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PRIČAKOVANJA UČITELJEV IN UČITELJIC DO IDENTIFICIRANIH 

NADARJENIH UČENCEV IN UČENK V OSNOVNI ŠOLI  

 

Povzetek 

 

Kljub terminološki zmedi, ki vlada na področju nadarjenosti in heterogenosti skupine 

nadarjenih, je vsem nadarjenim učencem zagotovo skupna njihova nadarjenost. Učenci v 

šolah preživijo veliko časa, kar pomeni, da jih učitelji dobro poznajo in da na podlagi lastnih 

izkušenj in prepričanj oblikujejo pričakovanja do učencev. V skladu s svojimi pričakovanji 

lahko učitelji vodijo učence v samouresničujočo se prerokbo, kar pa se odraža v učenčevem 

dojemanju resničnosti.  

 

V magistrskem delu smo raziskovali vpliv pričakovanj osnovnošolskih učiteljev do 

identificiranih nadarjenih učencev, pričakovanja učiteljev do osebnostnih lastnosti nadarjenih 

učencev in razlike v teh pričakovanjih do nadarjenih učencev, učencev z odličnim šolskim 

uspehom in do dvojno izjemnih učencev.  

 

Kvantitativno raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika v klasični in spletni 

obliki na vzorcu 132 učiteljev, ki so v šolskem letu 2016/2017 zaposleni na osnovnih šolah v 

Sloveniji. Zastavili smo si štiri raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti 

nadarjenih učencev, na razlike v pričakovanjih učiteljev do nadarjenih učencev, učencev z 

odličnim šolskim uspehom in do dvojno izjemnih učencev. Zanimala nas je tudi razlika v 

pričakovanjih učiteljev do učencev in do učenk ter stereotipne predstave o nadarjenih učencih. 

S statističnim sklepanjem smo potrdili tri hipoteze, hipotezo, ki se je nanašala na razliko med 

pričakovanji učiteljev med nadarjenimi učenci in učenci z odličnim šolskim uspehom, pa smo 

zavrnili, saj smo ugotovili, da imajo učitelji na določenih področjih do učencev z odličnim 

šolskim uspehom višja pričakovanja kot do nadarjenih učencev.  

 

Ugotovili smo, da učitelji od nadarjenih učencev pričakujejo predvsem razvit sistem lastnih 

vrednot, ki jih učenci upoštevajo v vsakdanjem življenju, ter da nadarjeni učenci predvsem 

samoiniciativno skrbijo za razvoj lastnih potencialov, pri čemer ima motivacija ključno vlogo. 

Zato je pomembno, da se učitelji in strokovni delavci v osnovnih šolah pogovarjajo z učenci o 

vrednotah, hkrati pa jih spodbujajo, podpirajo in na različne načine motivirajo za različne 

dejavnosti.  

 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko strokovne delavce v osnovnih šolah še bolj spodbujamo 

k medsebojni komunikaciji in dodatnemu izobraževanju o značilnostih nadarjenih učencev, 

saj s tem širimo polje razumevanja potreb nadarjenih učencev v šoli. Predvsem pa bi morali 

učitelji presoditi lastno delo in metode, ki jih vsakodnevno uporabljajo pri delu z vsemi 

učenci, s pomočjo samoevalvacije.  

 

Ključne besede 

 

Osnovna šola, pričakovanja učiteljev, nadarjeni učenci, učenci z odličnim šolskim uspehom, 

dvojno izjemni učenci, spol, stereotipne predstave 

 

  



 

 

TEACHERS' EXPECTATIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IDENTIFIED 

AS GIFTED 

 

Abstract 

 

Despite the terminological confusion that reigns in the field of giftedness and heterogeneity of 

talented pupils, giftedness is definitely common to all of them. Pupils spend a lot of time in 

schools, which means that teachers know them very well and they create expectations for 

pupils based on their own experiences and beliefs. In line with these expectations, teachers 

can lead pupils to self-fulfilling prophecy, which is reflected in the pupil's perception of 

reality. 

 

In this master's thesis, we investigated the influence of expectations of primary school 

teachers for identified gifted pupils, teachers' expectations about personality characteristics of 

gifted pupils and differences in these expectations for three groups: gifted pupils, pupils with 

excellent academic success and for twice exceptional pupils. 

 

The quantitative research was carried out by using the questionnaire in the traditional form 

and online on a sample of 132 teachers, employed at primary schools in Slovenia in the school 

year 2016/2017. We have set four research questions that relate to the personality traits of 

gifted pupils, the differences in teachers' expectations for gifted pupils, pupils with excellent 

academic success and for twice exceptional pupils. We examined also the differences in 

teachers' expectations for schoolboys and schoolgirls and the myths about gifted pupils. With 

the help of inferential statistics three hypotheses were confirmed, but we rejected the 

hypothesis about equality of teachers' expectations for gifted pupils and for pupils with 

outstanding academic success, because we found out that teachers have higher expectations 

for pupils with excellent academic success than to gifted pupils in certain areas. 

