)uspešnost učencev/otrok ter ugotavljala, ali se v pripisovanju vpliva 

različnih dejavnikov na učno uspešnost in učno neuspešnost učencev/otrok med učitelji in 

starši pojavljajo statistično pomembne razlike. 

V tretjem sklopu bom predstavila ugotovitve, ki se nanašajo na tretje raziskovalno vprašanje 

in 4. hipotezo. Predstavila bom, kateri dejavniki so po mnenju učiteljev in staršev najbolj 

vplivali na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti in preverila ali v 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov oblikovanja na njihova osebna pojmovanja med 

učitelji in starši obstajajo statistično pomembne razlike. Ugotavljala bom tudi, v kolikšni meri 

menijo, da osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti vplivajo na njihovo 

pedagoško delo oz. vzgojo. 

7.1 OSEBNA POJMOVANJA UČITELJEV IN STARŠEV O UČNI 

(NE)USPEŠNOSTI 

V okviru raziskave magistrskega dela me je zanimalo, kakšna osebna pojmovanja imajo 

učitelji in starši o učni (ne)uspešnosti. Del osebnih pojmovanj učne (ne)uspešnosti so učitelji 

in starši izrazili z opisi učne uspešnosti in učne neuspešnosti v 6. in 7. vprašanju ter z opisi 

učno uspešnega učenca in učno neuspešnega učenca v 8. in 9. vprašanju anketnega 

vprašalnika. Učitelji in starši so del osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti podali tudi pri 

10. vprašanju anketnega vprašalnika za učitelje oz. pri 13. vprašanju anketnega vprašalnika za 

starše. Pri vsaki od 30 trditev so označili odgovor, ki predstavlja njihovo mnenje (ne drži, 

delno drži ali drži). V naslednjih podpoglavjih bom predstavila rezultate oz. osebna 

pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti ter prikazala podobne, dopolnjujoče se 

odgovore anketirancev, pa tudi relevantne razlike v pojmovanjih učiteljev in staršev. 

7.1.1 Pojmovanja učiteljev in staršev o učni uspešnosti in učno uspešnem učencu – 

odprta vprašanja  

Opisi učne uspešnosti in učno uspešnega učenca so se tako pri učiteljih kot pri starših med 

seboj povezovali pa tudi prekrivali, saj so oboji pri opisovanju učne uspešnosti navajali tudi 

značilnosti učno uspešnih učencev. Učitelji in starši imajo različna mnenja o učni uspešnosti, 

kljub razlikam pa so si nekatera med seboj podobna. Z namenom boljše preglednosti in lažje 

interpretacije zapisov, sem oblikovala tri kategorije, v katere sem umestila podobne zapise 

anketirancev. Kategorije opisov učne uspešnosti učiteljev in staršev so doseganje minimalnih 

standardov, memoriranje, razumevanje in uporaba naučenega ter različni dejavniki učne 

uspešnosti (razdeljeni na podkategorije zmožnosti in trud učenca, vedenje in značilnosti 

učenca ter vpliv poučevanja in okolja). Rezultati so prikazani v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Pogostost navajanja opisov učne uspešnosti pri učiteljih in starših znotraj 

posamezne kategorije 

Kategorija  
Učitelji Starši 

f f % f f % 

Doseganje minimalnih standardov 27 27,55 % 18 13,53 % 

Memoriranje, razumevanje in uporaba naučenega 34 34,69 % 70 52,63 % 

Različni dejavniki učne uspešnosti 37 37,76 % 45 33,84 % 

Zmožnosti in trud učenca 20 20,41 % 21 15,8 % 

Vedenje in značilnosti učenca 14 14,29 % 12 9,02 % 

Vpliv poučevanja in okolja 3 3,06 % 12 9,02 % 

Skupaj  98 100 % 133 100 % 

Opise učne uspešnosti je podalo 98 učiteljev in 133 staršev. Najmanj učiteljev, tj. 27 učiteljev 

(27,55 %) in tudi najmanj staršev, tj. 18 staršev (13,53 %), učno uspešnost opredeljujejo kot 

doseganje minimalnih standardov znanja določenih z učnimi načrti. Učitelji menijo, da je 

učna uspešnost: 

»Doseganje standardov znanja in usvajanje učnih ciljev«, »doseganje dogovorjenih, 

vsaj minimalnih učnih standardov za določen razred in predmet«, »uspešnost, ki je 

osredotočena predvsem na uspehe, priznanja, ocene in druge rezultate, ki jih dobimo s 

preverjanji znanj«. oz. »napredovanja učenca v znanju.« 

Staršem učna uspešnost pomeni podobno kot učiteljem, opisujejo jo kot: 

»Doseganje temeljnih standardov znanja«, »doseganje zastavljenih ciljev«, »koliko od 

snovi v učnem načrtu je učenec osvojil«, »učni napredek, ki ga otrok osvoji v določenem 

obdobju.« 

Doseganje minimalnih standardov znanja se povezuje z doseganjem pozitivnih ocen. V 

Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) je zapisano, da se znanje učencev od 3. do 9. razreda osnovne šole ocenjuje s 

številčnimi ocenami, na lestvici od nezadostno (1) do odlično (5). »Ocenjevanje znanja je 

ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje 

oziroma standarde znanja« (prav tam, 3. člen). Po uradni definiciji minimalni standard, 

določen v učnih načrtih, dosegajo tisti učenci, ki so ocenjeni z oceno zadostno (2) ali več. 

Predvsem »lepe« oz. »dobre« ocene pa so pri opredeljevanju učne uspešnosti pomembne tudi 

učiteljem in staršem. En učitelj je zapisal, da se danes učna uspešnost v šolah izraža v obliki 

ocen in sicer »višje kot so posameznikove pridobljene ocene, večja je njegova učna 

uspešnost«. En izmed staršev pa je izpostavil kritičen pogled na ocene: 

»Učna uspešnost predstavlja predvsem doseganje zadanih ciljev v znanju na 

posameznem področju. Zaradi trenutnega šolskega sistema, ki omejuje vpis v srednje 

šole na osnovi zbranih točk iz ocen posameznih predmetov, pa se znanje kot kriterij za 

uspešnost zamenjuje z ocenami.« 

Pri doseganju minimalnih standardov znanja bi torej namesto ocene morala biti pomembnejša 

kakovost znanja. Kakovostno znanje je po besedah B. Marentič Požarnik (2011) trajno, 

medpredmetno povezano, uporabno v praktičnih življenjskih situacijah in takšno, ki omogoča 

razumevanje sveta, ki nas obdaja. Učitelji in starši so učno uspešnost opredelili tudi s tem 

kriterijem. 
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34 učiteljev (34,69 %) in 70 staršev (52,63 %) učno uspešnost opredeljuje kot posameznikovo 

sposobnost usvajanja, razumevanja, medpredmetnega povezovanja in praktične uporabe 

znanja. Učitelji so jo opredelili kot: 

»Sposobnost pridobivanja, procesiranja, usvajanja in uporabljanja znanja«, 

»razumevanje obravnavane snovi«, »poznavanje in uporaba snovi določenega 

predmeta, sposobnost povezovanja z ostalimi predmeti«, »uspešnost pri doseganju 

ciljev pri šolskem delu in pri uporabi doseženega znanja na različnih področjih 

življenja.« 

Učno uspešnost je kot memoriranje, razumevanje in uporabo naučenega opredelilo največ 

staršev. Podobno kot učitelji so zapisali, da je učna uspešnost: 

»Odkrivanje in spoznavanje novih stvari«, »zmožnost otroka, da snov dojame, se jo 

nauči in jo zna uporabiti«, »razumevanje in sposobnost podajanja, povezovanja in 

uporabe učnih vsebin«, »dobivati splošno razgledanost, praktična znanja, ki mu 

pomagajo v vsakdanjem življenju.« 

Izmed 70 staršev jih je 12 opomnilo na razmerje med pridobljenimi ocenami učenca in 

njegovim razumevanjem učne snovi, pri čemer jim je razumevanje naučenega pomembnejše 

kot visoke ocene učenca. Njihovo razmišljanje najbolje povzamejo naslednji zapisi: 

»To je uspešnost pri učenju, ki se na eni strani kaže kot številčna ocena, na drugi pa kot 

sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v konkretnih življenjskih 

situacijah.« 

»Učna uspešnost je glede na trenuten šolski sistem indikator, ki kaže, kako uspešno 

učenec izpolnjuje zahteve, ki jih od njega pričakuje učni proces. Želela pa bi si, da bi 

učna uspešnost pomenila, kako uspešno v učnem procesu učenci pridobivajo veščine, ki 

jim bodo pomagale pri reševanju življenjskih in kariernih izzivov.« 

»Žal v šolskem sistemu razumem to kot lepe ocene, meni osebno pa bi to pomenilo 

sposobnost povezovanja naučenih vsebin med različnimi predmeti.« 

Glede na predstavljene odgovore staršev lahko sklepamo, da nekateri izmed njih menijo, da 

pridobljene ocene učencev ne odražajo vedno njihovega realnega znanja oz. da se pri 

ocenjevanju ne upošteva učenčevo razumevanje snovi in uporaba pridobljenega znanja v 

praksi, čeprav visokemu odstotku učiteljev učna uspešnost predstavlja prav to. 

Kot smo že ugotovili, na učno (ne)uspešnost vplivajo različni dejavniki, ki se medsebojno 

prepletajo, izvirajo pa iz učenca samega in iz njegovega okolja. Tega se zavedajo tudi učitelji 

in starši. Največ učiteljev, tj. 37 učiteljev (37,76 %) in 45 staršev (33,84 %) učno uspešnost 

razume kot sovpliv različnih dejavnikov. Njihove zapise, ki spadajo v to kategorijo, sem 

razporedila v tri skupine in sicer v skupino zapisov, ki se navezujejo na zmožnosti in trud 

učenca, na vedenje in značilnosti učenca ter na vpliv poučevanja in okolja na učno uspešnost. 

20 učiteljem (20,41 %) in 21 staršem (15,8 %) kriterij učne uspešnosti predstavljajo učenčeve 

sposobnosti oz. razmerje med zmožnostmi, trudom in učnimi rezultati. Učno uspešnost po 

tem kriteriju tako učiteljem predstavlja: 

»Uspešno opravljanje šolskih obveznosti, v skladu z učenčevimi sposobnostmi«, 

»napredek pri učenju različnih spretnosti, navad, znanj glede na osebne zmožnosti«, 

»zadovoljivi rezultati glede na vložen trud«, »nivo znanja in veščin, ki jih učenec doseže 
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glede na svoje sposobnosti, ambicije in delovne navade«, »učna uspešnost je, da otrok s 

svojimi sposobnostmi in delom, trudom pride do želenih rezultatov.« 

Starši pa so zapisali, da je učna uspešnost: 

»Postavljanje in doseganje realnih učnih ciljev v okviru posameznikovih zmožnosti«, 

»ko učenec glede na lastne sposobnosti dosega največ kar zmore in lahko«, »uspešnost 

otroka pri šolskem ocenjevanju, hkrati pa tudi njegovo zadovoljstvo z ocenami, znanjem 

in veščinami.« 

K učni uspešnosti naj bi po mnenju 14 učiteljev (14,29 %) in 12 staršev (9,02 %)  pomembno 

prispevale določene značilnosti oz. vedenja učenca (motivacija, način učenja, organizacija 

dela, spopadanje s stresom). Značilnosti in vedenja učencev, ki so jih izpostavili učitelji so: 

»Veselje do učenja in samostojno brskanje za novimi informaciji v zvezi z učno snovjo«, 

»vedoželjnost, zanimanje za delo, zainteresiranost«, »se znajo učiti, poznajo načine 

učenja.« 

Zapisi treh učiteljev izstopajo po obsežnosti navedenih dejavnikov, ki naj bi prispevali k učni 

uspešnosti učencev oz. omenjajo dejavnike, ki jih v ostalih zapisih učiteljev ne zasledimo, 

med drugim sposobnost organizacije učenca in spopadanje z učno neuspešnostjo: 

»Učna uspešnost pomeni, da je učenec samostojen pri svojem delu, da je sposoben 

slediti pouku, da si je sposoben pri pouku narediti sam zapiske, da je odgovoren do 

svojega znanja, da je vedoželjen, da si zna sam poiskati informacije, če ga kaj zanima, 

da zna vprašati, če česa ne razume.« 

»Učna uspešnost je uspešnost učenca, ki jo doseže po svoji zmožnostih, na katero 

vplivajo kakovost in količina učenja, delovna organizacija in urejenost učenca, delo in 

sodelovanje pri pouku.« 

»Otrok kot celovita osebnost optimalno dosega učne cilje z lastno aktivnostjo in je v 

primeru neuspešnosti čustveno in psihično temu kos.« 

Starši pa učno uspešnost prepoznavajo preko naslednjih značilnosti in vedenja učenca: 

»Učna uspešnost je rezultat poslušanja pri pouku, delanja domačih nalog in učenja oz. 

utrjevanja snovi in se na koncu odrazi v končni oceni«, »delavnost in marljivost učenca 

doma in v šoli«, »veselje do učenja«, »zainteresiranost in motiviranost za delo in 

učenje.« 

Tudi med zapisi staršev izstopa en zapis, ki kot pomembni značilnosti, ki prispevata k učni 

uspešnosti, izpostavlja iznajdljivost učenca in učenčevo sposobnost spopadanja s stresnimi 

šolskimi situacijami: 

»Sposobnost, da se učenec znajde v vsaki situaciji in zna poiskati odgovore na zadana 

vprašnja, s tem pa izpolnjuje zadane cilje. Učna uspešnost je po mojem mnenju 

sposobnost prilagajati se vsakodnevnim stresnim situacijam v šoli in dosegati ocene, ki 

jih je učenec sposoben.« 

Iz zapisov je razvidno, da izmed vseh anketirancev učno uspešnost z duševnim zdravjem 

učenca povezujeta le en učitelj in en starš. S. Roškar, H. Jeriček Klanšček in N. Konec Juričič 
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(2015) razlagajo, da je duševno zdravje predpogoj za učinkovito delovanje oz. učenje in 

razvijanje sposobnosti. Za duševno zdravje pa je pomembno tudi znati se spoprijemati s 

stresom v vsakdanjem življenju, s katerim se soočajo tudi učenci v šoli. Poleg tega so za 

doseganje učne uspešnosti, kot so omenili anketiranci, zelo pomembne tudi sposobnosti 

učenca, stopnja učne motivacije in aktivnosti učenca, poznavanje in uporaba učnih strategij 

ter organizacija učnih dejavnosti (Juriševič, 2013). 

Anketiranci so opozorili tudi na vpliv poučevanja in okolja na učno uspešnost učencev oz. na 

pomembno vlogo spodbujajočih učiteljev in staršev. Trije učitelji (3,06 %) so zapisali, da je 

učno uspešen tisti učenec, ki »ima spodbujajoče učitelje, predvsem pa starše, ki jim je znanje 

vrednota« in skrbnega učitelja, ki »za delo navduši učenca« ter »razloži snov tako, da jo 

učenci razumejo in znajo sami uspešno uporabljati«. S temi odgovori so nakazali veliko 

odgovornost učiteljev in staršev za učno uspešnost otroka. 12 staršem (9,02 %) pa učno 

uspešnost predstavlja učiteljev način podajanja znanja. Učna uspešnost jim tako pomeni: 

»Pomeni mi, da je učenje sistematizirano«, »da je učitelj snov sposoben predstaviti 

učenecem na tak način, da so oni to sposobni doumeti in razumeti«, »snov otroku 

podana na zanimiv, otrokovi starosti prilagojen način, da učitelji spodbujajo otroke k 

razmišljanju s svojo glavo, da zahtevano znanje otroci pretežno osvojijo v šoli in 

predvsem, da so doma sposobni svojo nalogo opraviti samostojno.« 

En izmed staršev je opozoril tudi na pomen komunikacije med učitelji in učenci. Meni, da je 

»učna uspešnost odraz uspešne vzpostavitve komunikacije med učiteljem in učencem«. 

Komunikacijo določata vsebina in odnos. Pri poučevanju sta tako pomembna učna snov in 

način podajanja znanja, a ne le z didaktičnega vidika, temveč tudi z odnosnega. U. Marn 

(2006) razlaga, da je komunikacija konstruktivna, če odraža empatičnost, spoštovanje, če 

učitelj učence posluša, z njimi govori na način, ki ga učenci razumejo in jih z vprašanji 

spodbuja k razmišljanju in sodelovanju. Učitelj s takšnim odnosom vpliva na spremembe v 

učencih, na njihovo vedenje, aktivira potenciale posameznikov. Odnos med učiteljem in 

učencem je torej eden ključnih dejavnikov za uspešno učenje učencev in učno uspešnost. 

Največ učiteljev učno uspešnost opredeljuje kot preplet različnih dejavnikov, predvsem 

zmožnosti in truda učenca, medtem ko največ staršev učno uspešnost opredeljuje kot uspešno 

memoriranje, razumevanje snovi in uporabo naučenega v praktičnih situacijah. Najmanj 

učiteljev in staršev pa učno uspešnost opredeljuje kot doseganje minimalnih standardov in 

učnih ciljev. Zapisi anketirancev so po kategorijah predstavljeni zaradi boljše preglednosti, 

vendar če njihova mnenja o učni uspešnosti pogledamo celostno, vidimo, da učitelji in starši 

razumejo kompleksnost in relativnost učne uspešnosti, ki je odvisna od številnih dejavnikov. 

Nekateri učitelji in starši so se pri opredeljevanju učne uspešnosti navezovali na učno uspešne 

učence, ki so v šoli pravzaprav glavni akterji učne uspešnosti. Anketiranci so imeli možnost 

podati tudi opise učno uspešnega učenca, ki so skladni z njihovimi zapisi učne uspešnosti. 

Učno uspešnega učenca so opredelili predvsem na podlagi ocen, načina učenja in vedenja, 

nekateri zapisi pa izstopajo po drugačnem pogledu na učno uspešnega učenca, po svoji 

kompleksnosti ali obsežnosti. Tudi zapise učiteljev in staršev o učno uspešnem učencu sem 

razporedila v kategorije, ki so skupaj z rezultati prikazani v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Pogostost navajanja značilnosti učno uspešnega učenca pri učiteljih in starših 

znotraj posamezne kategorije 

 

Kategorija 
Učitelji (N = 100) Starši (N = 135) 

f f % f f % 

Ocene 90 90 % 109 80,74 % 

pozitivne 12 13,33 % 9 8,26 % 

od 2 do 5 4 4,44 % 1 0,92 % 

od 3 do 5 15 16,67 % 26 23,85 % 

od 4 do 5 26 28,89 % 29 26,61 % 

odvisne od posameznika 33 36,67 % 44 40,37 % 

Način učenja 65 65 % 96 71,11 % 

redno šolsko delo 36 55,39 % 43 44,79 % 

učenje z razumevanjem 7 10,77 % 19 19,79 % 

samostojno učenje 6 9,23 % 12 12,5 % 

ustrezno 6 9,23 % 15 15,63 % 

odvisen od posameznika 10 15,39 % 7 7,29 % 

Vedenje 76  76 % 85 62,96 % 

motivirano 33  43,42 % 32 37,65 % 

dodatne aktivnosti 6 7,9 % 6 7,06 % 

primerno vedenje 19 25 % 38 44,71 % 

odvisno od posameznika 18 23,68 % 9 10,59 % 

Izstopajoči odgovori 10 10 % 22 16,30 % 

Opise učno uspešnega učenca je podalo 100 učiteljev in 135 staršev. Od teh je 90 učiteljev (90 

%) in 109 staršev (80,74 %) pri opisu učno uspešnega učenca navedlo ocene. Najnižji kriterij, 

ki so ga učitelji in starši postavili za opredelitev učno uspešnega učenca je doseganje 

minimalnih standardov znanja oz. doseganje pozitivne ocene. 12 učiteljev (13,33 %) in 9 

staršev (8,26 %) meni, da ima učno uspešen učenec »pozitivne ocene«, »vsaj pozitivne 

ocene«, »zaključene pozitivne ocene pri vseh predmetih« oz. »nima nezadostnih ocen«. 4 

učitelji (4,44 %) in en starš (0,92 %) menijo, da se ocene učno uspešnih učencev raztezajo od 

zadostnih (2) do odličnih (5), 15 učiteljev (16,67 %) in 26 staršev (23,85 %) učno uspešnemu 

učencu pripisujejo dobre (3) do odlične (5) ocene, medtem ko 26 učiteljem (28,89 %) in 29 

staršem (26,61 %), učno uspešnega učenca predstavlja tisti, ki ima izključno prav dobre (4) 

in/ali odlične (5) ocene. Iz širokega razpona ocen, ki jih po mnenju učiteljev in staršev 

pridobijo učno uspešni učenci, lahko sklepamo, da večina anketirancev razume, da je višina 

pridobljene ocene odvisna od vsakega posameznika. Učno uspešni so tako tudi tisti učenci, ki 

imajo nižje ocene, vendar se zanje trudijo in kljub morebitnim težavam, dosegajo rezultate v 

skladu s svojimi zmožnostmi. Največ anketirancev, tj. 33 učiteljev (36,67 %) in 44 staršev 

(40,37 %) je izrecno zapisalo, da »same ocene niso merilo« za učno uspešnost, zato kot 

merilo učne uspešnosti izpostavljajo učne dosežke, ki so sorazmerni s sposobnostmi učenca, 

trudom, ki ga vloži v učenje in napredkom v znanju. Učitelji menijo, da učno uspešen učenec: 

»Tisti, ki dosega svojim sposobnostim primerne ocene«, »dosega, kar je sposoben 

doseči«, »ocene so lahko različno visoke, pač glede na sposobnosti«, »odvisno od 

učenca, nekateri so uspešni z dvojkami, nekateri pa so uspešni s petkami.« 

»Učno uspešen učenec je tisti, ki glede na svoje sposobnosti, delo in trud, dosega želene 

rezulate«, »učno uspešen je učenec, ki dela v skladu s svojimi sposobnostmi, ne glede na 

ocene, temveč na trud, ki ga vloži v delo za šolo«, »učno uspešen je vsak, ki po svojih 

sposobnostih napreduje. Ob tem ni nujno, da da ima odlične ocene, temveč izkazuje iz 

dneva v dan (iz leta v leto) napredek na področju znanja in spretnosti.« 
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Razmišljanje staršev o dosežkih učno uspešnega učenca pa povzemajo naslednji zapisi: 

»Učno uspešnost bi bilo treba obravnavati individualno, glede na zmožnosti 

posameznega otroka. To pomeni, da je nekdo uspešen, če doseže oceno 2 ali 3, drug, ki 

pa je bolj dojemljiv, pa z ocenami 4 in 5.« 

»Ocena sama (številka) ni vedno odraz uspešnosti ali neuspešnosti. Tudi tisti, ki imajo 

oceno 3 so lahko za svoje ''zmogljivosti'' zelo uspešni.« 

»Ocene niso pokazatelj učne uspešnosti, zato ne moremo definirati učno uspešnega 

učenca kot odličnjaka. Učno uspešen učenec je vsak, ki se uspe po svojih močeh in 

sposobnostih naučiti snov, jo prezentirati ustno ali pisno in doseže pozitivne ocene 

(višina je odvisna od otroka).« 

»Tisti, ki se potrudi pokazati svoj maksimum in razume, da je sam odgovoren za ocene«, 

»ni merilo kakšna je ocena, ampak s koliko truda prideš do ocene«, »merilo niso ocene, 

saj mora nekdo za dve veliko več delati, kot nekdo za pet.« 

Same ocene torej niso zadosten pokazatelj učne uspešnosti učencev, saj na njihovo učenje in 

izkazovanje znanja vplivajo različni dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri proučevanju tega 

področja. Med drugim tudi način učenja učencev, ki ga je pri opisu učno uspešnega učenca 

navedlo 65 učiteljev (65 %) in 96 staršev (71,11 %). Izmed njih 36  učiteljev (55,39 %) in 43 

staršev (44,79 %) meni, da učno uspešen učenec odgovorno in redno opravlja šolske 

obveznosti, tako v šoli kot doma. Učitelji menijo, da učno uspešen učenec: 

»Sproti dela domače naloge in se že s tem uči«, »dela vaje, domačo nalogo, doma snov 

ponovi«, »se uči sproti.« 

Starši pa so izpostavili, da učno uspešen učenec: 

»Vsak dan naredi nalogo in se uči sproti«, »sprotna obravnava snovi, snov razume in 

sledi tempu učenja in učnega načrta«, »doma samo še ponovi snov in redno dela 

domače naloge«, »se pred vsakim testom in spraševanjem potrudi in predela snov«, 

»tak učenec bo vesten pri opravljanju dolžnosti tako v šoli kot doma.« 

Za 7 učiteljev (10,77 %) in 19 staršev (19,79 %) je učenje z razumevanjem tisto, ki odlikuje 

učno uspešnega učenca. Učitelji so zapisali, da se učno uspešen učenec: 

»Uči z razumevanjem, raziskovanjem«, »zna povezovati znanje in predmete, logično 

razmišljati«, znanje zna povezovati medpredmetno in z življenjem.« 

Starši pa so zapisali, da učno uspešen učenec: 

»Razume, ponotranji naučeno snov in jo zna praktično uporabljati in predstaviti«, »zna 

logično razmišljati in je iznajdljiv«, »zna povezovati snovi različnih predmetov.« 

Poleg učenja z razumevanjem je za anketirance pri učno uspešnih učencih pomembno tudi 

samostojno učenje. 6 učiteljev (9,23 %) je zapisalo, da se učno uspešen učenec: 

»Zna sam učiti«, »se sam dokoplje do rezultatov in razumevanja snovi«, »veliko se 

nauči že pri pouku, tudi domače naloge dela redno in samostojno, problemske naloge 

poskuša najprej rešiti sam.« 
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Podobno meni tudi 12 staršev (12,5 %): 

»Učno uspešen je učenec, ki sam opravi vse naloge, ne potrebuje dodatne razlage 

staršev, samostojno poskrbi za obveznosti«, »je samostojen pri delu doma, se uči v 

glavnem sam.« 

6 učiteljev (9,23 %) in 15 staršev (15,63 %) meni, da imajo učno uspešni učenci ustrezen 

način učenja oz. se znajo učiti, čeprav delovnih navad in omenjenih strategij učenja niso 

podrobneje konkretizirali. Učitelji so zapisali: 

»Učno uspešen učenec ima dobre delovne in učne navade, se zna učiti«, »uporablja 

različne učne strategije«, »ima izdelane učinkovite učne strategije«, »učno uspešen je 

tisti učenec, ki pozna svoj stil učenja, ki pozna njemu uspešne metode in tehnike učenja, 

ki si zna organizirati delo čez teden«, »zna si organizirati prostor in pripomočke.« 

Podobno kot učitelji razmišljajo tudi starši in sicer, da se učno uspešen učenec: 

»Se zna učiti«, »ima dobre delovne navade, strukturiran pristop k učenju, pri tem si 

naredi izpiske (in/ali miselne vzorce, podčrta snov, ipd.)«, »ima urejene zapiske, zna 

izluščiti bistvo«, »dobro organiziran, si zna razporediti čas tako, da mu ostane tudi za 

stvari, ki ga zanimajo«, »si sam organizira kvaliteto in kvantiteto domačega dela.« 

Preostalih 10 učiteljev (15,39 %) in 7 staršev (7,29 %), ki so podali način učenja učno 

uspešnega učenca, pa meni, da je način učenja, ravno tako kot ocene, odvisen od vsakega 

posameznika. Učitelji menijo: 

»Načini učenja so različni«, »način učenja variira od učenca do učenca, odvisno kateri 

tip učenja mu odgovarja (slušni, vidni, kinestetični)«, »do rezultatov učenci pridejo 

različno, nekateri se morajo za njih potruditi in se veliko učiti, drugi se večino naučijo 

med poslušanjem v šoli«, »način učenja je tak, da pri tem napreduje.« 

Starši razmišljajo v enaki smeri: 

»Učno uspešen otrok se uči tako, kot mu to najbolj odgovarja in ni nekega 

univerzalnega obrazca za učenje«, »se uči na njemu ustrezen način«, »način učenja je 

odvisen od osebnosti in individualnih sposobnosti, poslušanja v šoli.« 

Kot poudarjajo anketiranci, se učenci učijo na različne načine. K doseganju učne uspešnosti 

oz. visokih učnih rezultatov učenca, poleg rednega in vestnega opravljanja šolskih obveznosti, 

zelo pripomore, če učenec pozna različne strategije učenja in oblikuje tak način učenja, ki mu 

najbolj ustreza, saj bo učenje tako najbolj učinkovito (Stražišar, 2001). 

76 učiteljev (76 %) in 85 staršev (62,96 %) je podalo tudi opise vedenja učno uspešnega 

učenca. Največ, tj. 33 (43,42 %) učiteljev opisuje vedenje, ki se povezuje z motivacijo 

učencev. Učno uspešen učenec tako po njihovem mnenju: 

»Pri pouku posluša in sodeluje«, »pri pouku sodeluje, je razmišljujoč, išče rešitve, je 

samoiniciativen«, »aktivno sodeluje, po potrebi pomaga tudi slabšim učencem, ni ga 

težko motivirati za nobeno delo«, »pri pouku se trudi in sodeluje, postavlja dodatna 

vprašanja«, »ima pozitiven odnos do učenja«, »je avtonomno notranje motivirana 

oseba.« 
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Učno uspešnemu učencu tudi 32 staršev (37,65 %) pripisuje motivirano vedenje, kar po 

njihovem mnenju pomeni, da učno uspešen učenec: 

»Pri pouku sodeluje, posluša«, »sledi pouku«, »zbrano posluša in sledi razlagi«, »med 

poukom pozorno spremlja podano učno snov«, »učna snov ga zanima«, »aktivno 

sodeluje«, »je željan spoznavanja novih znanj«, »vedno prehiti dane roke in vedno 

naredi več kot se zahteva.« 

Pozitiven odnos do učenja, zanimanje za šolsko delo in aktivno sodelovanje pri pouku 

pripomore k doseganju učne uspešnosti. M. Juriševič (2013) namreč razlaga, da učenci, ki 

med poukom sodelujejo in aktivno opravljajo domače naloge, dosegajo tudi višje rezultate. 

6 učiteljev (7,9 %) in ravno tako 6 staršev (7,06 %) pa motiviranega učno uspešnega učenca 

prepoznajo tudi po tem, da se poleg šole ukvarja z dodatnimi aktivnostmi. Učitelji so zapisali, 

da ima učno uspešen učenec: 

»Kar nekaj obšolskih dejavnosti, obiskuje dodatni pouk, hodi na tekmovanja iz znanja«, 

»se ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi izven šole«, »se udeležuje tekmovanj«, »doma 

bere knjige, gleda dokumentarne oddaje in poučne za mladino.« 

Po mnenju staršev pa učno uspešen učenec: 

»Usklajuje šolo tudi z ostalimi družbeno koristnimi deli ali športom«, »ne preživi ves 

čas za knjigo, ampak si vzame čas tudi za svoje hobije in prijatelje«, »veliko mu pomeni 

tudi igra (z igračami, prijatelji).« 

»Uspešen učenec posveti šolskim obveznostim določen čas, poleg tega pa se ukvarja še 

s hobiji oz. dejavnostmi, ki ga veselijo (šport, kultura) ter se druži v prostem času z 

vrstniki. Ker je zadovoljen, je tudi priljubljen med vrstniki, samozavesten, motiviran za 

delo in je dober vzor.« 

»Učno uspešen otrok ne bi smel biti psihično preobremenjen z uspehom, sistem bi moral 

dopuščati tudi čas za "odklop".« 

Učiteljem je pomembno, da je učenec vključen v dodatne aktivnosti, ki so povezane z 

nadgrajevanjem znanja, medtem ko so starši izpostavili pomen prostega časa in igre. Zdravo 

in kakovostno preživljanje prostega časa je zelo pomembno, vendar je potrebno, da se učenec 

po napornem šolskem delu ob prostočasnih aktivnostih sprosti in razvedri (Stojanović, 2006). 

Za kakovostno učenje so namreč potrebni odmori, igra. Tudi učence, ki imajo slabši učni 

uspeh moramo spodbujati k dejavnostim, pri katerih lahko krepijo svoja močna področja in 

pozitivno samopodobo. Paziti pa je treba, da učenci niso preobremenjeni s šolskim delom in 

zunajšolskimi oz. prostočasnimi dejavnostmi, saj preobremenjenost lahko vodi v stres in celo 

v poslabšanje učnega uspeha (Kesič, 2009).  

V vzgojno izobraževalni instituciji kot je šola, se vsakodnevno srečuje veliko posameznikov, 

zato je smiselno upoštevati šolski red in pravila. 19 učiteljev (25 %) in 38 staršev (44,71 %) 

učno uspešnemu učencu pripisuje zgledno ter vzorno in primerno vedenje. Učitelji so zapisali, 

da takšen učenec: 

»Upošteva pravila in red«, »njegovo vedenje je v skladu s šolskimi pravili«, »ni nemiren 

in moteč«, »ni nesramen, vzkipljiv« in je »spoštljiv«, »empatičen, pomaga sošolcem in 

je nekonflikten« ter »socializiran, vključen v oddelčno skupnost.« 
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Podobno vedenje so učno uspešnemu učencu pripisali tudi starši: 

»Uspešen učenec spoštuje avtoriteto učitelja in starša«, »je vljuden«, »pozna in spoštuje 

pravila lepega vedenja, pozna in izpolnjuje svoje dolžnosti, je kolegialen in pripravljen 

pomagati«, »se lepo obnaša, ne odgovarja učiteljem, ni nasilen do ostalih sošolcev«, 

»strpen do drugih«, »komunikativen in se vključuje v družbo, pomaga sošolcem, 

učiteljem, doma«, »doma pomagajo pri opravljanju gospodinjskih opravil.« 

Tako kot za ocene in način učenja, tudi za vedenje učno uspešnega učenca nekateri učitelji in 

starši trdijo, da ni neposredno povezano z učno uspešnostjo ter da je odvisno od vsakega 

posameznika. 18 učiteljev (23,68 %) je svoje razmišljanje obrazložilo na naslednje načine: 

»Vedenje je različno, žal so včasih učno zelo uspešni učenci arogantni, se neprimerno 

obnašajo«, »učno uspešni učenci so ponavadi v razredu mirnejši, bolj urejeni in 

disciplinirani, ni pa vedno tako.« 

»Vedenje je odvisno tudi od drugih faktorjev, ne le od učne uspešnosti, seveda pa je 

korelacija med obojim pozitivna (pri učencih z učnimi težavami je večja verjetnost 

vedenjskih anomalij, se pa najdejo tudi vedenjsko problematični uspešni učenci).« 

»V šoli se sicer obnaša primerno, a je lahko med urami moteč z veliko vprašanji, morda 

moti pouk, ker mu je dolgčas«, »učenec je večinoma vedenjsko neproblematičen, pri 

nadpovprečno talentiranih učencih pa se kaže nezanimanje zaradi prenizke zahtevnosti 

programov in posledično moteče vedenje.«   

Podobno razmišlja tudi 9 staršev (10,59 %): 

»Samo vedenje ni nujno povezano s tem, da je otrok učno uspešen. Lahko je njegovo 

vedenje izven okvirjev vzornega, ker se pri pouku dolgočasi, ker je šolski sistem 

naravnan k večjemu posvečanju manj uspešnim učencem.« 

»Učno uspešen otrok se načeloma v šoli in doma obnaša sprejemljivo, ker negativna 

odstopanja vodijo v negativen odnos učiteljev/staršev do otroka in s tem 

neposredno/posredno vplivajo na njegovo učno uspešnost. Lepo vedenje ni pogoj za 

dobro učno uspešnost.« 

»Navadno si predstavljamo takega učenca kot marljivega in pridnega, ni pa nujno.« 

A. Kobolt (2010) na podlagi raziskav ugotavlja, da učitelji učno uspešnega učenca 

opredeljujejo kot učenca, ki se na zahteve odziva v skladu s pričakovanji ter izraža najmanj 

vedenjskih težav oz. motečega vedenja. V okviru te raziskave pa tako učitelji kot starši 

dopuščajo možnost pojavljanja motečega vedenja tudi pri učno uspešnih učencih.    

Učitelji in starši so v opisih zajeli več področij, po katerih prepoznajo učno uspešnega učenca. 

Največ učiteljev učno uspešnega učenca pojmuje kot učenca, ki redno opravlja šolske 

obveznosti, dela domače naloge, se sproti uči, je motiviran, saj posluša razlago in sodeluje pri 

pouku, dosežki in znanje učenca pa so odvisni od njegove lastne aktivnosti. Najpogostejše 

lastnosti učno uspešnega učenca po mnenju učiteljev, povzame naslednji zapis: 

»Uspešen učenec sledi pouku, pri urah sodeluje, je motiviran, se uči sproti, se zaveda 

svojih šolskih obveznosti in dolžnosti - vestno opravlja domače naloge in druge 

zadolžitve, zaveda se tudi, da se uči zase (in ne za starše oz. učitelja), da je ključna 
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nadgradnja znanja. Ocene, ki to odražajo so lahko vse od 2 do 5, odvisno od vsakega 

posameznika.« 

Ravno tako kot učitelji, tudi največ staršev učno uspešnega učenca pojmuje kot učenca, ki ima 

ocene primerne svojim sposobnostim in redno opravlja šolske obveznosti, le da je staršem 

bolj kot motivirano vedenje pomembno primerno vedenje učencev. Najpogostejše lastnosti 

učno uspešnega učenca po mnenju staršev povzame naslednji zapis: 

»Učno uspešen učenec ima glede na svoje sposobnosti primerne ocene, se redno uči in 

opravlja domače naloge. Vede se lepo, je vljuden in spoštljiv.« 

Med zapisi anketirancev o učno uspešnem učencu so nekateri izstopali po obsežnosti in 

kompleksnosti. Nekaj učiteljev in staršev je učno uspešnega učenca opredelilo na način s 

katerim so ponudili drugačen vpogled v to področje. Med učitelji je bilo takšnih zapisov 10 

(10 %). Izpostavljeni so najbolj izstopajoči zapisi: 

»Učno uspešen učenec ima dobre delovne in učne navade, se zna učiti, ima odlične 

ocene, v šoli posluša, sodeluje, kar posledično vpliva tudi na njegovo pozitivno 

samopodobo, doživlja uspehe, ki so mu motivacija za nadaljnje delo in učenje.« 

»Se maksimalno trudi in doseže svojim sposobnostim primerno znanje in ocene. S 

svojimi rezultati je zadovoljen. /.../ Ne bo mu težko narediti tudi dodatno nalogo. Se bo 

zavedal svojih napak pri delu in jih znal samoiniciativno odpravljati. Ne bo delal po 

liniji najmanjšega odpora.« 

»Tisti, ki vlaga trud v svoje učenje in je do svojega znanja odgovoren, hkrati pa vedno 

ve, kaj je prav in kaj je narobe. Zna upoštevati tudi mnenja drugih, zna pogledati širše. 

Predvsem pa ceni svoje znanje in mu znanje pomeni vrednoto.« 

Učitelji so osvetlili vzajemnost učne uspešnosti, vrednot, samopodobe, socialnih interakcij, 

zadovoljstva in učne motivacije učenca ter s tem prikazali, kako se dejavniki učne uspešnosti 

med seboj pogojujejo in interaktivno delujejo drug na drugega. Starši pa so v izstopajočih 

zapisih (takšnih je 22 oz. 16,3 %) izpostavili predvsem pomen pozornosti in spodbude 

učiteljev in staršev za učno uspešnost učenca, vztrajnosti ter zaskrbljenosti učencev z 

obvladovanjem šolskih zahtev: 

»Mislim, da je vsak učenec lahko uspešen! Če mu prilagodimo učno snov, mu na pravi 

način približamo njemu manj zanimivo temo, mu damo priložnost, da sodeluje.« 

»Učenec je učno uspešen, ko mu starši in učitelji uspejo prikazati svet v najbolj čudoviti 

luči, ter, ko znajo spodbuditi in mu omogočiti, da izrazi najboljše kar ima v sebi.« 

»Uspešen učenec je zadovoljen otrok, čeprav zna biti tudi zelo samokritičen. V družbi je 

sprejet, njegove ocene so odlične, ima občutek varnosti in podpore v družini.« 

»Učno uspešen je učenec, ki z lastno željo in trudom doseže maksimum svojih 

sposobnosti (ne glede na višino ocene) in kljub preprekam vztraja pri svojih ciljih v 

času šolanja.« 

»Učenje z razumevanjem snovi. Ti otroci imajo običajno dobre ocene. Niso pa vedno 

sproščeni, saj jih skrbi, kako bodo obvladali vsa področja, za katere menim, da so 

preobsežna za njihovo starost.« 



 

 

58 

 

»Tisti, ki mu je šola v veselje in rad hodi tja, ne glede na ocene. Da ga ni strah pred 

šolo in ocenjevanjem, da ima kaj prostega časa.« 

Učenci se v šoli soočajo z vse več zahtevami. Da bodo realizirali pričakovanja in uspešno 

obvladovali šolske zahteve, pa poleg dobrih sposobnosti, motivacije, truda, vztrajnosti, itn., 

potrebujejo tudi varno okolje, podporo učiteljev in staršev, ki pri učencih/otrocih spodbujajo 

dobro počutje, učinkovito učenje, izkazovanje znanja in učno uspešnost (Marentič Požarnik, 

2000). Podporo in pomoč učiteljev in staršev seveda potrebujejo vsi učenci, uspešni, 

neuspešni in tisti, ki se soočajo z različnimi težavami in izzivi. Poglejmo kaj učitelji in starši 

menijo o učni neuspešnosti in učno neuspešnih učencih.   

7.1.2 Pojmovanja učiteljev in staršev o učni neuspešnosti in učno neuspešnem učencu – 

odprta vprašanja 

Tako kot imajo učitelji in starši nekoliko različna mnenja o učni uspešnosti, imajo nekoliko 

različna mnenja tudi o učni neuspešnosti. Njihove zapise sem tudi v tem primeru po 

podobnosti kategorizirala v tri skupine, ki so nedoseganje minimalnih standardov, slabo 

memoriranje, razumevanje in uporaba naučenega ter različni dejavniki učne neuspešnosti 

(razdeljeni na podkategorije zmožnosti in trud učenca, vedenje in značilnosti učenca ter vpliv 

poučevanja in okolja). Rezultati so prikazani v preglednici 5. 

Preglednica 5: Pogostost navajanja opisov učne neuspešnosti pri učiteljih in starših znotraj 

posamezne kategorije 

Kategorija 
Učitelji (N = 100) Starši (N = 126) 

f f % f f % 

Nedoseganje minimalnih standardov 35 35 % 13 10,32 % 

Slabo memoriranje, razumevanje in uporaba naučenega 20 20 % 50 39,68 % 

Različni dejavniki učne neuspešnosti 45 45 % 63 50 % 

Zmožnosti in trud učenca 22 22 % 31 24,6 % 

Vedenje in značilnosti učenca 18 18 % 18 14,29 % 

Vpliv poučevanja in okolja 5 5 % 14 11,11 % 

Skupaj  100 100 % 126 100 % 

Opise učne neuspešnosti je podalo 100 učiteljev in 126 staršev. Od teh 35 učiteljev (35 %) in 

13 staršev (10,32 %) učno neuspešnost opredeljuje z nedoseganjem minimalnih standardov 

znanja določenih z učnimi načrti. Primeri zapisov učiteljev, ki učno neuspešnost pojmujejo 

kot absolutno oz. kot pridobivanje negativnih ocen in ponavljanje razreda, so naslednji: 

»Nedoseganje dogovorjenih minimalnih učnih standardov za določen razred in 

predmet«, »učna neuspešnost je nedoseganje učnih ciljev«, »ko učenec ne dosega 

standardov znanj, ima večinoma negativne ocene, ki se ponavljajo«, »neuspešno 

napredovanje«, »učenec je učno neuspešen, če z običajnimi aktivnostmi in brez 

posebnih prilagoditev  ne zmore dosegati standardov znanja.« 

Učno neuspešnost je kot nedoseganje minimalnih standardov opredelilo najmanj od vseh 

staršev, ki so podali zapise o učni neuspešnosti. Preko tega kriterija starši učno neuspešnost 

pojmujejo kot: 

»Nedoseganje temeljnih standardov znanja«, »nedoseganje zastavljenih ciljev«, »ko 

učenec osvoji manj kot 50 % snovi v učnem načrtu«, »učenec ne izdela razreda.« 
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Učitelji in starši učno neuspešnost povezujejo tudi s težjim usvajanjem znanja oz. z 

učenčevim slabim memoriranjem in nerazumevanjem učne snovi. 20 učiteljev (20 %) učno 

neuspešnost opisuje kot: 

»Neuspešno osvajanje novega znanja«, »nezmožnost usvajanja in operiranja znanja«, 

»nerazumevanje učne snovi«, »neuspešnost pri razumevanju, pomnenju in uporabi 

obravnavane snovi«, »nezmožnost obnovitve snovi«, »nezmožnost povezovanja znanj z 

življenskimi situacijami«, »neznanje.« 

Zelo podobno razmišljajo tudi starši. 50 staršev (39,68 %) učno neuspešnost opredeljuje kot: 

»Neuspešnost pri sprejemanju in osvajanju učne snovi«, »nezmožnost (za)pomnenja«, 

»nerazumevanje učne snovi, nezmožnost povezovanja naučene snovi«, »učenec ne 

osvoji znanja, ki bi bil primeren za njegovo starost, oziroma ne zna uporabiti 

pridobljenega znanja«, »težave pri uporabi veščin, znanj, katere je pridobil z učenjem.« 

Največ učiteljev in staršev, tj. 45 učiteljev (45 %) in 63 staršev (50 %) pa je v svojih zapisih 

navedlo, da na učno neuspešnost vpliva več dejavnikov, predvsem šibke zmožnosti in 

pomanjkljiv trud učenca, značilnosti in vedenje učenca ter vpliv poučevanja in okolja. 22 

učiteljem (22 %) in 31 staršem (24,6 %) kriterij učne neuspešnosti predstavljajo učenčeve 

slabše sposobnosti oz. nesorazmerje med zmožnostmi, trudom in učnimi rezultati. Anketiranci 

učno neuspešnost na eni strani pojmujejo kot posameznikovo nedoseganje predvidenih ali 

željenih ciljev zaradi težjega usvajanja znanja, na drugi pa kot neizkoriščenost učenčevih 

potencialov. Izmed 22 učiteljev jih 12 učno neuspešnost pojmuje kot nedoseganje učnih 

ciljev, kljub vlaganju truda v učenje: 

»Nezmožnost učenca, da dosega zastavljene učne cilje«, »nezmožnost uspešnega 

opravljanja vseh obveznosti v šoli«, »neuspešen je učenec, ki kljub vlaganju v učno delo 

ne dosega zastavljenih ciljev«, »učenec kljub učenju ne dosega rezultatov, s katerimi bi 

uspešno zaključil razred«, »doživljanje neuspeha, nedoseganje standardov, brez 

vidnega napredka, kljub trudu, dodatnemu delu, sledenju pri pouku.« 

Izmed 31 staršev, pa 24 staršem učna neuspešnost predstavlja: 

»Vlagati trud v učenje in ne dosegati zadanih rezultatov«, »to je stanje, kadar otrok ne 

doseže svojega individualnega cilja«, »otrok kljub vloženemu trudu ne zmore zadovoljiti 

zahtevanih učnih ciljev«, »ko se otrok trudi (se uči, dela domače naloge), pa po učnih 

standardih ne doseže napredka«, »slabo pridobivanje znanja glede na vložen trud in čas 

učenja«, »ko v učenje vložiš veliko truda in enerije pa vseeno dobiš slabo oceno«, 

»učenec se uči, a kljub temu dosega slabe rezultate.« 

Ostalih 10 učiteljev in 7 staršev pa učno neuspešnost pojmuje kot podrealizacijo oz. 

neizkoriščenost zmožnosti učenca. Učitelji so učno neuspešnost v tem kontekstu opisali kot: 

»Nivo znanja ali sposobnost uporabe veščin, ki so pod nivojem učenčevih sposobnosti«, 

»učenec, ki ne izkoristi svojih sposobnosti in zaradi tega dosega nižje učne cilje«, 

»učenec, ki kljub dobrim zmožnostim ciljev učnega načrta ne dosega«, »učna 

neuspešnost je, ko učenci ne dosežejo ciljev, ki so jih sposobni doseči.« 
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Starši pa so o podrealizaciji potencialov, kot vzroku za učno neuspešnost učencev zapisali: 

»Doseganje slabših rezultatov, kot jih je otrok sposoben doseči«, »nespešno doseganje 

cilja na ravni svoje zmogljivosti«, »nedoseganje učnih cilje glede na zmožnosti otroka.« 

Podrealizacija učenčevih potencialov je močno povezana z njihovo motivacijo za šolsko delo. 

18 učiteljev (18 %) in 18 staršev (14,29 %) učno neuspešnost povezuje z značilnostmi oz. 

vedenjem učenca, ki naj bi vplivala na učno neuspešnost. Značilnosti in vedenja učencev, ki 

so učno neuspešni in so jih navedli učitelji so predvsem »nemotiviranost za delo«, 

»nezainteresiranost za delo«, »učenec se ne uči, niti ne posluša v šoli«. Učna neuspešnost pa 

po njihovem mnenju nastopi, ko učenec: 

»Nima volje do dela, ko se reševanja nalog loteva z odporom, ko ga stvari ne zanimajo 

in je prehitro zadovoljen z opravljenimi nalogami«, »ko v nobeni stvari ne najde nekega 

izziva in motivacije za delo, tako tisto strogo šolsko, kot tudi za obšolske in interesne 

dejavnosti« in tudi zaradi »pomanjkanja učenčevih delovnih navad.« 

Tudi starši so med značilnostmi in vedenjem učno neuspešnih učencev najpogosteje navajali 

nemotiviranost in nezanimanje učencev za šolsko delo: 

»Lenoba«, »popoln odpor do šole«, »otrok ni motiviran za učenje«, »nezainteresiranost 

za delo«, »pomanjkanje interesa za predstavitev svojih sposobnosti in premalo delovne 

discipline«, oz. menijo, da je učna neuspešnost »posledica ne poslušanja pri pouku, ne 

delanja domačih nalog in premalo aktivnega učenja« ter »rezultat otrokovega 

nesodelovanja, nezrelosti, ne pisanja domačih nalog«. 