 

We found out that teachers mainly expect gifted pupils to develop their own system of values 

that pupils take into account in their daily lives, and that gifted pupils mainly act on their own 

initiative to develop their own potential, whereby motivation plays a key role. It is therefore 

important that teachers and educators in primary schools talk to pupils about values, and at the 

same time, they encourage them, support and motivate them in different ways for different 

activities. 

 

Based on the results obtained, practitioners in primary schools can be even more encouraged 

to communicate with pupils and to further education on the characteristics of gifted pupils, as 

this expanding the field of understanding the needs of gifted pupils in the school. Above all, 

teachers should assess their own work and methods that are used daily in working with all 

pupils, through self-evaluation. 
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Primary school, teachers' expectations, gifted pupils, pupils with outstanding academic 

achievement, twice exceptional pupils, gender stereotypical ideas 
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Nadarjeni otroci in mladostniki so, kar izhaja že iz same opredelitve (Žagar, Artač, Bezić, 

Nagy in Purgaj, 1999; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011), 

izjemni. Njihovo izjemnost je Renzulli (1997, 1999, 2003a, 2003b, 2003c, 2011, 2012, b.d.) 

povzel v trikrožnem modelu nadarjenosti, kjer pravi, da so za izjemne dosežke potrebne 

nadpovprečne sposobnosti, ustvarjalnost in zavzetost za opravljanje nalog oziroma motivacija. 

Čeprav so nadarjeni učenci zelo heterogena skupina in moramo vsakega izmed njih 

obravnavati individualno, lahko, ko razmišljamo o čustvenih in socialnih vidikih, poudarimo 

nekatere osebnostne lastnosti in načine vedenja, ki so zanje bolj značilni (Rostohar, 2013).  

 

Obravnava postopkov identifikacije nadarjenih učencev je zapisana v številnih virih, med 

njimi pa je malo takih, ki se ukvarjajo z učiteljevimi pričakovanji do učencev. Na oblikovanje 

učiteljevih pričakovanj do učencev vplivajo različni dejavniki, ki jih bomo poskušali 

opredeliti in razložiti. Ker je dostopne relativno malo slovenske literature o pričakovanjih 

učiteljev do nadarjenih učencev, se bomo naslonili predvsem na tujo literaturo.  

 

V magistrskem delu smo raziskovali konkretna pričakovanja učiteljev in učiteljic do 

nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli. Kaj pričakujejo od njih? Kaj za učitelje pomeni 

nadarjenost oziroma katere osebnostne lastnosti pripisujejo nadarjenim učencem? Se 

pričakovanja učiteljev razlikujejo glede na spol učenca? Ali nadarjenost opazijo tudi pri 

dvojno izjemnih učencih?  

 

Pogled na nadarjenost, smiselnost in pomembnost posebne skrbi za nadarjene učence ter na 

vlogo posameznika in družbe v razvoju nadarjenosti se je skozi zgodovino nenehno 

spreminjal (Bezić, 2012b). Učitelji na podlagi lastnih izkušenj oblikujejo pričakovanja do 

učencev, ki povzročijo soustvarjanje učenčeve realnosti. Največjo težo pri oblikovanju 

pričakovanj ima sistem vrednot, ki jih ima današnji učenec, sledi pa mu samoiniciativnost 

oziroma motivacija, ki jo učenec izkaže pri uresničevanju lastnih potencialov.  

 

Rezultati raziskave pripomorejo k boljšemu razumevanju pojma nadarjenosti, predstavijo 

učiteljeva pričakovanja do učencev ter razširjajo polje razmišljanja in zavedanja lastnih 

pričakovanj do sebe in do drugih.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 Nadarjeni učenci 
 

2.1.1 Pojmovanje nadarjenosti 

 

Beseda nadarjenost vsebuje idejo o daru, ki ga otrok nosi v sebi, torej o potencialu, ki ga ima 

(neprepoznanega). Navzven se nadarjenost otroka odraža v njegovem vedenju in aktivnosti, 

medtem ko so značilnosti doživljanja in motivacijska naravnanost nadarjenih otrok manj 

opazne, a enako pomembne za razvoj njihovih potencialov (Magajna in Božič, 2012).  

 

Nadarjenost je področje, na katerem je v zadnjih štirih desetletjih vladala precejšnja 

terminološka zmeda. Za opisovanje nadarjenosti so bili v uporabi številni izrazi, kot so: 

 sposobni, nadpovprečno sposobni, izjemni, talentirani, boljši, nadarjeni, učenci z 

višjimi učnimi potenciali, bolj dojemljivi učenci, učenci z višjimi učnimi potenciali 

(George, 1997), 

 inteligentnost, sposobnost, talentiranost, kreativnost, uspešnost, bistrost, genialnost, 

superiornost (Dobnik, 1998), 

 genij, čudežen, prezgodaj razvit, z višjim inteligenčnim kvocientom (IQ), hiter, eliten, 

drugačen (Težak, 2008), 

 nadarjeni, talentirani (Bezić, 2012a; Juriševič, 2012a, 2012b, 2015). 