Med anketiranci pa jih je nekaj izpostavilo tudi globlje razloge za učno neuspešnost, kot samo 

pomanjkanje motivacije in delovnih navad. Izmed 18 učiteljev so trije učitelji zapisali: 

»Učenec nima primanjkljaja v znanju, pa je vendar neuspešen v šoli (ne zmore pokazati 

svojega znanja) zaradi slabe učne samopodobe, nesamozavesti, strahu pred 

ocenjevanjem ipd.« 

Učna neuspešnost je rezultat »učnih težav, slabe koncentracije, nerednega dela, zaradi 

nesodelovanja pri pouku ali neopravljanja šolskih obveznosti«. 

»Otrok ne usvaja učnih ciljev zaradi nižjih duševnih zmožnosti in slabše opremljenosti 

na socialnem, čustvenem in motoričnem področju.« 

Dva starša pa sta zapisala, da učno neuspešen učenec »ni koncentriran, težje sledi učni snovi« 

ter »učni neuspeh jemlje osebno - negativna samopodoba, znanja ne osvoji, nima veselja do 

dela, stalno mu nekdo teži«. 

Vse omenjene značilnosti učencev, s katerimi učitelji in starši opredeljujejo učno neuspešnost, 

so znak podrealizacije oz. poduspešnosti. S. Rimm (1995) razlaga, da imajo poduspešni 

učenci ponavadi slabe učne navade, niso organizirani, ne pišejo domače naloge, ne poslušajo 

razlage, med poukom klepetajo, šolo doživljajo kot dolgočasno. Imajo prenizko ali previsoko 

postavljene cilje, katerih se ne trudijo doseči zaradi strahu pred neuspehom oz. ker ne 

verjamejo, da lahko dosežejo boljše rezultate. Ker se ne trudijo tudi ne doživljajo (ne)uspeha, 

zato ne krepijo občutka kompetentnosti, zaupanja vase. C. Razdevšek Pučko (2003) pa 

poudarja, da poduspešnost ni nujno tudi neuspešnost, saj učenci lahko dosegajo rezultate, s 

katerimi so zadovoljni sami, njihovi učitelji in tudi starši. 
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Anketiranci so poleg notranjih vzrokov za učno neuspešnost, ki izhajajo iz učenca samega, 

prepoznali tudi zunanje vzroke, ki prispevajo k učni neuspešnosti učencev. 5 učiteljev (5 %) 

in 14 staršev (11,11 %) meni, da ti vzroki izhajajo iz učenčevega ožjega okolja. Trije učitelji 

so zapisali, da je učna neuspešnost posledica »slabih socialnih pogojev«, »domačega okolja in 

družbe« ter »vzgoje in vrednot, ki jih učenec nosi v sebi«. Dva učitelja pa sta izpostavila vpliv 

poučevanja oz. neuspešne komunikacije na učno neuspešnost, razloga za učno neuspešnost pa 

sta po njunem mnenju »slaba razlaga učiteljev« in »konflikt med učencem in učiteljem«. 

Starši pa so vpliv ožjega okolja na učno neuspešnost učenca razložili na tri načine. 5 staršev 

meni, da je učna neuspešnost odgovornost učitelja, nanaša pa se na »površno učiteljevo 

podajanje snovi, brez kakršnih koli praktičnih primerov in dodatnih razlag« oz. nastopi »če 

učitelj ne uspe obrazložiti snovi tako, da jo učenci razumejo«. Trije starši učno neuspešnost 

dojemajo kot neuspešen prenos znanja, do česar lahko pride »zaradi slabe razlage, ali pa 

zaradi nezanimanja učenca«, ostalih 6 pa meni, da je učna neuspešnost posledica odnosa med 

učencem, učiteljem oz. starši. Njihovo mnenje povzemajo naslednji zapisi: 

»Učna neuspešnost je posledica nepopolne komunikacije med učiteljem in učencem«, 

»učna neuspešnost – neuspeh tria učenec – učitelj – starši«, »učitelj in starši ne 

prepoznajo otrokovega potenciala in ga ne spodbujajo v razvoju«, »premajhna 

motivacija in podpora staršev do otroka, treba mu je pomagati in biti potrpežljiv in 

vztrajen, čeprav je včasih zelo težko.« 

Pri raziskovanju učne neuspešnosti moramo torej raziskati vzroke, ki jo pogojujejo, 

njihovo medsebojno prepletenost in morebitno povezanost notranjih in zunanjih 

dejavnikov učne neuspešnosti. Učitelji in starši so navedli različne kriterije, po katerih 

opredeljujejo učno neuspešnost. Največ učiteljev in staršev učno neuspešnost opredeljuje 

kot izid različnih dejavnikov, predvsem zmožnosti in truda učenca. Kljub temu pa 

razumejo, da k učni neuspešnosti poleg dejavnikov, ki izhajajo iz učenca/otroka samega, 

prispevajo tudi zunanji dejavniki, vplivi bližnjega okolja. Najmanj učiteljev učno 

neuspešnost opredeljuje kot slabo memoriranje, razumevanje in uporabo naučenega, 

medtem ko najmanj staršev učno neuspešnost opredeljuje kot nedoseganje minimalnih 

standardov. Učitelji in starši so učno neuspešnost tesno povezovali z učno neuspešnim 

učencem, ki so ga podrobneje opredelili z ocenami, načinom učenja in vedenja, nekateri 

zapisi pa so izstopali od že omenjenih kategorij. Zapisi anketirancev o učno neuspešnem 

učencu so po kategorijah prikazani v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Pogostost navajanja značilnosti učno neuspešnega učenca pri učiteljih in 

starših znotraj posamezne kategorije 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

75 učiteljev (78,95 %) in 78 staršev (63,41 %) je pri opisu učno neuspešnega učenca navedlo 

ocene. Izmed njih je 17 učiteljev (22,67 %) in 25 staršev (32,05 %) zapisalo, da so ocene učno 

neuspešnega učenca »nizke« oz. »slabe«, vendar jih niso podrobneje opredelili. Naslednjih 17 

učiteljev (22,67 %) in 13 staršev (16,67 %) je ocene učno neuspešnega učenca opredelilo kot 

»negativne«, »nezadostne«, kot »ocene, ki ne dosegajo minimalnega nivoja« oz. so učno 

neuspešnega učenca opredelili kot učenca, ki »ima zaključeno negativno oceno«, »ima 

nezadostno oceno« oz. »ne dosega pozitivnih rezultatov«. 19 učiteljem (25,33 %) in 15 

staršem (19,23 %) pa učno neuspešnega učenca predstavlja tisti, ki ima nezadostne (1) in 

zadostne (2) ocene, 4 učiteljem (5,33 %) in 8 staršem (10,26 %) pa tudi tisti, katerih ocene se 

raztezajo od nezadostnih (1) do dobrih (3). 

Nekaj anketirancev ni podalo konkretnih ocen, ki naj bi jih učno neuspešen učenec pridobil, 

vendar so zapisali, da ima neuspešen učenec ocene, ki ne ustrezajo njegovim sposobnostim in 

ne dosegajo predvidenih pričakovanj. 12 učiteljev (16 %) meni, da učno neuspešen učenec: 

»Ne dosega, kar je sposoben doseči«, »ne izkoristi vseh svojih zmožnosti, niti se ne trudi 

doseči ciljev« in da so njegove ocene »nižje od pričakovanj, glede na sposobnosti«, 

»nižje, kot bi jih s svojimi sposobnostmi in primernim delom lahko dosegel«, »nižje, kot 

bi si jih želel oz. glede na vložen trud.« 

Tudi 7 staršev (8,97 %) učno neuspešnega učenca vidi kot podrealizatorja oz. posameznika, ki 

ne izkazuje svojih potencialov. Zapisali so: 

»Učno neuspešen je učenec, ki ne izkoristi vseh svojih potencialov in se zadovolji tudi z 

nižjo oceno, čeprav je sposoben za več«, »ocene učno neuspešnega učenca niso v skladu 

s pričakovanji in ne odražajo vloženega truda«, »ima ocene, ki ne dosegajo njegovih 

zmožnosti«, »ne doseže ocene za katero je sposoben.« 

Kategorija 
Učitelji (N = 95) Starši (N = 123) 

f f % f f % 

Ocene 75 78,95 % 78 63,41 % 

nizke 17 22,67 % 25 32,05 % 

negativne 17 22,67 % 13 16,67 % 

od 1 do 2 19 25,33 % 15 19,23 % 

od 1 do 3 4 5,33 % 8 10,26 % 

pod pričakovanji 12 16 % 7 8,97 % 

odvisne od posameznika 6 8 % 10 12,82 % 

Način učenja 60 63,16 % 77 62,60 % 

neredno šolsko delo 32 53,33 % 26 33,77 % 

neustrezen 18 30 % 39 50,65 % 

odvisen od posameznika 5 8,33 % 4 5,19 % 

učenje s pomočjo 5 8,33 % 8 10,39 % 

Vedenje 78 82,11 % 74 60,16 % 

nemotivirano 33 42,31 % 45 60,81 % 

neprimerno vedenje 21 26,92 % 17 22,97 % 

odvisno od posameznika 24 30,77 % 12 16,22 % 

Izstopajoči odgovori 17 17,9 % 28 22,76 % 
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Preostalih 6 učiteljev (8 %) in 10 staršev (12,82 %), ki so podali mnenje o ocenah učno 

neuspešnega učenca, pa trdi, da »ocene niso merilo« oz. so ocene učno neuspešnega učenca 

»odvisne od vsakega posameznika«. 

Anketiranci so podali tudi svoje mnenje o načinu učenja učno neuspešnega učenca. Način 

učenja učno neuspešnega učenca je opisalo 60 učiteljev (63,16 %) in 77 staršev (62,6 %). 32 

(53,33 %) učiteljev meni, da se učno neuspešen učenec ne zanima za šolsko delo: 

»Ne opravlja šolskega dela«, »ne opravlja domačih nalog in drugih zadolžitev«, 

»večinoma se uči na pamet«, »ne uči se sproti, le kampanjsko pred testi in 

spraševanjem«, »za ocenjevanje se ne pripravi« oz. »se sploh ne uči.« 

Da učno neuspešen učenec svojih šolskih obveznosti ne opravlja redno, meni tudi 26 staršev 

(33,77 %), ki so zapisali, da se tak učenec: 

»Doma ne uči in ne dela redno domačih nalog«, »se ne uči sproti«, »se ne uči dovolj«, 

»uči se samo pred preverjanjem znanja«, »domače naloge so odveč, učenja ne mara.« 

Nekateri anketiranci menijo, da se učno neuspešen učenec uči, vendar na neustrezen oz. 

neučinkovit način. 18 učiteljev (30 %) tako trdi, da se učno neuspešen učenec: 

»Ne zna učiti«, »se ne zna učinkovito učiti, ne ve kako«, »načina učenja nima, saj se ne 

zna lotiti učenja, nima predstave koliko, kdaj in kako se učiti«, »učne strategije so 

neustrezne«, »ubira napačne načine učenja«, »nima pravih tehnik oz. metod učenja«, 

»nima učnih navad, učenje ni efektivno«, »nima delovnih navad.« 

Podobno menijo tudi starši. Izmed vseh staršev, ki so podali mnenje glede načina učenja učno 

neuspešnega učenca, jih največ, tj. 39 (50,65 %) meni, je učenec učno neuspešen, ker: 

»Otrok z mislimi ni pri snovi«, »se ne more ali noče sam pripraviti k delu, učenju«, »se 

ne zna učiti«, »je učenje neproduktivno in je brez delovnih navad«, »nima izdelanega 

sistema učenja, največkrat preslabo oceni potreben čas, da predela snov«, ima »slabe 

delovne navade, podcenjuje učno snov«, »potrebuje drugačen pristop k učenju.« 

5 učiteljev (8,33 %) in 4 starši (5,19 %) menijo, da je način učenja učno neuspešnega učenca 

»odvisen od vsakega posameznika« oz. da način učenja ni nujno vzrok učne neuspešnosti, saj 

je vzrokov zanjo veliko. Učno neuspešnost med drugim povzročajo tudi težave z učenjem in 

razumevanjem snovi. 5 učiteljev (8,33 %) meni, da se učenec, ki obravnavane snovi ne 

razume »zelo težko uči« in zato potrebuje »pomoč pri šolskem delu«, »veliko dodatnega dela 

in pomoči«, »navajanje na samostojnost, delo in učne navade«. Eden izmed njih pa je zapisal, 

da »lahko s prilagoditvami tudi učenci s primanjkljaji dosegajo dober ali celo višji uspeh«. 

8 staršev (10,39 %) pa meni, da učno neuspešen učenec: 

»Težko sproti obravnava snov«, »uči se težje«, »ni samostojen«, »sam ni zmožen slediti 

snovi v šoli, potrebuje pomoč pri učenju«, »potrebuje veliko pomoči pri nalogah, 

potrebuje veliko vzpodbud in pozitivnega učnega okolja«, »doma potrebuje dodatno 

razlago, potrebuje pomoč staršev pri reševanju vseh nalog, potrebuje nujno kontrolo.« 

Učno neuspešni učenci imajo slabšo samopodobo, svoje sposobnosti slabše vrednotijo, interes 

za učenje je nizek, učni neuspehi pa jim predstavljajo obremenitev in stres. Da bi izboljšali 

svoje učne rezultate, še posebej potrebujejo podporo in pomoč učiteljev in staršev (Kobolt, 

2010), česar se zavedajo tudi anketiranci. S. Rimm (1995) trdi, da učence lahko motiviramo 
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za delo, če prepoznamo in razumemo vzroke njihovih težav. Če jim svoje pozornosti ne 

posvetimo pa lahko učenci, ki se soočajo s težavami, izražajo tudi manj sprejemljivo vedenje. 

Anketiranci tako kot ocene in način učenja tudi vedenje učno neuspešnega učenca pojmujejo 

različno. Izmed 78 učiteljev (82,11 %) in 74 staršev (60,16 %), ki so podali opis vedenja učno 

neuspešnega učenca jih največ meni, da je vedenje neuspešnih učencev nemotivirano. Učno 

neuspešen učenec tako po mnenju 33 učiteljev (42,31 %): 

»Nima motivacije za delo«, »je pri pouku večinoma pasiven, ne sodeluje, je nemotiviran 

ali zgolj zunanje motiviran«, »nima notranje motivacije za učenje, se ne more fokusirati 

na učenje in poslušanje pri pouku«, »ne kaže interesa za kakršnokoli delo povezano s 

šolo, je apatičen, rad se izmika nalogam, samoiniciativno ničesar ne naredi, kar mora, 

pa naredi površno«, »ne vidi smisla v šolskem delu«, »vse mu je odveč«, »pouku ne 

sledi, je zasanjan in zamišljen, je brez volje«, »je len.« 

Nemotiviranost učno neuspešnih učencev podobno pojmuje tudi 45 staršev (60,81 %):  

»Je nemotiviran, nezainteresiran, nezbran«, »nezanimanje za šolsko delo«, »ni pozoren 

pri učni uri«, »pri pouku ne posluša, ne sodeluje«, »ne sledi pouku, izostaja«, »len za 

učenje«, »ima odpor do učenja«, »mu je malo mar za šolo.« 

21 učiteljev (26,92 %) in 17 staršev (22,97 %) pa učno neuspešnemu učencu pripisuje 

»neprimerno« ter »moteče vedenje«. Po mnenju učiteljev učno neuspešen učenec:  

»Ne upošteva pravil in reda«, »je običajno nemiren, nervozen, moti učni proces«, »je 

agresiven do sošolcev, učiteljev, šolskega inventarja, izostaja od pouka«, »izreka 

žaljivke, kletvice.« 

Neprimerno vedenje učno neuspešnega učenca po mnenju staršev povzemajo naslednji zapisi: 

»Se ne razume s sošolci, vedenjske težave, agresivnost«, »nemirnost v šoli«, »nima 

izoblikovanega pozitivnega odnosa do šole, zelo verjetno pa tudi do doma in vseh 

domačih«, »ugovarja staršem in v šoli drugim osebam«, »klepeta, jezika učiteljici, dela 

nemir po hodnikih šole«, »šolo jemljejo za zabavo, so nezanesljivi in izstopajo po 

slabem vedenju.«  

Anketiranci vzrok za opisano vedenje pripisujejo prav učni neuspešnosti, neučinkovitosti 

učencev oz. potrebi po pozornosti. Učitelji menijo, da učno neuspešen učenec: 

»Svojo nedelavnost in neuspešnost, lahko tudi nesposobnost, prikriva ali kompenzira s 

klovnovskim in neprimernim obnašanjem« oz. »išče pozornost na mnogokrat moteč 

način.« 

O vzrokih motečega vedenja učno neuspešnega učenca podobno menijo tudi starši: 

»Učno neuspešen učenec je zaradi nedoseganja ciljev nesrečen, nezadovoljen in v 

stalnem strahu, ki pa ga vedno ne pokaže. Kot takšen ne zmore ustrezno komunicirati z 

okolico, da bi v nečem izstopal, se občasno vede manj primerno.« 

»Pogosteje so razdražljivi zaradi neučinkovitosti.« 

»Svoj neuspeh pogosto kompenzira z vzbujanjem pozornosti.« 
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»Njegovo vedenje je sprva brezbrižno, kar je verjetno posledica zavedanja svojega 

neuspeha.« 

Po drugi strani pa 24 učiteljev (30,77 %) in 12 staršev (16,22 %) meni, da vedenje učno 

neuspešnega učenca ni le problematično, ampak je lahko tudi vzorno oz. manj moteče za 

okolico. Vedenje je po njihovem mnenju torej odvisno od vsakega posameznika. Učiteljeva 

pojmovanja o vedenju učno neuspešnega učenca predstavljajo naslednji zapisi: 

»V šoli je lahko skrit, miren ali pa izraža neprimerno vedenje, odvisno od učenca do 

učenca«, »pogosto taki otroci s svojim vedenjem motijo pouk ali pa se umaknejo v svoj 

svet in jih ni opaziti«, »večkrat se zaplete v neljube situacije, lahko pa se tudi zapre vase 

in ''čaka'' na to, da ga kdo opazi«, »ni nujno, da je moteč, lahko je neopazen.«  

Tudi starši vedenje učno neuspešnega učenca umeščajo na kontinuum med internalizirane in 

eksternalizirane oblike vedenja: 

»Vedenje je lahko vzorno ali nesprejemljivo in ni direktno povezano z učno 

neuspešnostjo«, »večinoma si jih predstavljamo kot razgrajače in nasilneže, so pa lahko 

zelo mirni in vase zaprti«, »lahko je čisto miren, lahko hiperaktiven«, »lahko je 

apatičen – nezainteresiran za sodelovanje, ima osebne težave, ki jih skriva, izločen iz 

družbe, lahko pa tudi glasen, moteč v razredu, agresiven.«  

Mnenja anketirancev se povezujejo z ugotovitvami raziskave A. Kobolt (2010), da se med 

učenci na slovenskih šolah najpogosteje pojavljajo neosredotočenost na snov med poukom in 

nesamostojnost pri šolskem delu, ki pa so za strokovne delavce sicer najmanj moteča. Najbolj 

jih namreč motijo eksternalizirana vedenja, kot so uničevanje opreme, verbalno nasilje in 

izzivanje vrstnikov ter odvračanje drugih od dela. Čeprav se strokovni delavci zavedajo, da 

učenci s svojim vedenjem sporočajo, da nekaj ni v redu, razloge za takšno vedenje vseeno 

pripisujejo predvsem lenobi, nevzgojenosti in iskanju pozornosti, manj pa učenčevim težavam 

z razumevanjem snovi, specifičnim učnim težavam in neustreznim pedagoškim pristopom 

(prav tam). Iz zapisov anketirancev v okviru raziskave magistrskega dela pa razberemo 

njihovo razumevanje medsebojne pogojenosti učne neuspešnosti in bolj ali manj motečega 

vedenja. Učna neuspešnost lahko pri učencu izzove določeno vedenje, vedenje pa skupaj z 

drugimi dejavniki, ki prispevajo k učni neuspešnosti učenca, neuspešnost še dodatno krepi. 

Učitelji in starši so v opisih učno neuspešnega učenca zajeli več področij, po katerih jih 

prepoznajo. Največ učiteljev učno neuspešnega učenca pojmuje kot učenca, ki šolske 

obveznosti ne opravlja redno, se ne uči in ne dela domačih nalog, zaradi nezainteresiranosti 

pri pouku pa najpogosteje pridobiva negativne (1) in zadostne (2) ocene. Najpogostejše 

lastnosti učno neuspešnega učenca, ki so jih navedli učitelji, povzame naslednji zapis:   

»Ocene so negativne ali zadostne, ne dela domačih nalog, za ocenjevanje se ne 

pripravi, pri pouku ne sodeluje.« 

Največ staršev pa učno neuspešnega učenca pojmuje kot učenca, ki ima nizke ocene, 

neustrezen način učenja, pri pouku pa je nemotiviran. Najpogostejše lastnosti učno 

neuspešnega učenca po mnenju staršev povzame naslednji zapis: 

»Se ne zna učiti, ne posluša, ne želi spoznavati novih znanj, njegove ocene so slabe.« 

Tako kot med zapisi učno uspešnega učenca, pa tudi med zapisi učno neuspešnega učenca po 

kompleksnosti oz. po drugačnemu pogledu nanj izstopa 17 zapisov učiteljev (17,9 %) in 28 

zapisov staršev (22,76 %). Nekateri učitelji o učno neuspešnem učencu razmišljajo: 
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»Ponavadi za take označimo učence, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja, so 

ocenjeni z nezadostnimi in zadostnimi ocenami, čeprav je to lahko tudi učenec, ki zaradi 

nedela dosega mnogo nižje rezultate, kot bi jih lahko. Lahko je učno neuspešen učenec z 

višjimi sposobnostmi, ki ne dela zadosti, lahko pa tudi učenec, ki se trudi, vendar so 

zahteve zanj prevelike. Neuspeh ga še bolj demotivira, primanjkljaji v znanju se samo še 

povečujejo in neuspeh je neizogiben.« 

»Dosega nižje ocene, tudi če se zanje veliko uči, saj velikokrat ne razume, kar se uči. V 

razredu ga zmotijo hrup in nered, ne zmore končati nalog, pade mu pozornost, presliši 

navodila. Pozablja domače naloge. Piše v napačne zvezke. Neuspešnost kompenzira z 

vedenjem, ki sošolce moti, zato ga celo odrivajo iz igre in jih potem podkupuje ...« 

»Ocene so lahko pod pričakovanji, ni pa nujno. Če se počuti neuspešnega, se včasih 

učenci sami po določenem času sprijaznijo z ocenami. V šoli takšni učenci običajno ne 

vprašajo za pomoč vsakič, ko jo potrebujejo. Včasih jim popusti motivacija zaradi 

neuspeha in zato začnejo manj redno opravljati šolske obveznosti, ne sledijo več tako 

dobro pri pouku ...« 

»Učenec, ki ni učno uspešen ima velikokrat slabše ocene, ne pozna pravih strategij 

učenja, v šoli velikokrat ni motiviran za delo, kar posledično privede do vedenjskih 

težav, ker doživlja neuspehe in se primerja s sošolci, to vpliva na njegovo samopodobo, 

ki postaja z neuspeha v neuspeh le še slabša.« 

»Učno neuspešen učenec ima navadno nižje ocene kot bi si jih želel oz. glede na vložen 

trud. Zaradi občutka neuspeha se včasih na neki točki nehajo truditi, ne urejajo 

zapiskov in lahko postanejo v razredu moteči /.../ predvsem za uspešnejše in ambiciozne 

učence. Menim, da ne glede na sposobnosti in zmožnosti učitelja, če je v razredu več 

neuspešnih učencev, to lahko vpliva na celoten razred, da le ta postane manj delaven, 

bolj pasiven.« 

»Za učno neuspešnim učencem je običajno veliko vzrokov in razlogov, zakaj je učenec 

neuspešen. Najprej je potrebno te vzroke odkriti in učencu pomagati na vseh področjih, 

ne samo pri odpravljanju učnih težav. Velikokrat gredo učne težave z roko v roki z 

vedenjskimi težavami.« 

Iz zapisov učiteljev razberemo, da učno neuspešnost pojmujejo kot posledico kombinacije 

različnih dejavnikov (nemotiviranosti, previsokih zahtev, hrupa, pomanjkanja pozornosti, 

neučinkovitega učenja), ki pri učencu lahko izzovejo moteče vedenje, slabšanje samopodobe, 

nesprejetost med vrstniki in nemotiviranost za šolsko delo. Učitelji se zavedajo, da moramo 

vzroke in posledice učne neuspešnosti prepoznati in razumeti, če želimo učencu pomagati pri 

izboljševanju učnih dosežkov. 

Starši pa so razmišljali predvsem o vplivu socialnih dejavnikov na učno neuspešnost učenca: 

»Učno neuspešen učenec najverjetneje ni dovolj motiviran za učenje, lahko pa mu tudi 

ne leži način podajanja snovi. Včasih za učno neuspešne štejejo že otroci, ki imajo 

ocene 4. Tu imajo zelo pomembno vlogo pri vrednotenju starši, ki imajo včasih za 

otroka obremenjujoče želje, ki le-tega hromijo pri želji po večji uspešnosti.« 

»Tudi tu ocene ne štejejo, saj se lahko otrok težje uči, se pa toliko bolj izkaže pri 

izdelkih kot so plakati, predstavitve ... Mogoče bo rabil pri učenju nekaj več pomoči in 

vztrajnosti predvsem pa zdrave spodbude. Lahko pa tudi učno neuspešen otrok zelo rad 
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pomaga pri domačih opravilih prav zaradi potrditve, da je tudi on v nečem dober. V 

vsakem primeru eni in drugi potrebujejo spodbudo in pohvalo.« 

»Slabše ocene, ki pa niso nujno posledica neznanja, saj ugotavljam, da je kljub 

normalnim sposobnostim današnji učni program takšen, da mora večina staršev z otroki 

delati tudi po šoli. Lahko da učno neuspešen otrok doma nima možnosti pomoči staršev 

(manj izobraženi, iz drugih okolij, težave z razumevanjem).« 

»Takega ga dela predvsem okolje, nekateri učitelji, predvsem pa sošolci. Okolje težko 

ali pa sploh ne razume, da se spopada z disleksijo, učitelj tega ne opazi.« 

»Učno neuspešen otrok ima težave predvsem zato, ker je običajno samo številka v 

sistemu, in ta šolski sistem ne omogoča resnične poglobitve ali drugačnega razmišljanja 

in načina dela.« 

»Učno neuspešen učenec je otrok, ki se ne zna ali noče ukloniti sistemu je za sistem 

lahko učno neuspešen, ni pa nujno to otrok, ki bo v življenju neuspešen.« 

»Učno neuspešni /.../ otroci niso nič drugačni od uspešnih otrok, vzroke je potrebno 

poiskati in jim pomagati.« 

»Učni neuspeh ni vzrok, pač pa posledica obširnih, osebnostnih psiholoških 

dejavnikov.« 

Tako kot učitelji, se tudi starši zavedajo, da je učna neuspešnost otroka posledica kombinacije 

različnih dejavnikov, ki učno neuspešnost pogojujejo, hkrati pa so tudi njena posledica. Starši 

razmišljajo tudi o usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega sistema, ki učno neuspešne učence 

po njihovem mnenju pravzaprav oblikuje. Učni načrti in standardi znanja predvidevajo kako, 

kdaj in kaj naj bi učenci v določenem izobraževalnem obdobju dosegli. Učenci, ki zaradi 

različnih razlogov (učnih težav, pomanjkanja podpore, drugačnega pogleda na učne vsebine, 

ipd.) od predvidenega odstopajo, pa so lahko označeni kot neuspešni. A. Kobolt (2010) 

razlaga, da učence tako ali drugače opredeljujejmo izključno zaradi naših potreb in lažjega 

razumevanja. Za uspešno razvijanje spretnosti, pa učno uspešni in učno neuspešni učenci 

potrebujejo visoka, vendar realna pričakovanja, veliko spodbude, potrditev, pomoči in pohval 

s strani učiteljev in staršev. Strokovni delavci in starši bi se morali zavedati individualnosti 

vsakega učenca in sodelovati z namenom izboljšanja učne uspešnosti, pridobivanja različnih 

znanj, razvijanja potencialov, socialnih spretnosti, ki so potrebna za kakovostno življenje.   

Zapisi učiteljev in staršev o učni uspešnosti, učni neuspešnosti, učno uspešnih učencih in učno 

neuspešnih učencih se med seboj smiselno povezujejo. Če jih pogledamo celostno, vidimo, da 

se v pojmovanjih učiteljev in staršev odraža razumevanje kompleksnosti in relativnosti učne 

(ne)uspešnosti, razumevanje prepleta in soodvisnosti različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

učenje in izkazovanje znanja učencev/otrok. Dejavniki, ki po mnenju anketirancev prispevajo 

k učni (ne)uspešnosti učencev/otrok izhajajo iz učencev/otrok samih in iz njihovega 

socialnega okolja. Učitelji in starši so navedli tudi veliko lastnosti učno (ne)uspešnih 

učencev/otrok. V praksi najverjetneje obstajajo učno uspešni in neuspešni učenci/otroci z 

značilnostmi, ki so jih anketiranci omenili, takšni, ki imajo le nekatere izmed njih in tudi 

učenci/otroci z lastnostmi, ki jih anketiranci niso omenili. Ne glede na učenčeve/otrokove 

lastnosti, je za učitelje in starše pomembno, da svoje učence/otroke motivirajo, pritegnejo 

njihovo pozornost in jim omogočijo ustrezne pogoje za učenje. S tem se povečuje interes 

učencev/otrok za učenje, izboljša učna uspešnost in premaguje učna neuspešnost. 
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7.1.3 Pojmovanja učiteljev in staršev o znanju, učenju, poučevanju in učni 

(ne)uspešnosti – ocenjevalne lestvice stališč 

Pojmovanja proučujemo z odgovori na odprta vprašanja, bolj poglobljeno pa tudi z lestvicami 

stališč, ki ta pojmovanja sestavljajo. V okviru raziskave so anketiranci del svojih osebnih 

pojmovanj o učni (ne)uspešnosti podali pri 10. vprašanju anketnega vprašalnika za učitelje oz. 

pri 13. vprašanju anketnega vprašalnika za starše. Pri vsaki od 30 trditev so označili odgovor, 

ki predstavlja njihovo mnenje (ne drži, delno drži ali drži). Na podlagi dobljenih rezultatov 

sem preverila prvo in drugo hipotezo, ki sem si ju postavila v okviru magistrskega dela. Za 

lažjo interpretacijo sem trditve razdelila v tri sklope in jih prikazala v slikah. V prvem sklopu 

sem s trditvami vezanimi na ocene, motivacijo, trud, posebne potrebe učencev, itd. preverjala 

mnenje anketirancev o učno (ne)uspešnih učencih. V drugem sklopu sem s trditvami vezanimi 

na učenje, znanje in poučevanje preverjala vzgojno-izobraževalna pojmovanja anketirancev. 

V tretjem sklopu pa sem s trditvami preverjala njihovo mnenje o zunanjih vplivih na 

izobraževalne rezultate, o odgovornosti za učni (ne)uspeh ter o pomembnosti sodelovanja 

med šolo in domom. V vsakem sklopu so rezultati strinjanja učiteljev in staršev s 

posameznimi trditvami prikazani na istih slikah, kar služi primerjavi njihovih pojmovanj. 

Zaradi preglednosti sta v vsakem sklopu po dve sliki, ki prikazujeta mnenja anketirancev. 

Rezultati učiteljev in staršev glede strinjanja s posameznimi trditvami so prikazani na slikah 

11 in 12, 13 in 14, 15 in 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

7.1.3.1 Primerjava osebnih pojmovanj učiteljev in staršev o učno (ne)uspešnih učencih 

– 1. sklop 

Slika 11: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo v 1. sklopu – 1. del 
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Slika 12: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo v 1. sklopu – 2. del 
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Sliki 11 in 12 prikazujeta pogostost strinjanja učiteljev in staršev s posameznimi trditvami, ki 

se nanašajo na učno (ne)uspešne učence. Pojmovanja učiteljev in staršev o učno (ne)uspešnih 

učencih so si podobna, saj so deleži strinjanja učiteljev in staršev pri trditvah podobno 

razporejeni. Iz slike 11 razberemo, da se učitelji najbolj strinjajo s trditvijo Vsak učenec je 

lahko kdaj učno neuspešen (70,6 %). Visoko stopnjo strinjanja so izrazili tudi pri trditvi Če 

učenec ve, na kakšen način se najlažje uči, bo v šoli bolj uspešen (67,6 %), s katero se ne 

strinja najmanjši delež učiteljev (2 %). Ravno s to trditvijo se strinja največ staršev (73,6 %) 

in tudi ne strinja najmanj staršev (2,8 %). Visoko stopnjo strinjanja pa so prav tako kot učitelji 

tudi starši izrazili pri trditvi, da je vsak učenec lahko kdaj učno neuspešen (70,8 %). Po visoki 

stopnji strinjanja učiteljev izstopa tudi trditev Učno uspešni učenci so bolj motivirani za 

učenje kot učno neuspešni učenci, s katero se strinja 60,8 % učiteljev, medtem ko se z njo 

strinja manj kot polovica staršev (44,4 %). 

Trditve prikazane na sliki 12 izstopajo predvsem po tem, da se anketiranci z njimi delno 

strinjajo. Največ učiteljev in staršev se delno strinja s trditvama Učno uspešni učenci so v 

razredu priljubljeni in Zelo sposobni učenci so v šoli vedno uspešni. S trditvijo Učno uspešni 

učenci so v razredu priljubljeni se delno strinja 71,6 % učiteljev in 74,3 % staršev, s trditvijo 

Zelo sposobni učenci so v šoli vedno uspešni pa se delno strinja 71,6 % učiteljev ter 63,9 % 

staršev. Po visokem deležu učiteljev in staršev, ki se delno strinjajo, izstopata še dve trditvi, in 

sicer Učno neuspešni učenci učenju ne namenijo dovolj truda in časa, s katero se delno strinja 

70,6 % učiteljev in 61,8 % staršev ter Če učenec hoče imeti visoke ocene, se mora veliko učiti, 

s katero se delno strinja 69,6 % učiteljev in 57,6 % staršev. 

Najmanj učiteljev (6,9 %) se strinja s trditvijo Zelo sposobni učenci so v šoli vedno uspešni, 

najvišjo stopnjo nestrinjanja pa so izrazili s trditvijo Učenci s posebnimi potrebami so tudi 

učno neuspešni učenci (40,2 %). S to trditvijo se strinja najmanj staršev (6,3 %), največ 

staršev pa se z njo ne strinja (61,1 %).  

Rezultati raziskave potrjujejo spoznanja s področja pedagoške psihologije, da je učna 

(ne)uspešnost relativna, subjektivno opredeljena in odvisna od izkušenj, pričakovanj vsakega 

posameznika. Da učno (ne)uspešnost kot subjektivno razumejo tudi anketiranci, vidimo po 

velikem številu trditev, s katerimi se anketiranci delno strinjajo. Delno strinjanje namreč ne 

pomeni nujno, da se anketiranci ne morejo odločiti med dvema skrajnostma, ampak nakazuje 

tudi na razumevanje kompleksnosti in edinstvenosti učne (ne)uspešnosti. 

Kljub podobnim odgovorom anketirancev glede strinjanja z zgornjimi trditvami je χ²-preizkus 

potrdil, da se mnenja učiteljev in staršev statistično pomembno razlikujejo v dveh trditvah. 

Rezultat χ²-preizkusa za trditev Učno uspešni učenci so bolj motivirani za učenje kot učno 

neuspešni učenci je prikazan v preglednicah 7 in 8, rezultat χ²-preizkusa za trditev Učenci s 

posebnimi potrebami so tudi učno neuspešni učenci je prikazan v preglednicah 9 in 10. 

Preglednica 7: Kontingenčna tabela za trditev Učno uspešni učenci so bolj motivirani za 

učenje kot učno neuspešni učenci 

Učno uspešni učenci so bolj motivirani za učenje kot učno 
neuspešni učenci. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

4 
3,9 % 

36 
35,3 % 

62 
60,8 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

18 
12,5 % 

62 
43,1 % 

64 
44,4 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

22 
8,9 % 

98 
39,8 % 

126 
51,2 % 

246 
100 % 
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Preglednica 8: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede strinjanja s trditvijo 

Učno uspešni učenci so bolj motivirani za učenje kot učno neuspešni učenci 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

8,928 

246 
2 ,012 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 8.928, g = 2, p = 0.012). Iz kontingenčne tabele razberemo, da v 

primerjavi s starši pomembno večji odstotek učiteljev meni, da so učno uspešni učenci bolj 

motivirani za učenje kot učno neuspešni učenci, medtem ko se večji odstotek staršev kot 

učiteljev meni, da ta trditev ne drži in učno uspešni učenci niso bolj motivirani za učenje kot 

učno neuspešni učenci.      

Preglednica 9: Kontingenčna tabela za trditev Učenci s posebnimi potrebami so tudi učno 

neuspešni učenci 

Učenci s posebnimi potrebami so tudi učno neuspešni učenci. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

41 
40,2 % 

53 
52 % 

8 
7,8 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

88 
61,1 % 

47 
32,6 % 

9 
6,2 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

129 
52,4 % 

100 
40,7 % 

17 
6,9 % 

246 
100 % 

Preglednica 10: χ²-preizkus – preverjanje razlik glede strinjanja učiteljev in staršev s trditvijo 

Učenci s posebnimi potrebami so tudi učno neuspešni učenci 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

10,684 

246 
2 ,005 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 10.684, g = 2, p = 0.005). Iz kontingenčne tabele razberemo, da se 

v primerjavi z učitelji statistično pomembno večji odstotek staršev ne strinja s trditvijo, da so 

učenci s posebnimi potrebami tudi učno neuspešni, medtem ko se večji odstotek učiteljev 

strinja oz. delno strinja s tem, da so učenci s posebnimi potrebami tudi učno neuspešni učenci. 

Učitelji in starši so svoje mnenje o učni (ne)uspešnosti oblikovali na podlagi različnih 

izkušenj, zato je razumljivo, da se njihova osebna pojmovanja med seboj tudi nekoliko 

razlikujejo. Predvidevam, da imajo učitelji z učno (ne)uspešnostjo, učenci s posebnimi 

potrebami in motivacijo učencev več neposrednih in intenzivnejših izkušenj kot starši, saj so v 

to področje poklicno vpeti. Najverjetneje poznajo več učencev s posebnimi potrebami, ki so 

učno neuspešni kot pa učno uspešni, ter več učno uspešnih učencev, ki so bolj motivirani od 

učno neuspešnih. Kar pa ne pomeni, da obratni primeri ne obstajajo. Učni rezultati so namreč 

posledica vpliva številnih med seboj prepletenih dejavnikov na posameznikovo motivacijo, 

trud, učenje. Ker na vsakega posameznika vplivajo v drugačni meri, so tudi kombinacije in 

izidi učne (ne)uspešnosti zelo raznoliki (Zibar Komarica, 1993). Z različnimi primeri pa se 

povezujejo tudi razlike v osebnih pojmovanjih. V nadaljevanju bom predstavila osebna 

pojmovanja učiteljev in staršev o znanju, učenju in poučevanju. 
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7.1.3.2 Primerjava vzgojno-izobraževalnih pojmovanj učiteljev in staršev – 2. sklop  

Slika 13: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo v 2. sklopu – 1. del 
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Poučevanje je vodenje in spodbujanje
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Slika 14: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo v 2. sklopu – 2. del 
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Rezultati drugega sklopa trditev kažejo, da so osebna pojmovanja učenja, znanja in 

poučevanja, ki so jih izrazili učitelji in starši v obliki lestvice stališč, kombinirana in na višjih 

ravneh. Slika 13 izstopa po izjemno visokih deležih strinjanja anketirancev s posamezno 

trditvijo. Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo Z učenjem lažje razumemo življenje, se 

razvijamo in napredujemo, in sicer se z njo strinja 86,3 % učiteljev in 84,7 % staršev. Med 

trditvami, ki so dosegle najvišjo stopnjo strinjanja izstopajo tudi trditve Namen učenja je 

pridobivanje znanja, ki ga nato lahko praktično uporabimo v drugačnih situacijah, s katero se 

strinja 85,3 % učiteljev in 79,9 % staršev, trditev Znanje pomeni razumevanje pridobljenih 

informacij in njihova uporaba v življenju, s katero se strinja 82,4 % učiteljev in 80,6 % 

staršev, ter trditev Poučevanje je vodenje in spodbujanje učenčevega razvoja ter osebne rasti, 

s katero se strinja 82,4 % učiteljev in 77,8 % staršev. Nekoliko manjšo stopnjo strinjanja, pa 

vendar še vedno visoko, so anketiranci izrazili tudi s trditvama Poučevanje pomeni 

oblikovanje in razvijanje učenčevih spretnosti, s katero se strinja 65,7 % učiteljev in 68,1 % 

staršev in Znanje pomeni obvladovanje določenih spretnosti v praksi, s katero se strinja 60,8 

% učiteljev in 57,6 % staršev. Z vsemi omenjenimi trditvami se strinja nekoliko več učiteljev 

kot staršev, kar je lahko posledica večje vpetosti učiteljev v šolski sistem oz. močnejše 

povezanosti s poučevanjem, učenjem in znanjem. Prvih pet trditev, predstavljenih na sliki 13, 

torej predstavlja osebna pojmovanja na višji ravni. Trditve izstopajo tudi po tem, da se noben 

učitelj z njimi ne strinja. Vsi učitelji se namreč z njimi strinjajo oz. delno strinjajo. 

Z nižjimi pojmovanji učenja, znanja in poučevanja se strinja nizek odstotek anketirancev, z 

njimi pa se strinja več staršev kot učiteljev. S trditvijo Znanje je rezultat učenja se strinja 37,3 

% učiteljev in 43,8 % staršev, s trditvijo Poučevanje je prenašanje informacij na učence se 

strinja 32,4 % učiteljev in 41 % staršev. 21,6 % učiteljev in 32,6 % staršev pa meni, da Znanje 

pomeni poznavanje dejstev in podatkov. Pri teh treh trditvah je delež učiteljev in staršev, ki se 

s trditvami delno strinjajo največji. Trditev Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več 

informacij pa izstopa po tem, da se z njo strinja najmanj učiteljev (2,9 %) in najmanj staršev 

(11,8 %), ne strinja pa največ učiteljev (82,4 %) ter največ staršev (63,2 %). 

Kljub podobnostim v pojmovanjih učiteljev in staršev, se s trditvami, ki predvidevajo osebna 

pojmovanja znanja, učenja in poučevanja na višjih ravneh, strinja nekoliko več učiteljev kot 

staršev. S trditvami, ki predvidevajo osebna pojmovanja na nižjih ravneh, pa se strinja 

nekoliko več staršev kot učiteljev. Sicer pa se tudi v tem sklopu pojmovanja učiteljev in 

staršev statistično pomembno razlikujejo le v treh trditvah. 

Zaradi neizpolnjenega pogoja za izračun χ²-preizkusa (več kot 20 % pričakovanih vrednosti je 

bilo manjših od 5) je pri trditvi Poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje učenčevih 

spretnosti za izračun razlik med učitelji in starši uporabljen Kullbackov 2î preizkus. Rezultat 

Kullbackovega 2î preizkusa je prikazan v preglednicah 11 in 12. Rezultat χ²-preizkusa za 

trditev Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov je prikazan v preglednicah 13 in 14, 

rezultat χ²-preizkusa za trditev Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij pa je 

prikazan v preglednicah 15 in 16. 



 

 

76 

 

Preglednica 11: Kontingenčna tabela za trditev Poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje 

učenčevih spretnosti (uporaba Kullbackovega 2î preizkusa) 

Poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje učenčevih spretnosti. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

0 
0 % 

35 
34,3 % 

67 
65,7 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

5 
3,5 % 

41 
28,5 % 

98 
68,1 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

5 
2 % 

76 
30,9 % 

165 
67,1 % 

246 
100 % 

Preglednica 12: Kullbackov 2î preizkus – preverjanje razlik glede strinjanja učiteljev in 

staršev s trditvijo Poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje učenčevih spretnosti 

 vrednost g p 

Kullbackov 2î preizkus 

N 

6,059 

246 
2 ,048 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene 

trditve statistično pomembne (2î = 6.059, g = 2, p = 0.048). Iz kontingenčne tabele razberemo, 

da se v primerjavi z učitelji pomembno večji odstotek staršev ne strinja oz. strinja s tem, da 

poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje učenčevih spretnosti, medtem ko se več 

učiteljev kot staršev s trditvijo delno strinja. 

Preglednica 13: Kontingenčna tabela za trditev Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov 

Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

21 
20,6 % 

59 
57,8 % 

22 
21,6 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

16 
11,1 % 

81 
56,2 % 

47 
32,6 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

37 
15 % 

140 
56,9 % 

69 
28 % 

246 
100 % 

Preglednica 14: χ²-preizkus – preverjanje razlik glede strinjanja učiteljev in staršev s trditvijo 

Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

6,201 

246 
2 ,045 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 6.201, g = 2, p = 0.045). Iz kontingenčne tabele razberemo, da se 

v primerjavi s starši pomembno večji odstotek učiteljev s trditvijo Znanje pomeni poznavanje 

dejstev in podatkov ne strinja oz. delno strinja, medtem ko se večji odstotek staršev z 

navedeno trditvijo strinja in meni, da znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov. 
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Preglednica 15: Kontingenčna tabela za trditev Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več 

informacij 

Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

84 
82,4 % 

15 
14,7 % 

3 
2,9 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

91 
63,2 % 

36 
25 % 

17 
11,8 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

175 
71,1 % 

51 
20,7 % 

20 
8,1 % 

246 
100 % 

Preglednica 16: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede strinjanja s 

trditvijo Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

11,903 

246 
2 ,003 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 11.903, g = 2, p = 0.003). Iz kontingenčne tabele razberemo, da v 

primerjavi s starši pomembno večji odstotek učiteljev meni, da bistvo učenja ni zgolj 

zapomnitev čim več informacij, medtem ko se večji odstotek staršev kot učiteljev strinja oz. 

delno strinja s tem, da je bistvo učenja zgolj zapomnitev čim več informacij. 

Razlika v pojmovanjih učiteljev in staršev je morda posledica večje vpetosti učiteljev v 

vzgojno-izobraževalni sistem. Učitelji lahko na podlagi delovnih izkušenj oblikujejo bolj 

strokovna pojmovanja učenja, znanja in poučevanja ter se bolj zavedajo, da bistvo znanja in 

učenja več kot zgolj kopičenje faktografskih podatkov. Sicer pa imajo učitelji in starši 

sestavljena osebna pojmovanja o znanju, učenju in poučevanju predvsem na višjih ravneh. To 

je na pedagoškem področju zelo pomembno in zaželeno, predvsem pri učiteljih. Višja raven 

pojmovanj namreč predpostavlja upoštevanje večje kompleksnosti znanja, učenja in 

poučevanja ter celosten pogled na učence (Polak, 1996, 1997), poudarja pa tudi aktivnost 

učenca v učnem procesu, kompleksnejše reševanje problemov, večjo odgovornost učitelja ter 

uporabo različnih oblik poučevanja (Javornik Krečič, 2008). Ker se pojmovanja učiteljev 

povezujejo z načinom poučevanja učiteljev (Marentič Požarnik, 2000), lahko na podlagi 

rezultatov sklepamo, da učitelji poučujejo na način, ki učence spodbuja k razmišljanju, 

razumevanju in praktični uporabi naučenega, razvijanja njihovih spretnosti, itn. Glede na 

dobljene rezultate k temu stremijo tudi starši učencev. Zaradi podobnih predstav o znanju, 

učenju in poučevanju, se učitelji in starši dopolnjujejo ter lahko pri učencih bolj produktivno 

spodbujajo učno uspešnost. K. Perkins (2014) za doseganje učne uspešnosti učencev, namreč 

predpostavlja ravno skupne cilje in komplementarno delovanje šole in družine. 

V 3. sklopu trditev sem preverila kakšna so osebna pojmovanja učiteljev in staršev o vplivu 

zunanjih dejavnikov na izobraževalne dosežke učencev oz. njihova mnenja o medsebojnem 

sodelovanju, odgovornosti za učni uspeh in motiviranju učencev. 
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7.1.3.3 Primerjava osebnih pojmovanj učiteljev in staršev o vplivih zunanjih 

dejavnikov na izobraževalne dosežke učencev – 3. sklop  

Slika 15: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo v 3. sklopu – 1. del 
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Slika 16: Prikaz stopnje strinjanja anketirancev s posamezno trditvijo v 3. sklopu – 2. del 
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čimer se strinja 56,9 % učiteljev. Poleg teh dveh trditev so učitelji in starši izrazili visoko 

stopnjo strinjanja tudi s trditvama Zanimanje staršev za šolsko delo otroka, otroke motivira za 

učenje, s katero se strinja 58,8 % učiteljev in 54,2 % staršev, ter Učna uspešnost je pomembna 

za nadaljnje šolanje in življenje, s katero se strinja 53,9 % učiteljev in 57,6 % staršev. Najvišji 

odstotek nestrinjanja anketirancev pa se pojavlja pri trditvi Sodelovanje učiteljev in staršev je 

potrebno le ob težavah, sicer ne, s katero se ne strinja 87,3 % učiteljev in 72,2 % staršev. Na 

medsebojno sodelovanje se nanaša tudi trditev Sodelovanje učiteljev in staršev je stresno, pri 

kateri je razhajanje med odgovori anketirancev najbolj očitno in največje. S trditvijo se ne 

strinja 30,4 % učiteljev in 63,2 % staršev. Učitelji sodelovanje s starši doživljajo bolj stresno. 

Pri trditvah, ki se nanašajo na odgovornost za učni (ne)uspeh učenca, so deleži učiteljev in 

staršev, ki se s trditvami delno strinjajo visoki, kar kaže na razumevanje anketirancev, da je 

odgovornost za učni (ne)uspeh porazdeljena med učence same, njihove učitelje in starše. 

Učitelji in starši sebi in učencem tako pripisujejo delno odgovornost za učni (ne)uspeh, kljub 

temu pa največjo odgovornost za učni (ne)uspeh še vedno pripisujejo učencem, učitelji v 

nekoliko večji meri kot starši. Da je za svoj (ne)uspeh najbolj odgovoren učenec sam namreč 

meni 25,5 % učiteljev in 16,7 % staršev. 67,6 % učiteljev in 66,7 % staršev se s tem delno 

strinja. S trditvijo Za (ne)uspeh učenca so najbolj odgovorni njegovi starši se strinja 6,9 % 

učiteljev in 10,4 % staršev, delno strinjanje s to trditvijo pa je izrazilo 54,9 % učiteljev in 56,9 

% staršev. S trditvijo Za (ne)uspeh učenca je/so najbolj odgovorni njegovi učitelji pa se ne 

strinja nihče izmed učiteljev. 60,8 % jih meni, da ne drži, da so za (ne)uspeh učenca najbolj 

odgovorni prav oni, 39,2 % pa se jih s trditvijo delno strinja. Da so učitelji najbolj odgovorni 

za učni (ne)uspeh učenca pa meni 2,8 % staršev, 50,7 % staršev pa se s trditvijo delno strinja. 

Pojmovanja učiteljev in staršev se v tem sklopu statistično pomembno razlikujejo v 5 trditvah. 

χ²-preizkus je potrdil razlike med skupinama v 3 trditvah. Zaradi neizpolnjenega pogoja za 

izračun χ²-preizkusa (več kot 20 % pričakovanih vrednosti je bilo manjših od 5) so pri trditvi 

Za (ne)uspeh učenca je/so najbolj odgovorni njegovi učitelji kategorije odgovorov delno drži 

in drži združene, pri trditvi Učiteljev način poučevanja vpliva na učno motivacijo učencev in 

njihov učni uspeh pa je za izračun razlik med učitelji in starši uporabljen Kullbackov 2î 

preizkus. S temi spremembami smo zadovoljili pogoj za izračun razlik med skupinama s χ²-

preizkusom. Rezultati preizkusov so prikazani v spodnjih preglednicah. 

Preglednica 17: Kontingenčna tabela za trditev Učenec je sam najbolj odgovoren za svoj 

(ne)uspeh 

Učenec je sam najbolj odgovoren za svoj (ne)uspeh. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

7 
6,9 % 

69 
67,6 % 

26 
25,5 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

24 
16,7 % 

96 
66,7 % 

24 
16,7 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

31 
12,6 % 

165 
67,1 % 

50 
20,3 % 

246 
100 % 

Preglednica 18: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede strinjanja s 

trditvijo Učenec je sam najbolj odgovoren za svoj (ne)uspeh 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

6,850 

246 
2 ,033 
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Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 6.850, g = 2, p = 0.033). Iz kontingenčne tabele razberemo, da se 

v primerjavi s starši pomembno večji odstotek učiteljev strinja oz. delno strinja s tem, da je 

učenec sam najbolj odgovoren za svoj (ne)uspeh, medtem ko se večji odstotek staršev kot 

učiteljev s to trditvijo ne strinja. 

Preglednica 19: Kontingenčna tabela za trditev Za (ne)uspeh učenca je/so najbolj odgovorni 

njegovi učitelji (združeni kategoriji) 

Za (ne)uspeh učenca je/so najbolj odgovorni njegovi 
učitelji. 

 ne drži 
delno drži 

ali drži 
skupaj 

učitelji    f 
              f % 

62 
60,8 % 

40 
39,2 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

67 
46,5 % 

77 
53,5 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

129 
52,4 % 

117 
47,6 % 

246 
100 % 

Preglednica 20: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede strinjanja s 

trditvijo Za (ne)uspeh učenca je/so najbolj odgovorni njegovi učitelji (z uporabo združenih 

kategorij) 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

4,866 

246 
1 ,027 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 4.866, g = 1, p = 0.027). Iz kontingenčne tabele razberemo, da se 

v primerjavi s starši pomembno večji odstotek učiteljev ne strinja s tem, da so učitelji učenca 

najbolj odgovorni za njegov (ne)uspeh, medtem ko se več staršev kot učiteljev delno strinja s 

tem, da je/so za (ne)uspeh učenca najbolj odgovorni njegovi učitelji. 

Preglednica 21: Kontingenčna tabela za trditev Učiteljev način poučevanja vpliva na učno 

motivacijo učencev in njihov učni uspeh (uporaba Kullbackovega 2î preizkusa) 

Učiteljev način poučevanja vpliva na učno motivacijo učencev in njihov 
učni uspeh. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

1 
1 % 

43 
42,2 % 

58 
56,9 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

2 
1,4 % 

17 
11,8 % 

125 
86,8 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

3 
1,2 % 

60 
24,4 % 

183 
74,4 % 

246 
100 % 

Preglednica 22: Kullbackov 2î preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede 

strinjanja s trditvijo Učiteljev način poučevanja vpliva na učno motivacijo učencev in njihov 

učni uspeh 

 vrednost g p 

Kullbackov 2î preizkus 

N 

29,892 

246 
2 ,000 
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Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene 

trditve statistično pomembne (2î = 29.892, g = 2, p = 0.000). Iz kontingenčne tabele 

razberemo, da se v primerjavi z učitelji pomembno večji odstotek staršev strinja s tem, da 

učiteljev način poučevanja vpliva na učno motivacijo učencev in njihov učni uspeh, medtem 

ko se več učiteljev kot staršev s trditvijo delno strinja. 

Preglednica 23: Kontingenčna tabela za trditev Sodelovanje učiteljev in staršev je potrebno le 

ob težavah, sicer ne 

Sodelovanje učiteljev in staršev je potrebno le ob težavah, sicer ne. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

89 
87,3 % 

11 
10,8 % 

2 
2 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

104 
72,2 % 

31 
21,5 % 

9 
6,2 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

193 
78,5 % 

42 
17,1 % 

11 
4,5 % 

246 
100 % 

Preglednica 24: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede strinjanja s 

trditvijo Sodelovanje učiteljev in staršev je potrebno le ob težavah, sicer ne 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

8,213 

246 
2 ,016 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 8.213, g = 2, p = 0.016). Iz kontingenčne tabele razberemo, da v 

primerjavi s starši pomembno večji odstotek učiteljev meni, da sodelovanje učiteljev in 

staršev ni potrebno le ob težavah, medtem ko se več staršev kot učiteljev delno strinja oz. 

strinja s tem, da je sodelovanje učiteljev in staršev potrebno le ob težavah, sicer ne. 

Preglednica 25: Kontingenčna tabela za trditev Sodelovanje učiteljev in staršev je stresno 

Sodelovanje učiteljev in staršev je stresno. 

 ne drži delno drži drži skupaj 

učitelji    f 
              f % 

31 
30,4 % 

62 
60,8 % 

9 
8,8 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

91 
63,2 % 

44 
30,6 % 

9 
6,2 % 

144 
100 % 

skupaj    f 
              f % 

122 
49,6 % 

106 
43,1 % 

18 
7,3 % 

246 
100 % 

Preglednica 26: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši glede strinjanja s 

trditvijo Sodelovanje učiteljev in staršev je stresno 

 

 

Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede navedene trditve 

statistično pomembne (χ² = 26.157, g = 2, p = 0.000). Iz kontingenčne tabele razberemo, da v 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

26,157 

246 
2 ,000 
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primerjavi z učitelji pomembno večji odstotek staršev meni, da sodelovanje učiteljev in 

staršev ni stresno, medtem ko se več učiteljev kot staršev s trditvijo Sodelovanje učiteljev in 

staršev je stresno delno strinja oz. strinja. 

Dobljeni rezultati potrjujejo razumevanje učiteljev in staršev, da na učni (ne)uspeh učenca 

sovpliva več različnih dejavnikov ter da so zanj soodgovorni tudi oni sami. Učitelji in starši se 

zavedajo, da zanimanje staršev za njihovo šolsko delo, učiteljev način poučevanja ter njihovo 

medsebojno sodelovanje učence motivira za učenje. Ta dejanja učiteljev in staršev se kot 

zunanji dejavniki, ki vplivajo na motivacijo učencev in posredno na njihove učne rezultate, 

namreč pojavljajo tudi v strokovni literaturi (npr. Kalin idr., 2009; Marentič Požarnik, 2000). 

Iz rezultatov pa je očitno, da so učitelji in starši pri odgovarjanju izhajali iz različnih 

perspektiv. Učitelji odgovornost za (ne)uspeh v največji meri pripisujejo samim učencem, 

svoj vpliv na učno (ne)uspešnost učencev pa zaznavajo v manjši meri, kot ga zaznavajo starši 

učencev. Poleg tega starši tudi nase prevzemajo večjo odgovornost za učni (ne)uspeh učenca 

kot učitelji, s tem pa izražajo nekoliko zaščitniško držo do svojih otrok. Razlog za manjše 

zaznavanje učiteljevega lastnega vpliva na učenčevo učno (ne)uspešnost lahko izhaja iz 

številnih delovnih nalog, ki učitelju časovno otežujejo individualni pristop do vsakega učenca. 

Učitelji se v šolski uri najverjetneje ne morejo posvetiti vsem otrokom v takšni meri, kot se 

starši lahko posvetijo svojemu otroku. Zato morda nimajo občutka, da s svojim načinom 

poučevanja tako močno vplivajo na učno motivacijo učencev, kot to menijo starši ali celo 

učenci sami. Sicer pa učitelji, ki verjamejo, da s svojim vedenjem lahko vplivajo na učence, 

pri učencih povečajo prizadevanje za učenje in njihove učne dosežke (Košir, 2013).  

Rezultati prav tako kažejo, da se učitelji in starši zavedajo vpliva in pomembnosti rednega 

medsebojnega sodelovanja za učenčeve učne dosežke. Učitelji se nekoliko bolj kot starši 

zavedajo, da njihovo sodelovanje ni pomembno le ob težavah, ampak tudi sicer, prav tako pa 

ob sodelovanju občutijo tudi več stresa kot starši. Slivar (2009) ugotavlja, da visoko stopnjo 

stresa pri osnovnošolskih učiteljih, poleg nesramnega vedenja učencev do učiteljev, povzroča 

ravno delo s starši, sploh če so v ospredju konflikti, vmešavanje v njihovo pedagoško delo, 

nesodelovalnost oz. pomanjkanje podpore pri disciplinskih težavah učenca. Starši sodelovanje 

z učitelji morda manj stresno doživljajo tudi zato, ker jim ni potrebno intenzivno sodelovati s 

starši ostalih učencev, tako kot učiteljem, vendar z njimi sodelujejo le za svojega otroka. 

Rezultati, pridobljeni na podlagi 30 zastavljenih trditev, pri katerih so se anketiranci odločali 

med odgovori ne drži, delno drži in drži, so pokazali, da se osebna pojmovanja učiteljev in 

staršev med seboj statistično pomembno razlikujejo le v desetih trditvah. Hipotezo H1, da se 

Pojmovanja učne (ne)uspešnosti učiteljev in staršev med seboj statistično pomembno 

razlikujejo zato potrjujem le delno in sicer pri naslednjih trditvah: 

- Učno uspešni učenci so bolj motivirani za učenje kot učno neuspešni učenci, 

- učenci s posebnimi potrebami so tudi učno neuspešni učenci, 

- poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje učenčevih spretnosti, 

- bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij, 

- znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov, 

- učenec je sam najbolj odgovoren za svoj (ne)uspeh, 

- sodelovanje učiteljev in staršev je stresno, 

- učiteljev način poučevanja vpliva na učno motivacijo učencev in njihov učni 

uspeh, 

- sodelovanje učiteljev in staršev je potrebno le ob težavah, sicer ne, 

- za (ne)uspeh učenca je/so najbolj odgovorni njegovi učitelji. 
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7.1.3.4 Statistično pomembne povezave osebnih pojmovanj učiteljev in staršev s 

stopnjo izobrazbe 

Preverila sem tudi ali se osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti učiteljev in staršev 

statistično pomembno povezujejo z njihovo stopnjo izobrazbe. Povezanost posameznih trditev 

s stopnjo izobrazbe učiteljev in staršev sem preverila s Spearmanovim korelacijskim 

koeficientom. Rezultati preizkusov povezanosti kažejo, da statistično pomembne povezave 

med osebnimi pojmovanji učiteljev in njihovo stopnjo izobrazbe obstajajo pri 2 trditvah. Prav 

tako statistično pomembne povezave med osebnimi pojmovanji staršev in njihovo stopnjo 

izobrazbe obstajajo pri 2 trditvah. Rezultati so prikazani v preglednicah 27 in 28. 

Preglednica 27: Spearmanov korelacijski koeficient med stopnjo izobrazbe učiteljev ter 

trditvama Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov in Zanimanje staršev za šolsko delo 

otroka, otroke motivira za učenje 

Trditev r p N 

Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov. -,205* ,039 102 

Zanimanje staršev za šolsko delo otroka, 
otroke motivira za učenje. 

-,290** ,003 102 

* Korelacija je statistično pomembna na stopnji 0.05.  
** Korelacija je statistično pomembna na stopnji 0.01. 

Rezultati kažejo, da med trditvijo Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov in stopnjo 

izobrazbe učiteljev obstaja negativna, statistično pomembna, vendar šibka povezava (r = -

0.205, p = 0.039). Tudi med trditvijo Zanimanje staršev za šolsko delo otroka, otroke motivira 

za učenje in stopnjo izobrazbe učiteljev obstaja negativna, statistično pomembna, vendar 

šibka povezava (r = -0.290, p = 0.003). Negativna korelacijska povezanost med obema 

spremenljivkama pomeni, da se učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe v večji meri strinjajo s 

trditvama, da Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov ter Zanimanje staršev za šolsko 

delo otroka, otroke motivira za učenje, kot učitelji z višjo stopnjo izobrazbe.  

Preglednica 28: Spearmanov korelacijski koeficient med stopnjo izobrazbe staršev ter 

trditvama Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij in Poučevanje je prenašanje 

informacij na učence 

Trditev r p N 

Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij. -,303** ,000 144 

Poučevanje je prenašanje informacij na učence. -,265** ,001 144 

** Korelacija je statistično pomembna na stopnji 0.01. 

Rezultati kažejo, da med trditvijo Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij in 

stopnjo izobrazbe staršev obstaja negativna, statistično pomembna, vendar šibka povezava (r 

= -0.303, p = 0.000). Tudi med trditvijo Poučevanje je prenašanje informacij na učence in 

stopnjo izobrazbe staršev obstaja negativna, statistično pomembna, vendar šibka povezava (r 

= -0.265, p = 0.001). Negativna korelacijska povezanost med obema spremenljivkama 

pomeni, da se starši z nižjo stopnjo izobrazbe v večji meri strinjajo s trditvama Bistvo učenja 

je zgolj zapomnitev čim več informacij ter Poučevanje je prenašanje informacij na učence, kot 

starši z višjo stopnjo izobrazbe. 
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Pri preverjanju povezanosti 30 trditev s stopnjo izobrazbe anketirancev, se je statistično 

pomembna povezava pokazala le pri štirih trditvah. S stopnjo izobrazbe učiteljev se statistično 

pomembno povezujeta dve trditvi, prav tako se s stopnjo izobrazbe staršev statistično 

pomembno povezujeta le dve trditvi. Rezultati so pokazali, da imajo učitelji in starši z višjo 

stopnjo izobrazbe osebna pojmovanja na višjih ravneh. Izobrazba staršev se sicer z učnimi 

dosežki učencev povezuje preko pričakovanj, ki jih imajo starši do učnih dosežkih svojih 

otrok. Višja izobrazba namreč implicira višja pričakovanja, ta pa višje dosežke (Marjanovič 

Umek idr., 2007). Na podlagi rezultatov torej lahko trdimo, da osebna pojmovanja učiteljev in 

staršev, ki se pomembno povezujejo s stopnjo izobrazbe, vplivajo na njihova pričakovanja do 

učencev/otrok in s tem na učenčevo/otrokovo učno (ne)uspešnost. Učitelji tako od učencev 

zahtevajo več kot le poznavanje dejstev in podatkov in verjamejo, da učence zanimanje 

staršev za njihovo šolsko delo motivira. Starši pa od otrok pričakujejo več kot le zapomnitev 

čim več informacij, od učiteljev pa več kot le pasivno prenašanje znanja. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov, drugo zastavljeno hipotezo v okviru magistrskega dela H2 

Pojmovanja učne (ne)uspešnosti učiteljev in staršev se statistično pomembno povezujejo s 

stopnjo izobrazbe, potrjujem le delno, saj se razlike v osebnih pojmovanjih učiteljev in staršev 

glede na stopnjo izobrazbe pojavljajo le pri štirih trditvah, s katerimi sem preverjala osebna 

pojmovanja anketirancev. Izmed 30 trditev se s stopnjo izobrazbe učiteljev statistično 

pomembno povezujeta trditvi: 

- Znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov, 

- zanimanje staršev za šolsko delo otroka, otroke motivira za učenje. 

S stopnjo izobrazbe staršev pa se statistično pomembno povezujeta trditvi: 

- Bistvo učenja je zgolj zapomnitev čim več informacij, 

- poučevanje je prenašanje informacij na učence. 

Preverila pa sem tudi, ali se s stopnjo izobrazbe staršev povezuje tudi povprečje doseženih 

ocen njihovih otrok, ki so jih posredovali pri 5. vprašanju anketnega vprašalnika. Rezultati so 

prikazani v preglednici 29.  

Preglednica 29: Spearmanov korelacijski koeficient med stopnjo izobrazbe staršev in 

povprečjem šolskih ocen njihovih otrok 

 Stopnja izobrazbe povprečje ocen 

 
Stopnja izobrazbe 

 

r 
p 
N 

1,000 
. 

144 

,227** 
,006 
144 

povprečje ocen 
r 
p 
N 

,227** 
,006 
144 

1,000 
. 

144 

** Korelacija je statistično pomembna na stopnji 0.01. 

Med stopnjo izobrazbe staršev in učnimi dosežki njihovih otrok gre za statistično pomembno, 

pozitivno in šibko povezanost (r = +0.227, p = 0.006), ki predpostavlja, da otroci staršev z 

višjo stopnjo izobrazbe dosegajo višje ocene, kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Potrdili smo, kar so potrdile že mnoge raziskave pred tem in sicer, da učenci iz družin z višjim 

socialno ekonomskim statusom in z višjo stopnjo izobrazbe staršev, dosegajo višje 

izobraževalne dosežke (npr. Toličič in Zorman, 1977). 
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7.2 DEJAVNIKI, KI PO MNENJU UČITELJEV IN STARŠEV VPLIVAJO NA 

UČNO (NE)USPEŠNOST 

Ker na učenje in izkazovanje znanja učencev ter posledično na njihovo učno (ne)uspešnost 

vplivajo številni dejavniki, me je v raziskavi zanimalo, kateri dejavniki po mnenju učiteljev in 

staršev v največji meri vplivajo na učno uspešnost in učno neuspešnost učencev/otrok. Vpliv 

vnaprej podanih 35 dejavnikov so anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 – ne vpliva, 2 – 

delno vpliva do 3 – zelo vpliva. Z namenom večje preglednosti sem izpostavila le prvih 10 

dejavnikov, ki po mnenju učiteljev in staršev na učno uspešnost in neuspešnost vplivajo v 

največji meri in zadnjih 10, ki po njihovem mnenju na učno uspešnost in neuspešnost vplivajo 

v najmanjši meri. Dejavniki, ki k učni uspešnosti učencev prispevajo po mnenju učiteljev so 

prikazani na slikah 17 in 18, dejavniki, ki k učni uspešnosti otrok prispevajo po mnenju 

staršev pa so prikazani na slikah 19 in 20. Dejavniki, ki k učni neuspešnosti učencev 

prispevajo po mnenju učiteljev so prikazani na slikah 21 in 22, dejavniki, ki k učni 

neuspešnosti otrok prispevajo po mnenju staršev pa so prikazani na slikah 23 in 24. 

Aritmetične sredine moči vplivanja in standardni odkloni vseh dejavnikov, ki po mnenju 

učiteljev in staršev prispevajo k učni uspešnosti oz. učni neuspešnosti, pa so prikazani v 

preglednicah v prilogah magistrskega dela (priloga 1, 2, 3 in 4).   
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7.2.1 Dejavniki, ki po mnenju učiteljev in staršev vplivajo na učno uspešnost  

Slika 17: 10 najvplivnejših dejavnikov na učno uspešnost učencev po mnenju učiteljev 
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Slika 18: 10 najmanj vplivnih dejavnikov na učno uspešnost učencev po mnenju učiteljev 
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Slika 19: 10 najvplivnejših dejavnikov na učno uspešnost učencev po mnenju staršev 
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Slika 20: 10 najmanj vplivnih dejavnikov na učno uspešnost učencev po mnenju staršev 
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pripisali najmanjši vpliv na učno uspešnost učencev, se jih 8 pojavlja tako pri učiteljih kot pri 

starših: poslušanje glasbe ob učenju, velika količina truda, ki ga učenec/otrok nameni 

šolskemu delu, velika količina časa, ki ga učenec/otrok nameni šolskemu delu, pomoč 

sorojencev pri šolskem delu učenca/otroka, pomoč prostovoljca pri šolskem delu 

učenca/otroka, pisno preverjanje znanja, ustno preverjanje znanja ter pričakovanje staršev, da 

bo njihov otrok uspešen. Zanimivo je, da se pričakovanja staršev, ki v strokovni literaturi 

veljajo za enega izmed najvplivnejših dejavnikov na učno uspešnost učencev, v tej raziskavi 

po mnenju učiteljev in staršev pojavljajo med najmanj vplivnimi dejavniki. Na učno 

uspešnost učencev/otrok po mnenju učiteljev in staršev tudi sicer bolj vplivajo dejanja 

učiteljev (način poučevanja, pohvala, podpora in spodbujanje učiteljev za šolsko delo 

učencev) kot pa dejanja staršev. 

Učitelji so bili pri ocenjevanju vpliva dejavnikov učne uspešnosti v svojih odgovorih najbolj 

enotni pri dejavniku motiviranost učencev za šolsko delo, na kar kaže standardni odklon z 

najnižjo vrednostjo (σ = 0.270), njihovi odgovori pa so se najbolj razlikovali pri ocenjevanju 

vpliva dejavnika pričakovanje staršev, da bodo njihovi otroci uspešni, na kar kaže standardni 

odklon z najvišjo vrednostjo (σ = 0.604). Starši pa so bili pri ocenjevanju vpliva dejavnikov 

učne uspešnosti v svojih odgovorih najbolj enotni pri dejavniku dobro učiteljevo poučevanje 

(σ = 0.258), najmanj enotni pa so bili pri ocenjevanju vpliva dejavnika pomoč izvajalca 

dodatne strokovne pomoči v šoli (σ = 0.683). 
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7.2.2 Dejavniki, ki po mnenju učiteljev in staršev vplivajo na učno neuspešnost  

Slika 21: 10 najvplivnejših dejavnikov na učno neuspešnost učencev po mnenju učiteljev 
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Slika 22: 10 najmanj vplivnih dejavnikov na učno neuspešnost učencev po mnenju učiteljev 
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Slika 23: 10 najvplivnejših dejavnikov na učno neuspešnost učencev po mnenju staršev 
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Slika 24: 10 najmanj vplivnih dejavnikov na učno neuspešnost učencev po mnenju staršev 
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na učno neuspešnost učencev pa se pri učiteljih in starših pojavlja nezanimanje staršev za 

šolsko delo učenca/otroka, medtem ko so učenci sami ocenili, da na njihovo učno neuspešnost 

med drugim vplivajo starševa pričakovanja neuspešnosti. 

Dejavnik, ki po mnenju učiteljev in staršev na učno neuspešnost učencev vpliva najmanj, pa 

je nezanimanje sorojencev za šolsko delo učenca/otroka (M = 1.87, M = 1.95). Izmed 10 

dejavnikov, ki so jim anketiranci pripisali najmanjši vpliv na učno neuspešnost učencev, se jih 

6 pojavlja tako pri učiteljih kot pri starših: učenec/otrok ni deležen pomoči izvajalca dodatne 

strokovne pomoči, učenec/otrok pri šolskem delu ni deležen pomoči prostovoljca, pisno 

preverjanje znanja, ustno preverjanje znanja, poslušanje glasbe ob učenju ter nezanimanje 

sorojencev za šolsko delo učenca/otroka. Anketiranci sicer menijo, da na učno neuspešnost v 

večji meri vplivajo dejavniki, ki izhajajo iz učenca samega in njihove značilnosti, najmanj pa 

na učno neuspešnost vplivajo zunanji dejavniki. 

Učitelji so bili pri ocenjevanju vpliva dejavnikov učne neuspešnosti v svojih odgovorih 

najbolj enotni pri dejavniku nizka samozavest učencev in nezaupanje vase, na kar kaže 

standardni odklon z najnižjo vrednostjo (σ = 0.391), njihovi odgovori pa so se najbolj 

razlikovali pri ocenjevanju vpliva dejavnika nezanimanje sorojencev za šolsko delo učencev, 

na kar kaže standardni odklon z najvišjo vrednostjo (σ = 0.640). Starši pa so bili pri 

ocenjevanju vpliva dejavnikov učne neuspešnosti v svojih odgovorih najbolj enotni pri 

dejavniku slabo učiteljevo poučevanje (σ = 0.437), najmanj enotni pa so bili pri ocenjevanju 

vpliva dejavnika učenec pri šolskem delu ni deležen pomoči prostovoljca (σ = 0.724). 

7.2.3 Statistično pomembne razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno 

(ne)uspešnost med učitelji in starši 

Statistično pomembne razlike med učitelji in starši sem predvidevala tudi v njihovem 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost učencev/otrok. T-preizkus za 

neodvisne vzorce oz. aproksimativni t-preizkus za neodvisne vzorce je pokazal, da se učitelji 

in starši v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno uspešnost učencev/otrok 

pomembno razlikujejo v 11 dejavnikih, v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno 

neuspešnost učencev/otrok pa se pomembno razlikujejo v 10 dejavnikih. 

Učitelji in starši so vpliv dejavnikov na učno (ne)uspešnost ocenjevali na lestvici od 1 – ne 

vpliva, 2 – delno vpliva do 3 – zelo vpliva. Na podlagi primerjave aritmetičnih sredin skupine 

učiteljev in staršev pri posameznem dejavniku, smo ugotovili, katerim dejavnikom učitelji oz. 

starši pripisujejo močnejši vpliv na učno (ne)uspešnost. Vrednosti arimetičnih sredin se 

gibljejo med 1 in 3. Dejavniki, pri katerih se aritmetične sredine gibljejo med 1.5 in 2.5, na 

učno (ne)uspešnost delno vplivajo, dejavniki, pri katerih se aritmetične sredine gibljejo med 

2.5 in 3, pa na učno (ne)uspešnost zelo vplivajo. Višja aritmetična sredina torej pomeni večji 

vpliv dejavnika na učno (ne)uspešnost. Rezultati so prikazani v preglednicah 30 in 31.  
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Preglednica 30: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v pripisovanju vpliva 

dejavnikov na učno uspešnost učencev/otrok med učitelji in starši 

 Učitelji/starši N M σ t g p 

Zanimiva učna snov 
učitelji 102 2,69 ,466 

-3,109 191 ,002 
starši 144 2,86 ,385 

Dobro učiteljevo poučevanje 
učitelji 102 2,83 ,375 

-2,591 167 ,010 
starši 144 2,94 ,258 

Pomoč učitelja pri šolskem delu 
učitelji 102 2,55 ,519 

-2,407 212 ,017 
starši 144 2,71 ,500 

Podpora in spodbujanje učiteljev 

za šolsko delo 

učitelji 102 2,67 ,494 
-2,413 197 ,017 

starši 144 2,81 ,426 

Učiteljeva pohvala za dobre 

ocene, trud 

učitelji 102 2,73 ,448 
-2,559 182 ,011 

starši 144 2,86 ,347 

Nagrada, pohvala staršev za 

dobre ocene, trud 

učitelji 102 2,45 ,556 
-2,389 244 ,018 

starši 144 2,62 ,529 

Dobri odnosi učencev/otroka z 

družinskimi člani 

učitelji 102 2,59 ,551 
-3,484 176 ,001 

starši 144 2,81 ,409 

Dobro razpoloženje 

učencev/otroka 

učitelji 102 2,57 ,554 
-4,096 176 ,000 

starši 144 2,83 ,410 

Visoka samozavest 

učencev/otroka in zaupanje vase 

učitelji 102 2,77 ,420 
-1,974 193 ,050 

starši 144 2,88 ,352 

Dobro predznanje učencev/otroka 

o določeni snovi 

učitelji 102 2,55 ,538 
2,468 244 ,014 

 starši 144 2,36 ,621 

Pomoč izvajalca dodatne 

strokovne pomoči v šoli 

učitelji 102 2,36 ,541 
2,584 244 ,010 

 starši 144 2,15 ,683 

Iz preglednice 30 razberemo, da se učitelji in starši v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov 

na učno uspešnost učencev/otrok pomembno razlikujejo v 11 dejavnikih. Izstopa predvsem to, 

da starši v primerjavi z učitelji močnejši vpliv pripisujejo devetim dejavnikom, medtem ko 

učitelji močnejši vpliv pripisujejo le dvema dejavnikoma. Učitelji in starši kljub statistično 

pomembnim razlikam v pripisovanju vpliva na učno uspešnost učencev/otroka, za 8 izmed teh 

dejavnikov menijo, da na učno uspešnost zelo vplivajo. Za en dejavnik menijo, da na učno 

uspešnost delno vpliva, pri dveh dejavnikih pa se mnenja učiteljev in staršev o moči vpliva 

dejavnikov razlikujejo.  

Starši močnejši vpliv na učno uspešnost otroka pripisujejo naslednjim dejavnikom: 

- zanimivi učni snovi (t (191) = -3.109, p = 0.002), 

- dobremu učiteljevemu poučevanju (t (167) = -2.591, p = 0.010), 

- pomoči učitelja pri šolskem delu (t (212) = -2.407, p = 0.017), 

- podpori in spodbujanju učiteljev za šolsko delo (t (212) = -2.407, p = 0.017), 

- učiteljevi pohvali za dobre ocene, trud (t (182) = -2.559, p = 0.011), 

- nagradi, pohvali staršev za dobre ocene, trud (t (244) = -2.389, p = 0.018), 

- dobrim odnosom otroka z družinskimi člani (t (176) = -3.484, p = 0.001), 

- dobremu razpoloženju otroka (t (176) = -4.096, p = 0.000), 

- visoki samozavesti otroka in zaupanju vase (t (193) = -1.974, p = 0.050). 
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Učitelji pa močnejši vpliv na učno uspešnost učencev pripisujejo dvema dejavnikoma: 

- dobremu predznanju učencev o določeni snovi (t (244) = 2.468, p = 0.014), 

- pomoči izvajalca dodatne strokovne pomoči v šoli (t (244) = 2.584, p = 0.010). 

Kot vidimo starši močnejši vpliv na učno uspešnost otroka pripisujejo predvsem zunanjim 

dejavnikom oz. tistim dejavnikom, ki izhajajo iz otrokovega bližnjega socialnega okolja 

(zanimivi učni snovi, dobremu učiteljevemu poučevanju, pomoči učitelja, podpori in 

spodbujanju učiteljev, pohvali učitelja, pohvali staršev, dobrim odnosom z družinskimi člani). 

Izmed teh dejavnikov so v ospredju tisti, ki se nanašajo na ravnanja učiteljev in naj bi 

spodbujala motivacijo za šolsko delo učencev/otrok. Starši s tem izkazujejo visoka 

pričakovanja do učiteljev oz. sporočajo, da ravnanja učiteljev bolj prispevajo k učni 

uspešnosti otrok kot pa starši sami. V primerjavi z učitelji starši močnejši vpliv na učno 

uspešnost otrok pripisujejo tudi dobremu razpoloženju otroka ter visoki samozavesti in 

zaupanju vase, dejavnikoma, ki spadata med notranje dejavnike učne uspešnosti, saj izhajata 

iz otroka samega. 

Učitelji pa v primerjavi s starši močnejši vpliv na učno uspešnost učencev pripisujejo 

dobremu predznanju učencev o določeni snovi, ki je notranji dejavnik učne uspešnosti in 

pomoči izvajalca dodatne strokovne pomoči v šoli, ki je zunanji dejavnik učne uspešnosti. 

Učitelji pomoči izvajalca dodatne strokovne pomoči v šoli in dobremu predznanju močnejši 

vpliv na učno uspešnost učencev morda pripisujejo zato, ker imajo v šoli s tem več izkušenj 

kot starši. Učitelji namreč lahko prepoznajo napredek oz. razlike med tistimi učenci, ki imajo 

dodatno strokovno pomoč oz. dobro predznanje in tistimi učenci, ki nimajo dodatne strokovne 

pomoči oz. imajo slabo predznanje. Predznanje je tudi sicer zelo pomembno za učno 

uspešnost učencev. B. Marentič Požarnik (1988) razlaga, da je predznanje pogoj za učenje 

novega. Za učitelje je zato zelo pomembno, da ugotovi, kakšno je predznanje učencev na 

določenem področju, saj na podlagi teh informacij prilagaja nadaljnji pouk, izpopolnjuje 

obstoječe znanje učencev in jih vodi do uspešnega razumevanja nove učne snovi. 
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Preglednica 31: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v pripisovanju vpliva 

dejavnikov na učno neuspešnost učencev/otrok med učitelji in starši 

 Učitelji/starši N M σ t g p 

Dolgočasna učna snov 
učitelji 102 2,42 ,588 

-2,063 244 ,040 
starši 144 2,58 ,574 

Slabo učiteljevo poučevanje 
učitelji 102 2,70 ,483 

-2,052 204 ,041 
starši 144 2,82 ,437 

Graja, odtegnitev pozornosti, izražanje 

razočaranja učiteljev zaradi slabih 

ocen 

učitelji 102 2,44 ,518 

-2,012 244 ,045 
starši 144 2,59 ,608 

Kaznovanje, graja, odvzem ugodnosti, 

odtegnitev pozornosti, izražanje 

razočaranja staršev zaradi slabih ocen 

učitelji 102 2,34 ,554 

-3,989 244 ,000 
starši 144 2,63 ,540 

Slabo razpoloženje učencev/otroka 
učitelji 102 2,48 ,521 

-2,343 244 ,020 
starši 144 2,64 ,524 

Šibke sposobnosti učencev/otroka 
učitelji 102 2,71 ,458 

2,257 244 ,025 
starši 144 2,55 ,635 

Učne težave učencev/otroka 
učitelji 102 2,74 ,443 

2,227 243 ,027 
starši 144 2,58 ,675 

Slabo predznanje učencev/otroka o 

določeni snovi 

učitelji 102 2,52 ,521 
2,819 244 ,005 

starši 144 2,31 ,629 

Nemotiviranost učencev/otroka za 

šolsko delo 

učitelji 102 2,85 ,408 
2,533 242 ,012 

starši 144 2,70 ,530 

Nesodelovanje staršev in učiteljev 
učitelji 102 2,48 ,521 

2,947 244 ,004 
starši 144 2,25 ,705 

Iz preglednice 31 razberemo, da se učitelji in starši v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov 

na učno neuspešnost učencev/otrok pomembno razlikujejo v 10 dejavnikih. Starši v 

primerjavi z učitelji močnejši vpliv na učno neuspešnost pripisujejo petim dejavnikom, ravno 

tako tudi učitelji petim dejavnikom pripisujejo močnejši vpliv na učno neuspešnost kot starši. 

Starši močnejši vpliv na učno neuspešnost otrok pripisujejo dejavnikom: 

- dolgočasni učni snovi (t (244) = 2.063, p = 0.040), 

- slabemu učiteljevemu poučevanju (t (204) = -2.052, p = 0.041), 

- graji, odtegnitvi pozornosti, izražanju razočaranja učiteljev zaradi slabih ocen       

(t (244) = -2.012, p = 0.045), 

- kaznovanju, graji, odvzemu ugodnosti, odtegnitvi pozornosti, izražanju 

razočaranja staršev zaradi slabih ocen (t (244) = -3.989, p = 0.000), 

- slabemu razpoloženju učencev/otroka (t (244) = -2.343, p = 0.020). 

V primerjavi s starši, pa učitelji menijo, da na učno neuspešnost učencev močneje vplivajo: 

- šibke sposobnosti učencev (t (244) = 2.257, p = 0.025), 

- učne težave učencev (t (243) = 2.227, p = 0.027), 

- slabo predznanje učencev o določeni snovi (t (244) = 2.819, p = 0.005), 

- nemotiviranost učencev za šolsko delo (t (242) = 2.533, p = 0.012), 

- nesodelovanje staršev in učiteljev (t (244) = 2.2947, p = 0.004). 
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Tako kot pri dejavnikih učne uspešnosti, starši močnejši vpliv na učno neuspešnost 

učencev/otrok pripisujejo predvsem zunanjim dejavnikom, učitelji pa notranjim dejavnikom. 

Zunanji dejavniki, ki izhajajo iz otrokovega bližnjega okolja in ki po mnenju staršev močno 

prispevajo k učni neuspešnosti so dolgočasna učna snov, slabo učiteljevo poučevanje ter 

nezadovoljstvo staršev in učiteljev učencev/otroka, ki se izraža skozi grajo, razočaranje, 

odtegnitev pozornosti, itd. Edini dejavnik, ki izhaja iz otroka samega in za katerega starši 

menijo, da prispeva k učni neuspešnosti je slabo razpoloženje otroka. 

Učitelji pa v primerjavi s starši močnejši vpliv na učno neuspešnost učencev pripisujejo 

predvsem notranjim dejavnikom. Šibke sposobnosti, učne težave, slabo predznanje in 

nemotiviranost učencev so dejavniki, ki izhajajo iz njih samih. Na sposobnosti in morebitne 

učne težave učenci sicer nimajo vpliva, količino in kakovost znanja ter motivacije pa v okviru 

svojih zmožnosti načeloma lahko uravnavajo. Edini zunanji dejavnik, kateremu učitelji 

pripisujejo večji vpliv na učno neuspešnost kot starši, je nesodelovanje staršev in učiteljev. Že 

pri izražanju strinjanja s trditvami, prikazanimi v prejšnjem poglavju se je izkazalo, da učitelji 

v večji meri kot starši menijo, da partnerstvo med šolo in domom pomembno prispeva k 

izobraževalnim rezultatom učencev ter da sodelovanje učiteljev in staršev ni pomembno le ob 

težavah, ampak tudi sicer. 

Celostno gledano, starši močnejši vpliv na učno (ne)uspešnost učencev/otrok pripisujejo 

predvsem zunanjim dejavnikom, učitelji pa notranjim dejavnikom. Statistično pomembne 

razlike v pripisovanju vpliva omenjenih dejavnikov na učno (ne)uspešnost učencev/otrok pri 

učiteljih in starših, najverjetneje izhajajo iz vloge, ki jo zasedajo anketiranci oz. so posledica 

narave odnosa anketirancev s svojimi učenci/otroki. Starši imajo do svojih otrok namreč 

drugačen odnos, kot ga imajo z njihovim otrokom njegovi učitelji. Zato s pripisovanjem 

močnejšega vpliva na učno (ne)uspešnost otrok predvsem zunanjim dejavnikom, na katere 

otroci nimajo neposrednega vpliva, starši izkazujejo zaščitniško držo do svojih otrok in 

subjektiven pogled na njihovo učno (ne)uspešnost. Medtem ko pri učiteljih s pripisovanjem 

močnejšega vpliva na učno (ne)uspešnost učencev predvsem notranjim dejavnikom, 

zasledimo strokovnost učiteljev in bolj objektiven pogled na učno (ne)uspešnost učencev. Kot 

smo že ugotovili, se učitelji zavedajo svoje soodgovornosti za učni (ne)uspeh učencev, vendar 

vseeno menijo, da so učenci za svoj učni (ne)uspeh najbolj odgovorni sami. K. Košir (2013) 

razlaga, da morajo biti učitelji pozitivni, podporni, spodbujajoči in hkrati pravični do vseh 

učencev. Rebernak (2009) pa meni, da je strokoven in profesionalen učitelj usposobljen za 

prilagajanje učne snovi sposobnostim vsakega učenca, zato da je vsak učenec lahko uspešen. 

Učitelji torej vsem učencem na podlagi njihovih individualnih značilnosti nudijo pogoje in 

podporo za doseganje uspešnosti, ki pa jih morajo nato učenci sami aktivirati in se za svoj 

učni uspeh potruditi.  

Na podlagi dobljenih rezultatov tudi tretjo zastavljeno hipotezo v okviru magistrskega dela 

H3 V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost učencev/otrok so med 

učitelji in starši statistično pomembne razlike, delno potrjujem, saj se statistično pomembne 

razlike med učitelji in starši v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno uspešnost 

pojavljajo le v 11 dejavnikih, v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno neuspešnost 

pa v 10 dejavnikih. 

V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno uspešnost učencev/otrok se med učitelji in 

starši statistično pomembne razlike torej pojavljajo v naslednjih dejavnikih: 

- zanimiva učna snov, 

- dobro učiteljevo poučevanje, 
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- pomoč učitelja pri šolskem delu, 

- podpora in spodbujanje učiteljev za šolsko delo, 

- učiteljeva pohvala za dobre ocene, trud, 

- nagrada, pohvala staršev za dobre ocene, trud, 

- dobri odnosi učencev/otroka z družinskimi člani, 

- dobro razpoloženje učencev/otroka, 

- visoka samozavest učencev/otroka in zaupanje vase, 

- dobro predznanje učencev/otroka o določeni snovi, 

- pomoč izvajalca dodatne strokovne pomoči v šoli. 

V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno neuspešnost učencev/otrok pa se med 

učitelji in starši statistično pomembne razlike pojavljajo v dejavnikih: 

- dolgočasna učna snov, 

- slabo učiteljevo poučevanje, 

- graja, odtegnitev pozornosti, izražanje razočaranja učiteljev zaradi slabih ocen, 

- kaznovanje, graja, odvzem ugodnosti, odtegnitev pozornosti, izražanje razočaranja 

staršev zaradi slabih ocen, 

- slabo razpoloženje učencev/otroka, 

- šibke sposobnosti učencev/otroka, 

- učne težave učencev/otroka, 

- slabo predznanje učencev/otroka o določeni snovi, 

- nemotiviranost učencev/otroka za šolsko delo, 

- nesodelovanje staršev in učiteljev. 

 

7.3 DEJAVNIKI OBLIKOVANJA OSEBNIH POJMOVANJ UČITELJEV IN 

STARŠEV O UČNI (NE)USPEŠNOSTI 

Na oblikovanje osebnih pojmovanj vplivajo številni dejavniki, npr. znanje, vrednote, izkušnje, 

ki se oblikujejo znotraj socialnega, kulturnega in zgodovinskega konteksta. V okviru 

magistrskega dela me je zanimalo, kateri dejavniki so po mnenju anketirancev najbolj vplivali 

na njihova osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti. Pri 13. vprašanju anketnega vprašalnika 

za učitelje in pri 16. vprašanju anketnega vprašalnika za starše, so anketiranci 19 danim 

dejavnikom oblikovanja pripisali moč vpliva, ki so ga ocenjevali na petstopenjski lestvici od 1 

– ni vplivalo do 5 – zelo je vplivalo. Aritmetične sredine moči vplivanja vseh dejavnikov 

oblikovanja so prikazane v preglednicah 32 in 33.  
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Preglednica 32: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj pri 

učiteljih (N = 102) 

Vpliv dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj - učitelji N M σ 

Lastne delovne izkušnje 102 4,49 ,741 

Osebne življenjske izkušnje 102 4,40 ,787 

Lastne napake 102 4,10 ,939 

Izmenjava znanja in izkušenj s kolegi 102 4,04 ,922 

Strokovno znanje - dobljeno izven študija 102 3,98 ,879 

Lastne izkušnje s timskim delom 102 3,92 ,864 

Samostojno branje strokovne literature 102 3,86 ,944 

Lastno družinsko življenje 102 3,59 1,197 

Lastni starši 102 3,57 1,263 

Seminarji strokovnega izobraževanja 102 3,56 1,001 

Sodelovanje v aktivih učiteljev 102 3,53 1,050 

Standardi in cilji znanja v učnem načrtu 102 3,46 1,002 

Strokovno znanje - dobljeno med študijem 102 3,25 1,031 

Lastni osnovnošolski učitelji 102 3,10 1,182 

Vodstveni delavci 100 3,09 1,147 

Sodelovanje z učitelji iz drugih šol 102 3,07 1,046 

Lastni srednješolski učitelji 102 3,03 1,198 

Mediji (tisk, TV, internet) 102 2,82 1,121 

Lastni fakultetni učitelji 102 2,80 1,169 

Preglednica 33: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj pri 

starših (N = 144) 

Vpliv dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj - starši N M σ 

Osebne življenjske izkušnje 144 4,47 ,784 

Lastne napake 144 4,22 ,873 

Lastno družinsko življenje 144 4,09 ,860 

Lastne delovne izkušnje 144 4,08 ,912 

Lastne izkušnje s timskim delom 144 3,94 ,899 

Strokovno znanje - dobljeno izven študija 144 3,88 1,044 

Lastni starši 144 3,85 1,026 

Samostojno branje strokovne literature 144 3,70 1,195 

Določeni standardi in cilji znanja 144 3,58 1,048 

Strokovno znanje - dobljeno med študijem 144 3,53 1,103 

Izmenjava znanja in izkušenj s kolegi 144 3,53 ,989 

Lastni srednješolski učitelji 144 3,28 1,088 

Lastni osnovnošolski učitelji 144 3,28 1,047 

Lastni fakultetni učitelji 144 3,10 1,190 

Seminarji strokovnega izobraževanja 144 3,01 1,335 

Vodstveni delavci 144 2,97 1,143 

Mediji (tisk, TV, internet…) 144 2,90 1,130 

Sodelovanje z učitelji iz drugih šol 144 2,51 1,223 

Sodelovanje v aktivih učiteljev 144 2,49 1,379 

Iz preglednice 32 razberemo, da so po mnenju učiteljev na njihova osebna pojmovanja o učni 

(ne)uspešnosti najbolj vplivale lastne delovne izkušnje (M = 4.49), najmanj pa lastni 

fakultetni učitelji (2.80). Iz preglednice 33 pa razberemo, da so po mnenju staršev na njihova 

osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti najbolj vplivale osebne življenjske izkušnje (M = 

4.47), najmanj pa sodelovanje v aktivih učiteljev (2.49). Izkušnje, ki jih omenjajo anketiranci, 
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tudi v strokovni literaturi veljajo za temeljni dejavnik oblikovanja osebnih pojmovanj vezanih 

na pedagoški kontekst. Razumljivo je, da starši sodelovanju v aktivih učiteljev pripisujejo 

najmanjši vpliv na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj, saj v aktivih učiteljev sami ne 

delujejo. Presenetljivo pa je mnenje učiteljev, da na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj 

najmanj vplivajo lastni fakultetni učitelji. Fakultetni učitelji namreč z bodočimi učitelji 

sodelujejo med procesom strokovnega usposabljanja in jih pripravljajo na pedagoški poklic. 

Tudi raziskovalci ugotavljajo (npr. Raouf Moini, 2009), da je poleg neposrednih izkušenj s 

poučevanjem, prav osebnost učiteljev zelo vpliven dejavnik oblikovanja vzgojno-

izobraževalnih pojmovanj. 

Učitelji in starši so imeli tudi možnost dopisati, kateri dejavniki so po njihovem mnenju poleg 

omenjenih, še vplivali na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj. 8 učiteljev je dopisalo 

dodatne dejavnike vpliva, med katerimi so »lastne izkušnje s študijem ob delu«, »delovna 

praksa«, »pravilno didaktično podajanje snovi in nadgrajevanje« ter »lastni otroci«, ki imajo 

najvišjo moč vpliva (5), sledijo »poučevanje v različnih oddelkih« ter »osebnostne lastnosti« 

(z močjo vpliva 4) ter »osebnost posameznika« in »vse zajeto« (z močjo vpliva 3). Dodatne 

dejavnike oblikovanja je navedlo tudi 14 staršev, med njimi so: »lastne izkušnje«, »drugačen 

pogled na svet«, »pogovor z otrokom«, »opazovanje posledic prezahtevnih staršev« in »sveto 

pismo« (katerim so pripisali največjo moč vpliva – 5), sledijo »prijatelji in sorodniki«, »stari 

starši«, »razumevanje snovi«, »sodelovanje v starševskih organizacijah (ASSLOŠ, ZASSS)«, 

»forumi«, »dobro počutje v aktivu«, »razredna klima« in »zdravstveno stanje« (z močjo 

vpliva 4) ter »prijatelji« (moč vpliva 3). Učitelji so podrobneje opisali predvsem svoje 

izkušnje s poučevanjem, eden izmed njih pa je izrecno zapisal, da na oblikovanje osebnih 

pojmovanj vplivajo vsi omenjeni dejavniki. Starši pa so poleg svojih izkušenj, kot dejavnik 

oblikovanja osebnih pojmovanj izpostavili tudi pomembne vrednote (vera, zdravje) in osebe 

(prijatelji, sorodniki) v svojem življenju. Izredno pomemben dejavnik oblikovanja osebnih 

pojmovanj, ki ga je omenil nekdo izmed staršev, pa je pogovor z otrokom. Upoštevanje 

učenčevega pogleda na lastno učno (ne)uspešnost nam namreč lahko ponudi drugačen pogled 

na učno (ne)uspešnost. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov vidimo, da so na oblikovanje osebnih pojmovanj 

anketirancev vplivali različni dejavniki, ki se med seboj seveda tudi prepletajo. V povprečju 

so vsi navedeni dejavniki oblikovanja na učitelje in starše vplivali s srednjo močjo ali 

močneje (razen enega dejavnika pri starših, kateremu so določili najmanjšo moč vplivanja – 

2). Vrednosti standardnih odklonov pa so pri vsakem dejavniku visoki, kar kaže na 

razpršenost odgovorov anketirancev oz. na to, da so anketiranci vpliv dejavnikov oblikovanja 

ocenjevali precej različno. Pri ocenjevanju vpliva dejavnikov oblikovanja osebnih pojmovanj 

so bili učitelji v svojih odgovorih najbolj enotni pri dejavniku lastne delovne izkušnje, na kar 

kaže standardni odklon z najnižjo vrednostjo (σ = 0.741), njihovi odgovori pa so se najbolj 

razlikovali pri dejavniku oblikovanja lastni starši, na kar kaže standardni odklon z najvišjo 

vrednostjo (σ = 1.263). Starši so bili pri ocenjevanju vpliva dejavnikov oblikovanja najbolj 

enotni pri dejavniku osebne življenjske izkušnje (σ = 0.784), največje razhajanje v njihovih 

odgovorih pa se je pokazalo pri dejavniku sodelovanje v aktivih učiteljev (σ = 1.379). 

Učitelji in starši so dejavnikom oblikovanja osebnih pojmovanj torej pripisovali različno 

močne vplive. Preverila sem, ali so razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na 

oblikovanje osebnih pojmovanja med učitelji in starši, tudi statistično pomembne. 
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7.3.1 Statistično pomembne razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov oblikovanja na 

osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti med učitelji in starši 

Ker so osebna pojmovanja izredno subjektivno področje, odvisno od vsakega posameznika, 

sem na začetku raziskave predvidevala, da v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov 

oblikovanja na osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti med učitelji in starši obstajajo 

statistično pomembne razlike. Hipotezo H4 sem preverila s t-preizkusom za neodvisne vzorce. 

Rezultati preizkusa so pokazali, da se učitelji in starši v pripisovanju vpliva izmed 19 

dejavnikov statistično pomembno razlikujejo v 7 dejavnikih. Rezultati izračuna razlik so 

prikazani v preglednici 34. 

Preglednica 34: T-preizkus za neodvisne vzorce - preverjanje razlik v pripisovanju vpliva 

dejavnikov oblikovanja na osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti med učitelji in starši 

 Učitelji/starši N M σ t g p 

Lastne delovne 
izkušnje 

učitelji 102 4,49 ,741 
3,718 244 ,000 

starši 144 4,08 ,912 

Izmenjava znanja in 
izkušenj s kolegi 

učitelji 102 4,04 ,922 
4,053 244 ,000 

starši 144 3,53 ,989 

Sodelovanje z učitelji iz 
drugih šol 

učitelji 102 3,07 1,046 
3,817 235 ,000 

starši 144 2,51 1,223 

Sodelovanje v aktivih 
učiteljev 

učitelji 102 3,53 1,050 
6,731 243 ,000 

starši 144 2,49 1,379 

Seminarji strokovnega 
izobraževanja 

učitelji 102 3,56 1,001 
3,704 243 ,000 

starši 144 3,01 1,335 

Strokovno znanje - 
dobljeno med študijem 

učitelji 102 3,25 1,031 
-2,014 244 ,045 

starši 144 3,53 1,103 

Lastno družinsko 
življenje 

učitelji 102 3,59 1,197 
-3,625 172 ,000 

starši 144 4,09 ,860 

Iz preglednice 34 razberemo rezultate t-preizkusa za sedem dejavnikov oblikovanja, v katerih 

se učitelji in starši statistično pomembno razlikujejo. Učitelji močnejši vpliv kot starši 

pripisujejo petim dejavnikom oblikovanja, medtem ko starši pripisujejo močnejši vpliv dvema 

dejavnikoma oblikovanja osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti. 

Po mnenju učiteljev so na oblikovanje osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti močneje 

vplivali naslednji dejavniki: 

- lastne delovne izkušnje (t (244) = 3.718, p = 0.000), 

- izmenjava znanja in izkušenj s kolegi (t (244) = 4.053, p = 0.000), 

- sodelovanje z učitelji iz drugih šol (t (235) = 3.817, p = 0.000), 

- sodelovanje v aktivih učiteljev (t (243) = 6.731, p = 0.000), 

- seminarji strokovnega izobraževanja (t (243) = 3.704, p = 0.000). 

Po mnenju staršev pa so na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti 

močneje vplivala dejavnika: 

- strokovno znanje – dobljeno med študijem (t (244) = -2.014, p = 0.045), 

- lastno družinsko življenje (t (172) = -3.625, p = 0.000). 
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Dejavniki oblikovanja, kateri so po mnenju učiteljev močneje vplivali na oblikovanje osebnih 

pojmovanj učne (ne)uspešnosti, se močno povezujejo s strokovnim delom učitelja na šoli. 

Zato je razumljivo, da so jim učitelji pripisali večji vpliv na oblikovanje osebnih pojmovanj, 

kot starši. Učitelji se v šoli konstantno srečujejo z učno (ne)uspešnostjo učencev. S sodelavci 

lahko izmenjujejo svoje izkušnje, načine dela, delujejo lahko v strokovnih aktivih ter se 

povezujejo z učitelji iz drugih šol. Prav tako so deležni seminarjev strokovnega izobraževanja, 

ki jim jih omogoči šola. Vse te izkušnje pretehtajo strokovno znanje, ki so ga učitelji dobili 

med študijem. Starši pa so svoja osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti oblikovali preko 

lastnega družinskega življenja, najverjetneje tudi z izkušnjami z učnim (ne)uspehom svojega 

otroka. 

Na podlagi dobljenih rezultatov četrto zastavljeno hipotezo v okviru magistrskega dela H4 V 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov oblikovanja na osebna pojmovanja o učni 

(ne)uspešnosti so med učitelji in starši statistično pomembne razlike, delno potrjujem, saj se 

razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov oblikovanja njihovih osebnih pojmovanj 

pojavljajo le v sedmih dejavnikih. Razlike smo torej potrdili pri naslednjih dejavnikih: 

- lastne delovne izkušnje, 

- izmenjava znanja in izkušenj s kolegi, 

- sodelovanje z učitelji iz drugih šol, 

- sodelovanje v aktivih učiteljev, 

- seminarji strokovnega izobraževanja,   

- strokovno znanje – dobljeno med študijem, 

- lastno družinsko življenje. 

Ker osebna pojmovanja vplivajo na naše mišljenje in vedenje, sem v 14. vprašanju anketnega 

vprašalnika za učitelje in v 17. vprašanju anketnega vprašalnika za starše ugotavljala, v 

kolikšni meri osebna pojmovanja učiteljev in staršev po njihovem mnenju vplivajo na njihovo 

ravnanje  (pedagoško delo oz. vzgojo) in ali se v njihovih odgovorih pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Rezultati so prikazani v preglednicah 35 in 36. 

Preglednica 35: Pogostost navajanja posameznih odgovorov učiteljev in staršev glede vpliva 

osebnih pojmovanj na njihovo ravnanje 

V kolikšni meri menite, da navedena osebna pojmovanja o učni 
(ne)uspešnosti vplivajo na vaše ravnanje (pedagoško delo/vzgojo)? 

 
ne 

vplivajo 
delno 

vplivajo 
občutno 
vplivajo 

zelo 
vplivajo 

skupaj 

učitelji    f 
              f % 

9 
8,8 % 

46 
45,1 % 

30 
29,4 % 

17 
16,7 % 

102 
100 % 

starši     f 
              f % 

3 
2,1 % 

40 
27,8 % 

73 
50,7 % 

28 
19,4 % 

144 
100 % 

skupaj      f 
              f % 

12 
4,9 % 

86 
35 % 

103 
41,9 % 

45 
18,3 % 

246 
100 % 

Preglednica 36: χ²-preizkus – preverjanje razlik med učitelji in starši v ocenjevanju vpliva 

osebnih pojmovanj na njihovo ravnanje 

 vrednost g p 

χ²-preizkus 

N 

15,388 

246 
2 ,000 
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Vrednost χ²-preizkusa kaže, da so razlike med učitelji in starši glede ocenjevanja vpliva 

osebnih pojmovanj na njihovo ravnanje statistično pomembne (χ² = 15.388, g = 2, p = 0.000). 

Iz preglednice 35 razberemo, da pomembno večji odstotek učiteljev meni, da njihova osebna 

pojmovanja na njihovo pedagoško delo ne vplivajo oz. delno vplivajo, medtem ko pomembno 

večji odstotek staršev meni, da njihova osebna pojmovanja na njihovo vzgojo občutno oz. 

zelo vplivajo. 

Anketiranci vpliv osebnih pojmovanj na njihovo lastno ravnanje zaznavajo različno. Podatek, 

da 45,1 % učiteljev meni, da njihova osebna pojmovanja na poučevanje vplivajo le delno, je 

rahlo zaskrbljujoč. Če izhajamo iz tega, da naše ravnanje pravzaprav usmerjajo osebna 

pojmovanja, se učitelji moči svojih osebnih pojmovanj na pedagoško delo ne zavedajo dovolj, 

kar lahko učno neuspešnost učencev celo spodbuja oz. vzdržuje. Rezultati raziskave so sicer 

pokazali, da se učitelji zavedajo svoje soodgovornosti za učni (ne)uspeh učencev in vpliva 

njihovega načina poučevanja na motivacijo učencev, vendar bi bilo potrebno ozaveščanje 

vpliva učiteljev na učni (ne)uspeh učencev še nekoliko spodbuditi. Če želimo problem učne 

neuspešnosti zmanjšati, je namreč izredno pomembno ozaveščanje osebnih pojmovanj 

strokovnih delavcev in reflektiranje pedagoškega dela. 
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8 SKLEP IN USMERITVE 

V teoretičnih izhodiščih so osebna pojmovanja opredeljena kot kompleksen subjektiven 

konstrukt, rezultat interakcije individualnih kognitivnih procesov posameznika in vplivov 

socialnega ter kulturnega okolja. Oblikujejo in spreminjajo se pod vplivom različnih 

dejavnikov v procesu socialnih interakcij. Na podlagi pridobljenih izkušenj in znanja, zavedno 

ali nezavedno usmerjajo posameznikovo zaznavanje sveta, njegovo mišljenje, razumevanje 

situacij ter delovanje v konkretnih situacijah. Mišljenje in ravnanje posameznikov, udeleženih 

v vzgoji in izobraževanju, usmerjajo pojmovanja o znanju, učenju, poučevanju, učni 

uspešnosti, učni neuspešnosti, itd. Učna (ne)uspešnost je na pedagoškem področju konstantno 

prisotna ter aktualna tematika, ki jo je težko enoznačno opredeliti. Učni (ne)uspeh namreč 

določajo šolske ocene, posameznikove sposobnosti, interesi, pričakovanja, ipd., zato ga vsak 

posameznik tudi doživlja in interpretira različno. Učenje, izkazovanje znanja in posledično 

tudi pojmovanje učnega (ne)uspeha je odvisno od prepleta učenčevih intelektualnih 

sposobnosti, osebnostnih značilnosti, motivacije, načina učenja, počutja, učnega okolja, učnih 

težav, kakovosti odnosov z bližnjimi, itd. Pozornost raziskovalcev, strokovnih delavcev na 

šoli in tudi staršev, pa najpogosteje pritegne učna neuspešnost učencev/otrok. Da bi ugotovili, 

zakaj med učenci prihaja do razlik v uspešnosti oz. kaj je vzrok neuspešnosti učencev, 

moramo raziskati njihova osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti in dejavnike, ki 

prispevajo k učni (ne)uspešnosti. Učenčeva lastna percepcija učne (ne)uspešnosti namreč 

pripomore h globljemu razumevanju učenčevega mišljenja, vedenja in vzrokov učne 

(ne)uspešnosti. Rezultati raziskave v okviru mojega diplomskega dela so pokazali, da učenci 

močen vpliv na lastno učno uspešnost pripisujejo dobremu učiteljevemu poučevanju ter 

spodbudi in pomoči tako učiteljev kot staršev. V procesu izboljševanja učne uspešnosti bi 

torej morali sodelovati tudi učitelji in starši učenca/otroka. S skupnimi močmi in ustreznimi, 

posamezniku prilagojenimi metodami dela, bi učenca spodbujali k zastavljenemu cilju. 

Da bi bili v premagovanju problema učne neuspešnosti učencev uspešni, se morajo učitelji in 

starši na učni neuspeh učencev/otroka primerno odzvati. Ker interpretacijo ter ravnanje 

učiteljev in staršev v primeru soočanja z učno (ne)uspešnostjo učencev/otrok usmerjajo 

njihova osebna pojmovanja, jih moramo raziskati. V primeru manj ustreznih osebnih 

pojmovanj, ki ne spodbujajo napredovanja učenca, jih je potrebno spremeniti, saj lahko le 

tako prispevamo k višji kakovosti vzgojno izobraževalnega dela in k učni uspešnosti učencev, 

ki je pomembna za njihovo prihodnost. V magistrskem delu sem zato raziskovala, kakšna so 

osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni uspešnosti in neuspešnosti. Zanimalo me je 

kakšna osebna pojmovanja imajo učitelji in starši učencev/otrok 3. do 9. razreda osnovnih šol 

o učni (ne)uspešnosti, kateri dejavniki so po njihovem mnenju vplivali na oblikovanje 

njihovih pojmovanj in kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na učno (ne)uspešnost 

učencev/otrok. Zaradi posameznikovega subjektivnega doživljanja učne (ne)uspešnosti sem 

predvidevala, da imajo učitelji in starši različna osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti.  

Osebna pojmovanja so za raziskovanje zanimivo a hkrati zahtevno področje. Zaradi njihove 

subjektivnosti in kompleksnosti jih je namreč težko eksplicitno zapisati, podrobno obrazložiti 

in posplošiti. Zato raziskovanje osebnih pojmovanj zahteva natančnost, izbiro ustreznega 

raziskovalnega pristopa in ustreznih raziskovalnih instrumentov. Sama sem uporabila 

kvantitativni raziskovalni pristop in spletna anketna vprašalnika. Ker je osebna pojmovanja 

zaradi edinstvenosti in zapletenosti težko poenostaviti, anketna vprašalnika vsebujeta veliko 

trditev, katere se nanašajo na določena osebna pojmovanja in veliko dejavnikov učne 

(ne)uspešnosti, do katerih so se anketiranci opredeljevali. Predvidevam, da je reševanje 

obsežnega in kompleksnega vprašalnika nekatere potencialne anketirance odvrnilo od 

sodelovanja, saj to od sodelujočega zahteva čas, voljo, energijo in zbranost. Dolžina anketnih 
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vprašalnikov, ki sem ju uporabila v raziskavi magistrskega dela, je torej ena izmed 

pomanjkljivosti raziskave. Vendar se temu težko izognemo, če želimo kompleksno temo 

dokaj natančno raziskati. 

Pri kvantitativnem raziskovanju nam statistična analiza podatkov omogoča preverjanje 

morebitnih razlik ali povezanosti med proučevanimi skupinami. V primeru statistično 

pomembnih razlik ali povezanosti pa tudi posplošitev pridobljenih podatkov iz vzorca na 

celotno populacijo. Iz rezultatov tako lahko sledijo koristne ugotovitve, ki so izhodišče za 

izboljševanje obstoječe prakse, boljše razumevanje posameznikovega mišljenja in delovanja. 

Na to sem se v raziskavi magistrskega dela osredotočila tudi sama. Raziskala sem kakšne so 

razlike med osebnimi pojmovanji o učni (ne)uspešnosti učiteljev in staršev, razlike v 

pripisovanju vpliva različnih dejavnikov oblikovanja na osebna pojmovanja med učitelji in 

starši, povezanost osebnih pojmovanj učiteljev in staršev z njihovo stopnjo izobrazbe ter 

razlike v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost med učitelji in starši. 

Pri raziskovanju so me vodila tri raziskovalna vprašanja in štiri hipoteze. Vse hipoteze sem le 

delno potrdila. Rezultate sem prikazala v treh sklopih. V prvem sklopu sem odgovarjala na 

prvo raziskovalno vprašanje ter 1. in 2. hipotezo. Zanimalo me je, kakšna so osebna 

pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti. Rezultati so pokazali, da so osebna 

pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti sestavljena in na višjih ravneh. Njihova 

pojmovanja so si podobna, vendar se v nekaterih aspektih razlikujejo. Učno uspešnost največ 

učiteljev opredeljuje predvsem kot preplet zmožnosti in truda učenca, medtem ko največ 

staršev učno uspešnost opredeljuje kot uspešno memoriranje, razumevanje snovi in uporabo 

naučenega v praktičnih situacijah. Učno neuspešnost, na drugi strani, pa največ učiteljev in 

staršev opredeljuje kot posledico različnih dejavnikov, predvsem kot preplet zmožnosti in 

truda učenca/otroka. Celostno gledano, tako učitelji kot starši učno uspešnost in učno 

neuspešnost opredeljujejo kot preplet in interaktivno delovanje različnih dejavnikov, s čimer 

izražajo razumevanje kompleksnosti in relativnosti učne (ne)uspešnosti. Anketiranci tudi v 

svojih pojmovanjih učno uspešnega oz. učno neuspešnega učenca odražajo pomembnost 

upoštevanja individualnosti učenca in njihovih posebnosti ter razumevanje različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na učenčevo učenje in izkazovanje znanja. Glede na značilnosti učno 

uspešnega učenca, ki so jih podali anketiranci, največ učiteljev učno uspešnega učenca 

pojmuje kot učenca, ki redno opravlja šolske obveznosti in je motiviran, njegovi dosežki in 

znanje pa so odvisni od lastne aktivnosti učenca. Največ staršev pa učno uspešnemu učencu 

pripisuje njegovim sposobnostim primerne ocene, redno opravljanje šolskih obveznosti in 

primerno vedenje. Učno neuspešnega učenca največ učiteljev pojmuje kot učenca, ki šolskih 

obveznosti ne opravlja redno, ni motiviran oz. zainteresiran pri pouku, zaradi česar 

najpogosteje pridobiva negativne in zadostne ocene. Največ staršev pa učno neuspešnega 

učenca pojmuje kot učenca, ki ima nizke ocene, neustrezen način učenja, pri pouku pa se vede 

nemotivirano oz. je nezainteresiran za delo. 

V prvi hipotezi sem predvidevala, da se osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni 

(ne)uspešnosti med seboj statistično pomembno razlikujejo. Izkazalo se je, da se njihova 

pojmovanja, ki so jih izrazili v obliki strinjanja s 30 trditvami, statistično pomembno 

razlikujejo le v desetih trditvah. Več učiteljev kot staršev meni, da so učno uspešni učenci bolj 

motivirani za učenje kot učno neuspešni učenci in da so učenci s posebnimi potrebami tudi 

učno neuspešni učenci, da znanje ne pomeni le poznavanje dejstev in podatkov ter da bistvo 

učenja ni zgolj zapomnitev čim več informacij. Prav tako pomembno večji odstotek učiteljev 

meni, da je za svoj (ne)uspeh najbolj odgovoren učenec sam in ne njegovi učitelji ter da 

sodelovanje učiteljev in staršev ni potrebno le ob težavah, temveč tudi sicer. Medtem ko večji 

odstotek staršev kot učiteljev meni, da poučevanje pomeni oblikovanje in razvijanje 
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učenčevih spretnosti, da medsebojno sodelovanje učiteljev in staršev ni stresno ter da učiteljev 

način poučevanja vpliva na motivacijo učencev in njihov učni uspeh. 

V drugi hipotezi sem predvidevala, da se osebna pojmovanja učiteljev in staršev statistično 

pomembno povezujejo s stopnjo izobrazbe. Izmed 30 trditev se s stopnjo izobrazbo učiteljev 

in staršev statistično pomembno povezujeta le dve trditvi. Učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe se 

v večji meri strinjajo s tem, da znanje pomeni poznavanje dejstev in podatkov ter s tem, da 

zanimanje staršev za šolsko delo otroka, otroke motivira za učenje. Starši z nižjo stopnjo 

izobrazbe pa se bolj strinjajo s trditvama, da je bistvo učenja zgolj zapomnitev čim več 

informacij ter da je poučevanje prenašanje informacij na učence. Izkazalo se je tudi, da otroci 

staršev z višjo stopnjo izobrazbe v povprečju dosegajo višje ocene kot otroci staršev z nižjo 

stopnjo izobrazbe. 

V drugem sklopu sem odgovarjala na drugo raziskovalno vprašanje in 3. hipotezo. Zanimalo 

me je, kateri dejavniki po mnenju učiteljev in staršev najbolj vplivajo na učno (ne)uspešnost 

učencev/otrok in predvidevala, da se med učitelji in starši v pripisovanju vpliva različnih 

dejavnikov na učno (ne)uspešnost pojavljajo statistično pomembne razlike. Izmed 35 

dejavnikov so učitelji ocenili, da na učno uspešnost učencev v največji meri vpliva učenčeva 

motiviranost za šolsko delo, na učno neuspešnost pa njihova nemotiviranost za šolsko delo. 

Starši menijo, da na učno uspešnost otrok najbolj vpliva dobro učiteljevo poučevanje, na učno 

neuspešnost otrok pa slabo učiteljevo poučevanje. Tako učitelji kot starši pa menijo, da na 

učno uspešnost učencev/otrok najmanj vpliva poslušanje glasbe ob učenju, na učno 

neuspešnost učencev/otrok pa po njihovem mnenju najmanj vpliva nezanimanje sorojencev za 

učenčevo/otrokovo šolsko delo. Rezultati so pokazali, da med učitelji in starši v pripisovanju 

vpliva različnih dejavnikov na učno uspešnost obstajajo statistično pomembne razlike v 11 

dejavnikih. Starši menijo, da k učni uspešnosti otrok močneje prispevajo zanimiva učna snov, 

dobro učiteljevo poučevanje, pomoč učitelja pri šolskem delu otroka, podpora in spodbujanje 

učiteljev za šolsko delo otroka, učiteljeva pohvala za otrokove dobre ocene in trud, nagrada, 

pohvala staršev za otrokove dobre ocene in trud, dobri odnosi otroka z družinskimi člani, 

dobro razpoloženje otroka ter visoka samozavest otroka in zaupanje vase. Učitelji pa v 

primerjavi s starši menijo, da k učni uspešnosti učencev močneje prispevajo pomoč izvajalca 

dodatne strokovne pomoči v šoli ter dobro predznanje učencev o določeni snovi. 

V pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na učno neuspešnost pa se statistično pomembne 

razlike med učitelji in starši pojavljajo v 10 dejavnikih. Starši v primerjavi z učitelji menijo, 

da k učni neuspešnosti otrok močneje prispevajo dolgočasna učna snov, slabo učiteljevo 

poučevanje, graja, odtegnitev pozornosti, izražanje razočaranja učiteljev zaradi slabih ocen, 

kaznovanje, graja, odvzem ugodnosti, odtegnitev pozornosti, izražanje razočaranja staršev 

zaradi slabih ocen ter slabo razpoloženje otroka. Učitelji pa menijo, da k učni neuspešnosti 

učencev močneje prispevajo njihove šibke sposobnosti, učne težave, slabo predznanje o 

določeni snovi, nemotiviranost za šolsko delo ter nesodelovanje staršev in učiteljev. 

V tretjem sklopu sem odgovarjala na tretje raziskovalno vprašanje in 4. hipotezo. Zanimalo 

me je, kateri dejavniki so po mnenju učiteljev in staršev najbolj vplivali na oblikovanje 

njihovih osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti in predvidevala, da se med učitelji in starši 

v pripisovanju vpliva različnih dejavnikov na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Učitelji so ocenili, da so na oblikovanje njihovih 

osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti najbolj vplivale delovne izkušnje, najmanj pa lastni 

fakultetni učitelji. Na oblikovanje osebnih pojmovanj staršev o učni (ne)uspešnosti, pa so po 

njihovem mnenju najbolj vplivale osebne življenjske izkušnje, najmanj pa sodelovanje v 

aktivih učiteljev. Rezultati so pokazali, da se izmed 19 dejavnikov oblikovanja med učitelji in 
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starši statistično pomembne razlike pojavljajo v 7 dejavnikih oblikovanja. Učitelji menijo, da 

so na oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj močneje vplivale lastne delovne izkušnje, 

izmenjava znanja in izkušenj s kolegi, sodelovanje z učitelji iz drugih šol, sodelovanje v 

aktivih učiteljev ter seminarji strokovnega izobraževanja. Po mnenju staršev pa so na 

oblikovanje njihovih osebnih pojmovanj močneje vplivala strokovno znanje dobljeno med 

študijem ter lastno družinsko življenje. Preverila sem tudi, kako močno učitelji in starši 

ocenjujejo vpliv osebnih pojmovanj na njihovo ravnanje. Največ učiteljev meni, da njihova 

osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti delno vplivajo na njihovo pedagoško delo, medtem 

ko največ staršev meni, da njihova osebna pojmovanja o učni (ne)uspešnosti občutno vplivajo 

na njihovo vzgojo. 

Iz rezultatov raziskave torej lahko sklepamo, da imajo učitelji in starši podobna osebna 

pojmovanja o učni (ne)uspešnosti, ki se v določenih aspektih razlikujejo. Osebna pojmovanja 

učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti so sestavljena in na višjih ravneh, čeprav so na 

oblikovanje njihovih pojmovanj vplivali različni dejavniki. Učitelji in starši razumejo, da je 

učna (ne)uspešnost relativna, kompleksna in odvisna od vsakega posameznika, na katerega v 

različni meri vplivajo različni dejavniki. Sicer pa učitelji močnejši vpliv na učno 

(ne)uspešnost učencev pripisujejo notranjim dejavnikom, medtem ko starši močnejši vpliv na 

učno (ne)uspešnost otrok pripisujejo zunajim dejavnikom. Razlika v pripisovanju učne 

(ne)uspešnosti dejavnikom, ki izhajajo iz učenca samega oz. dejavnikom, ki izhajajo iz 

njegovega okolja kaže na to, da starši učni (ne)uspeh otrok doživljajo bolj subjektivno kot 

učitelji. Starši s subjektivnostjo namreč izražajo zaščitniško držo do svojih otrok, učitelji pa v 

skladu s svojo strokovnostjo pri poučevanju izražajo upoštevanje individualnih značilnosti 

učencev. Sklepamo lahko, da razlike v pojmovanjih učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti 

izhajajo iz različnih izkušenj, ki jih pridobivajo preko svoje vloge, ki jo zasedajo, torej iz 

vloge učitelja oz. starša. 

Rezultati raziskave potrjujejo, da je učna (ne)uspešnost kompleksen pojav, ki je odvisen od 

različnih dejavnikov in tudi od osebnih pojmovanj posameznikov. Glede na podatke, ki sem 

jih z anketnima vprašalnikoma pridobila je še veliko možnosti za raziskovanje tega področja. 

Podrobneje bi lahko preverila še razlike in povezanosti osebnih pojmovanj znotraj skupine 

učiteljev in znotraj skupine staršev. Tako bi raziskala ali se osebna pojmovanja učiteljev 

razlikujejo glede na njihovo delovno dobo ter glede na poučevanje na razredni oz. predmetni 

stopnji osnovne šole. Preverila bi lahko tudi, ali se pojavljajo razlike v pripisovanju vpliva 

različnih dejavnikov na učno (ne)uspešnost med učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji in 

učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji osnovne šole. Med starši pa bi preverila, kako se 

pogostost težav njihovega otroka s šolskim delom, zadovoljstvo staršev z učnimi dosežki 

njihovega otroka in pomembnost otrokovih učnih dosežkov za starše povezujejo s stopnjo 

izobrazbe staršev, z navedenimi ocenami njihovih otrok in pogostostjo sodelovanja staršev z 

učitelji otroka ter s šolsko svetovalno službo. Lahko bi preverila tudi, ali se osebna 

pojmovanja učiteljev in staršev razlikujejo glede na spol in starost. Koristno pa bi bilo 

preveriti, katere konkretne strategije učitelji in starši že prakticirajo pri soočanju z učno 

neuspešnostjo učencev/otrok, katere preizkušene metode dela so se izkazale za uspešne oz. 

neuspešne, katere kompetence bi morali še razvijati ali pridobiti za bolj uspešno soočanje z 

učno neuspešnostjo in kakšno pomoč oz. podporo bi si v tem procesu še želeli.  

Raziskavo v okviru magistrskega dela pa bi poleg dodatnih statističnih analiz izboljšala tudi 

kombinacija kvantitativnega raziskovalnega pristopa s kvalitativnim raziskovalnim pristopom. 

V anketnih vprašalnikih so sicer vključena štiri odprta vprašanja, pri katerih so anketiranci 

imeli možnost s svojimi besedami opredeliti učno (ne)uspešnost in učno (ne)uspešnega 

učenca. Kljub obsežnim opisom, ki so jih anketiranci podali, bi z intervjuji dobili bolj celostni 
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in poglobljeni pogled učiteljev in staršev na učno (ne)uspešnost. Učitelji in starši bi med 

pogovorom imeli možnost podati konkretne primere, opisati svoje izkušnje z učno 

(ne)uspešnostjo oz. učno (ne)uspešnimi učenci, svoje mišljenje oz. odgovore pa bi tudi lažje 

utemeljili. Poleg odprtih vprašanj, v anketnih vprašalnikih dodatne obrazložitve žal niso bile 

mogoče. Z intervjuji bi sicer dosegla manj oseb, anonimnost bi bila manjša, analiza podatkov 

pa bi bila kompleksnejša. Kljub temu pa bi bila kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega 

pristopa za raziskovanje osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti najbolj ustrezna. 

Kompleksna tema torej zahteva tudi kompleksno metodologijo in raziskovanje. Ponuja nam 

kvalitetne rezultate in vpogled v področje, ki je vedno aktualno ter za vzgojo in izobraževanje 

izredno pomembno. Izsledki magistrskega dela, ki temeljijo na podlagi teoretičnih izhodišč in 

osebnih pojmovanjih učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti, nekoliko pripomorejo k 

razvoju stroke. Izdelane pedagoško-psihološke in socialno-pedagoške usmeritve ter strategije 

dela šolske svetovalne službe oz. socialnih pedagogov z učitelji in starši na področju 

prepoznavanja in soočanja z učno (ne)uspešnostjo, namreč omogočajo izboljševanje prakse in 

večanje učne uspešnosti učencev. Pri soočanju učencev, učiteljev in staršev z učno 

neuspešnostjo je pomembna vključitev šolske svetovalne službe v proces pomoči. Šolski 

svetovalni delavec oz. socialni pedagog deluje preventivno in kurativno, dela individualno s 

posameznikom ali s skupino oseb, vključenih v proces vzgoje in izobraževanja. Poleg 

individualnega dela z učenci (preventivno delo z učenci, nudenje dodatne strokovne pomoči), 

sodelujejo tudi z njihovimi učitelji in starši, saj tudi ti prispevajo k učni (ne)uspešnosti 

učencev/otrok. Opara (2015) trdi, da je sodelovanje šolskega svetovalnega delavca, učenca, 

njegovih učiteljev in staršev je pomembno zato, ker s skupnimi močmi učencu zagotavljajo 

optimalen razvoj, doseganje učne uspešnosti, uspešen zaključek osnovne šole in ustvarjanje 

osnove za nadaljevanje šolanja. Da bi bila pomoč učencem ustrezna, pa je podporo potrebno 

nameniti tudi staršem in učiteljem. Tudi oni namreč potrebujejo znanja za razumevanje 

učenčevih težav in spretnosti za delo z njimi. 

Učencem, učiteljem in tudi staršem je šolski svetovalni delavec oz. socialni pedagog na voljo 

za individualni ali skupinski pogovor, svetovanje. Na področju preventive oz. prepoznavanja 

učne (ne)uspešnosti jim lahko predstavi kompleksnost in relativnost učne (ne)uspešnosti, nudi 

informacije o uspešnem učenju. S tem spodbudi njihovo razmišljanje o učni (ne)uspešnosti, o 

dejavnikih, ki nanjo vplivajo ter o lastnemu delovanju v procesu vzgoje in izobraževanja. Z 

izmenjavo mnenj, izkušenj in pojmovanj o učni (ne)uspešnosti lahko nato iščejo ustrezne 

rešitve za preprečevanje učne neuspešnosti in za izboljšanje že nastalih situacij. Ob 

upoštevanju individualnosti, potreb, želja in pričakovanj učenca, pa tudi učiteljev in staršev, 

svetovalni delavec sodeluje pri oblikovanju in izvedbi individualiziranega programa za 

učence s posebnimi potrebami, pri evalvaciji in morebitni spremembi programa. Poleg 

spodbujanja in ustvarjanja ustreznih pogojev za razvoj produktivnega sodelovanja pa je 

izredno pomembna naloga šolskega svetovalnega delavca tudi spodbujanje reflektivnosti 

osebnih pojmovanj učencev, učiteljev in staršev. Z ozaveščanjem in morebitnim 

spreminjanjem osebnih pojmovanj o učni (ne)uspešnosti namreč oblikujemo pogoje za 

kvalitetnejše učenje in poučevanje ter omogočamo izboljševanje učne uspešnosti učencev. 

Kakšni bodo načini dela in specifične intervencije na področju učne neuspešnosti je odvisno 

od posameznega strokovnega delavca, učenca, specifičnosti in intenzivnosti težav, s katerimi 

se sooča. V nadaljevanju so zato predstavljene le okvirne strategije in možni načini dela 

šolskih svetovalnih delavcev oz. socialnih pedagogov z učitelji in starši na področju 

prepoznavanja in soočanja z učno (ne)uspešnostjo. 
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Na podlagi teoretičnih in empiričnih spoznanj, predstavljenih v magistrskem delu ugotavljam, 

da z namenom izboljševanja učne uspešnosti učencev/otrok in pedagoške prakse, šolski 

svetovalni delavci oz. socialni pedagogi lahko učiteljem in staršem nudijo predvsem podporo, 

pogovor, predavanja in različne aktivnosti, ki omogočajo ozaveščanje lastnih pojmovanj ter 

prepoznavanje dejavnikov učne (ne)uspešnosti učencev/otrok. Strategije, nasveti in načini 

dela, ki jih šolski svetovalni delavci oz. socialni pedagogi delijo z učitelji in starši na področju 

prepoznavanja in soočanja z učno (ne)uspešnostjo so torej:  

- pogovor z učitelji in starši o osebnih pojmovanjih, vezanih na pedagoško področje in 

njihovi funkciji usmerjanja mišljenja in vedenja; 

- spodbujanje ozaveščanja osebnih pojmovanj o znanju, učenju, poučevanju in učni 

(ne)uspešnosti ter morebitno spreminjanje pojmovanj v pojmovanja na višjih ravneh; 

- spodbujanje reflektiranja lastnega mišljenja in delovanja ter ozaveščanja vpliva 

mišljenja in delovanja učiteljev in staršev na mišljenje in delovanje učencev/otroka; 

- spodbujanje prepoznavanja in zavedanja lastnih spretnosti, kompetenc, šibkosti;  

- predstavitev prednosti sodelovanja šole in družine za uspešnost učencev/otrok;  

- spodbujanje k izmenjavi mnenj, pojmovanj učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti; 

- spodbujanje sprejemanja in spoštovanja različnih mnenj; 

- spodbujanje razumevanja problema z različnih zornih kotov; 

- pogovor o relativnosti, subjektivnosti in kompleksnosti učne (ne)uspešnosti; 

- spodbujanje ozaveščanja neresničnih prepričanj in stereotipov o učni (ne)uspešnosti; 

- predavanje o prepoznavanju dejavnikov, ki vplivajo na učno (ne)uspešnost; 

- pomoč pri identifikaciji dejavnikov, ki vzdržujejo učno (ne)uspešnost učenca/otroka; 

- spodbujanje k pogovoru z učenci/otroki o njihovem pojmovanju učne (ne)uspešnosti; 

- spodbujanje k raziskovanju učenčevega/otrokovega doživljanja sebe in svojih težav;  

- spodbujanje k spoznavanju učencev/otrok ter njihovih potreb, želja, interesov, itd; 

- promocija pozitivnega odnosa do vseh učencev/otrok in njihovih posebnosti, potreb; 

- spodbujanje učiteljev in staršev k skupnemu raziskovanju in razumevanju težav 

posameznega učenca/otroka, spodbujanje k skupnemu iskanju rešitev problema; 

- spodbujanje k individualni obravnavi učencev/otrok na podlagi analize njihovih težav, 

slabosti, sposobnosti, potreb in želja;  

- usmerjanje pozornosti na sposobnosti, zmožnosti in ne na primankljaje učencev/otrok; 

- predstavitev posebnih potreb ter prilagoditev za učence/otroka, ki iz njih izhajajo; 

- pomoč pri identifikaciji učencev s posebnimi potrebami in njihovega funkcioniranja; 

- predstavitev učinkovitih načinov dela z učenci/otroki, ki imajo posebne potrebe; 

- pomoč pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja za učence/otroke; 

- spodbujanje k postavljanju realnih, dosegljivih ciljev in pričakovanj za posameznega 

učenca/otroka na podlagi njegovih individualnih značilnosti; 

- predstavitev različnih načinov poučevanja, učenja (učnih stilov), didaktičnih pristopov 

ter spodbujanje kombiniranja le teh v praksi za uspešnejše učenje vseh učencev/otrok; 

- pogovor o pomembnosti konstruktivnih povratnih informacij, pohval, pričakovanj, 

podpore ter vključenosti učiteljev in staršev v učenčev/otrokov učni proces, itd; 

- pogovor o reševanju konfliktov, oblikovanju učnih navad, motiviranju učencev/otrok; 

- spodbujanje k usklajevanju vrednot, ciljev učiteljev in staršev z namenom hitrejšega 

napredovanja učenca/otroka; 

- pomoč pri oblikovanju in izpolnjevanju zahteve za uvedbo postopka usmerjanja otrok 

s posebnimi potrebami ter potrebne strokovne dokumentacije; 

- pomoč pri oblikovanju, uresničevanju, evalvaciji in pri morebitnemu spreminjanju 

individualiziranega programa na podlagi odločbe o usmeritvi za učenca, usmerjenega 

kot otroka s posebnimi potrebami. 
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Na področju učne (ne)uspešnosti učitelji in starši potrebujejo podporo in strokovne usmeritve 

za učinkovito spodbujanje učencev/otroka pri njihovem učenju in izkazovanju znanja. Šolski 

svetovalni delavci jim lahko svetujejo, kako pri učencih/otroku spodbujati učno uspešnost, da 

se ne prevesi v učno neuspešnost, kako prepoznati znake učne neuspešnosti, kako delovati, da 

se situacija ne poslabša ter kako ukrepati, da se učna uspešnost učencev/otroka izboljša. 

Pozornost je torej potrebno nameniti kombinaciji preventivnih in kurativnih ukrepov na tem 

področju. Spodbujanje učne uspešnosti, prepoznavanje in soočanje z učno neuspešnostjo se 

namreč med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Načini dela, ki jih lahko uporabimo na področju 

preventivnega delovanja oz. preprečevanja učne neuspešnosti, so tudi načini dela, ki jih 

moramo vključiti v sam proces pomoči, proces soočanja z učno neuspešnostjo učenca/otroka. 

Strategije in načini dela šolskih svetovalnih delavcev oz. socialnih pedagogov z učitelji in 

starši na področju prepoznavanja in soočanja z učno (ne)uspešnostjo, ki temeljijo predvsem na 

prepoznavanju dejavnikov učne (ne)uspešnosti učencev/otrok ter motiviranju za ozaveščanje 

lastnih pojmovanj, vezanih na pedagoško področje, pa lahko služijo kot smernice za 

učinkovito delovanje posameznikov na področju učne (ne)uspešnosti. 
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PRILOGA 
 

Priloga 1: Učiteljevo zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov na učno uspešnost učencev 

 

Vpliv dejavnikov na učno uspešnost učencev - učitelji N M σ 

Motiviranost učencev za šolsko delo 102 2,92 ,270 

Dobro učiteljevo poučevanje 102 2,83 ,375 

Dobra razredna klima 102 2,82 ,383 

Sprotno učenje učencev 102 2,82 ,383 

Primeren način učenja učencev (učni stil) 102 2,79 ,406 

Visoka samozavest učencev in zaupanje vase 102 2,77 ,420 

Učiteljeva pohvala za učenčeve dobre ocene, trud 102 2,73 ,448 

Zanimiva učna snov 102 2,69 ,466 

Podpora in spodbujanje učiteljev za šolsko delo učencev 102 2,67 ,494 

Pazljivost učencev pri šolskem delu 102 2,67 ,533 

Dobre sposobnosti učencev 102 2,67 ,474 

Podpora in spodbujanje staršev za šolsko delo učencev 102 2,67 ,474 

Dobra šolska klima 102 2,60 ,531 

Dobri odnosi učencev z družinskimi člani 102 2,59 ,551 

Dobro razpoloženje učencev 102 2,57 ,554 

Dobro predznanje učencev o določeni snovi 102 2,55 ,538 

Pomoč učitelja pri šolskem delu učencev 102 2,55 ,519 

Urejenost učnih pripomočkov učencev 102 2,54 ,501 

Naklonjenost učitelja do učencev 102 2,49 ,593 

Nagrada, pohvala staršev za učenčeve dobre ocene, trud 102 2,45 ,556 

Sodelovanje staršev in učiteljev učenca 102 2,42 ,535 

Primerna temperatura prostora 102 2,42 ,571 

Pomoč staršev pri šolskem delu učencev 102 2,39 ,510 

Pomoč izvajalca dodatne strokovne pomoči v šoli 102 2,36 ,541 

Učiteljeva pričakovanja do učencev, da bodo uspešni 102 2,34 ,572 

Velika količina truda, ki ga učenci namenijo šolskemu delu 102 2,31 ,597 

Pomoč sorojencev pri šolskem delu učencev 102 2,26 ,465 

Priljubljenost učencev med sošolci v razredu 102 2,25 ,592 

Pisno preverjanje znanja 102 2,24 ,548 

Primerna urejenost prostora 102 2,24 ,600 

Ustno preverjanje znanja 102 2,23 ,543 

Pomoč prostovoljca pri šolskem delu učencev 102 2,22 ,480 

Pričakovanje staršev, da bodo njihovi otroci uspešni 102 2,18 ,604 

Velika količina časa, ki ga učenci namenijo šolskemu delu 102 2,02 ,507 

Poslušanje glasbe ob učenju 102 1,76 ,511 

  

 

 



 

 

 

Priloga 2: Učiteljevo zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov na učno neuspešnost učencev 

 

Vpliv dejavnikov na učno neuspešnost učencev - učitelji N M σ 

Nemotiviranost učencev za šolsko delo 102 2,85 ,408 

Nizka samozavest učencev in nezaupanje vase 102 2,81 ,391 

Neprimeren način učenja učenca (učni stil) 102 2,75 ,438 

Učne težave učencev 102 2,74 ,443 

Šibke sposobnosti učencev 102 2,71 ,458 

Slabo učiteljevo poučevanje 102 2,70 ,483 

Prisotnost stresa pri učencih 102 2,69 ,466 

Nezanimanje staršev za šolsko delo učencev 102 2,66 ,497 

Nepazljivost učencev pri šolskem delu 102 2,65 ,480 

Hrup 102 2,63 ,506 

Slabi odnosi učencev z družinskimi člani 102 2,59 ,533 

Slaba razredna klima 102 2,58 ,496 

Nezanimanje učitelja za šolsko delo učencev 102 2,58 ,535 

Neurejenost učnih pripomočkov učencev 102 2,55 ,538 

Majhna količina truda, ki ga učenci namenijo šolskemu delu 102 2,55 ,538 

Slabo predznanje učencev o določeni snovi 102 2,52 ,521 

Pričakovanje staršev, da njihovi otroci ne bodo uspešni 102 2,48 ,521 

Slabo razpoloženje učencev 102 2,48 ,521 

Nesodelovanje staršev in učiteljev učenca 102 2,48 ,521 

Majhna količina časa, ki ga učenci namenijo šolskemu delu 102 2,48 ,540 

Nepriljubljenost učencev med sošolci v razredu 102 2,45 ,556 

Graja, odtegnitev pozornosti, izražanje razočaranja učiteljev 102 2,44 ,518 

Nenaklonjenost učitelja do učencev 102 2,44 ,590 

Dolgočasna učna snov 102 2,42 ,588 

Učiteljeva pričakovanja do učencev, da ne bodo uspešni 102 2,40 ,531 

Slaba šolska klima 102 2,39 ,600 

Neprimerna temperatura prostora 102 2,36 ,523 

Kaznovanje, graja, odvzem ugodnosti, odtegnitev pozornosti staršev 102 2,34 ,554 

Neprimerna urejenost prostora 102 2,28 ,552 

Učenec ni deležen pomoči izvajalca dodatne strokovne pomoči 102 2,22 ,607 

Pisno preverjanje znanja 102 2,05 ,619 

Ustno preverjanje znanja 102 2,04 ,628 

Poslušanje glasbe ob učenju 102 1,97 ,588 

Učenec pri šolskem delu ni deležen pomoči prostovoljca 102 1,96 ,561 

Nezanimanje sorojencev za šolsko delo učencev 102 1,87 ,640 

 

 

  



 

 

 

Priloga 3: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov na učno uspešnost učencev pri starših 

 

Vpliv dejavnikov na učno uspešnost otrok - starši N M σ 

Dobro učiteljevo poučevanje 144 2,94 ,258 

Visoka samozavest otroka in zaupanje vase 144 2,88 ,352 

Zanimiva učna snov 144 2,86 ,385 

Učiteljeva pohvala za otrokove dobre ocene, trud 144 2,86 ,347 

Dobra razredna klima 144 2,85 ,373 

Motiviranost otroka za šolsko delo 144 2,85 ,380 

Dobro razpoloženje otroka 144 2,83 ,410 

Primeren način učenja otroka (učni stil) 144 2,82 ,421 

Podpora in spodbujanje učiteljev za šolsko delo otroka 144 2,81 ,426 

Dobri odnosi otroka z družinskimi člani 144 2,81 ,409 

Sprotno učenje otroka 144 2,81 ,426 

Podpora in spodbujanje staršev za šolsko delo otroka 144 2,74 ,473 

Dobre sposobnosti otroka 144 2,73 ,446 

Pomoč učitelja pri šolskem delu otroka 144 2,71 ,500 

Dobra šolska klima 144 2,67 ,513 

Nagrada, pohvala staršev za otrokove dobre ocene, trud 144 2,62 ,529 

Pazljivost otroka pri šolskem delu 144 2,60 ,533 

Urejenost učnih pripomočkov otroka 144 2,51 ,567 

Primerna temperatura prostora 144 2,49 ,555 

Pomoč staršev pri šolskem delu otroka 144 2,42 ,586 

Naklonjenost učitelja do otroka 144 2,37 ,613 

Dobro predznanje otroka o določeni snovi 144 2,36 ,621 

Sodelovanje staršev in učiteljev otroka 144 2,29 ,624 

Primerna urejenost prostora 144 2,28 ,585 

Priljubljenost otroka med sošolci v razredu 144 2,26 ,612 

Pisno preverjanje znanja 144 2,26 ,600 

Ustno preverjanje znanja 144 2,25 ,573 

Velika količina truda, ki ga otrok nameni šolskemu delu 144 2,24 ,614 

Pričakovanje staršev, da bo njihov otrok uspešen 144 2,23 ,551 

Pomoč sorojencev pri šolskem delu otroka 144 2,21 ,657 

Učiteljeva pričakovanja do otroka, da bo uspešen 144 2,20 ,621 

Pomoč izvajalca dodatne strokovne pomoči v šoli 144 2,15 ,683 

Pomoč prostovoljca pri šolskem delu otroka 144 2,10 ,666 

Velika količina časa, ki ga otrok nameni šolskemu delu 144 1,95 ,640 

Poslušanje glasbe ob učenju 144 1,68 ,599 

 



 

 

 

Priloga 4: Zaznavanje vpliva posameznih dejavnikov na učno neuspešnost učencev pri starših 

 

Vpliv dejavnikov na učno neuspešnost otrok - starši N M σ 

Slabo učiteljevo poučevanje 144 2,82 ,437 

Prisotnost stresa pri otroku 144 2,73 ,545 

Nizka samozavest otroka in nezaupanje vase 144 2,72 ,550 

Neprimeren način učenja otroka (učni stil) 144 2,71 ,540 

Nemotiviranost otroka za šolsko delo 144 2,70 ,530 

Slaba razredna klima 144 2,67 ,542 

Nezanimanje staršev za šolsko delo otroka 144 2,66 ,569 

Slabo razpoloženje otroka 144 2,64 ,524 

Hrup 144 2,64 ,575 

 Kaznovanje, graja, odvzem ugodnosti, odtegnitev pozornosti staršev 144 2,62 ,540 

Slabi odnosi otroka z družinskimi člani 144 2,60 ,628 

Graja, odtegnitev pozornosti, izražanje razočaranja učiteljev 144 2,59 ,608 

Učne težave otroka 144 2,58 ,675 

Dolgočasna učna snov 144 2,58 ,574 

Pričakovanje staršev, da njihov otrok ne bo uspešen 144 2,56 ,538 

Nezanimanje učitelja za šolsko delo otroka 144 2,56 ,577 

Nepazljivost otroka pri šolskem delu 144 2,56 ,589 

Šibke sposobnosti otroka 144 2,55 ,635 

Majhna količina truda, ki ga otrok nameni šolskemu delu 144 2,51 ,591 

Slaba šolska klima 144 2,50 ,603 

Nenaklonjenost učitelja do otroka 144 2,49 ,591 

Neurejenost učnih pripomočkov otroka 144 2,47 ,636 

Neprimerna temperatura prostora 144 2,44 ,600 

Neprimerna urejenost prostora 144 2,38 ,614 

Učiteljeva pričakovanja do otroka, da ne bo uspešen 144 2,37 ,602 

Majhna količina časa, ki ga otrok nameni šolskemu delu 144 2,37 ,612 

Nepriljubljenost otroka med sošolci v razredu 144 2,35 ,629 

Slabo predznanje otroka o določeni snovi 144 2,31 ,629 

Nesodelovanje staršev in učiteljev otroka 144 2,25 ,705 

Učenec ni deležen pomoči izvajalca dodatne strokovne pomoči 144 2,10 ,713 

Ustno preverjanje znanja 144 2,09 ,647 

Pisno preverjanje znanja 144 2,08 ,653 

Učenec pri šolskem delu ni deležen pomoči prostovoljca 144 2,01 ,724 

Poslušanje glasbe ob učenju 144 1,99 ,719 

Nezanimanje sorojencev za šolsko delo otroka 144 1,95 ,713 

 

 

 