 

Gagné (1985, 2003) meni, da ta nejasnost v terminologiji odraža konceptualno dvoumnost 

pojma nadarjenosti in talenta. Po več desetletjih raziskovanja nadarjenosti koncept ostaja 

predmet različnih definicij, saj v literaturi ni jasno opredeljena razlika med ključnima 

pojmoma nadarjenosti in talentiranosti, ki označujeta to populacijo učencev. Večina ljudi 

uporablja ta dva pojma kot sinonim. V zadnjih štirih desetletjih raziskovanja so znanstveniki 

predlagali nekaj razlik v pojmovanju, vendar so bili ti poskusi v večini primerov zapisani 

pomanjkljivo.  

 

Diferenciran model nadarjenosti in talentiranosti (angl. a differentiated model of giftedness 

and talent – DMGT), ki ga opisuje Gagné (2000, 2003), razlikuje nadarjenost in talentiranost 

(slika 1).  

 

Nadarjenost (angl. giftedness) označuje, da posameznik ima in uporablja neizurjene in 

spontano izražene naravne sposobnosti (ali dar) na vsaj enem področju nadarjenosti, ki 

posameznika uvršča med najboljših 10 odstotkov v primerjavi z vrstniki. Talent (angl. talent) 

pa označuje vrhunsko obvladovanje sistematično razvite specifične sposobnosti (ali 

spretnosti) in znanje vsaj na enem področju človekovega delovanja, ki posameznika uvršča 

med najboljših 10 odstotkov v primerjavi z vrstniki, ki so ali so bili aktivni na tem področju 

(Gagné, 2000, 2003).  
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Slika 1:  Diferenciran model nadarjenosti in talentiranosti  
(Gagné, 2003, str. 61) 

 

Postavljajo se številna vprašanja, kaj pravzaprav je nadarjenost, kako jo meriti, katere so 

njene determinante, kdo je nadarjen in kateri so korelati nadarjenosti (Dobnik, 1998). M. 

Juriševič (2012a) spodbuja k premisleku o temeljnem razumevanju pojma nadarjenosti. 

Učitelji imajo oblikovana svoja specifična stereotipna pojmovanja nadarjenosti ali pa se 

pojem nadarjenosti zamenjuje s pojmom močnega področja, ki je individualno posameznemu 

učencu.  

 

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti, saj so nadarjeni otroci in mladostniki 

heterogena skupina, ki svojo nadarjenost kažejo na različnih področjih in v različnih oblikah 

(Žagar idr., 1999).  

 

Tradicionalna definicija nadarjenosti, ki temelji na splošni inteligentnosti (merjeni s testi 

inteligentnosti), ni primerna, saj je preozka; izključuje namreč kreativno in umetniško 

nadarjene učence ter tiste, ki so nadarjeni na specifičnem področju. Teh področij namreč ne 

moremo ugotavljati s testi inteligentnosti (Žagar, 2012b).  

 

Ena najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki je zapisana v ameriškem 

Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Nanjo se naslanja tudi definicija, zapisana v 

Konceptu dela z nadarjenimi v osnovni šoli (Žagar idr, 1999), kasneje pa jo je Slovenija 

dopolnila v Zakonu o osnovni šoli (2011): »Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko 

nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v 

umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in 
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izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike 

dela« (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011, str. 11317; 

Juriševič, 2012a, str. 11). 

 

Kot ugotavlja Žagar (2001, v Bezić, 2012b) in potrjuje tudi deklaracija, sprejeta na zadnji 

konferenci o skrbi za nadarjene v Evropi, v svetu še ni in kmalu tudi ni pričakovati poenotene 

opredelitve pojma nadarjenost oz. nadarjenega učenca ter tako tudi ne enotne metodologije 

prepoznavanja ''nadarjenih učencev''. Definiranje nadarjenosti pa je po mnenju H. Jeriček 

(2003) zelo pomembno, saj je od tega odvisno, katere učence opredelimo kot nadarjene in jih 

tudi spodbujamo k razvoju potencialov.  

 

Izpostavljamo še premik v uporabi pojmov ''odkriti''
1
 in ''prepoznati''

2
 nadarjenost. Medtem 

ko Koncept (Žagar idr., 1999) nadarjene še ''odkriva'', sodobni avtorji (npr. Boben, 2012; 

Juriševič, 2011, 2012a, 2014a, 2014b, 2015; Magajna in Božič, 2012) v zadnjih letih 

spodbujajo k uporabi pojma ''prepoznati'' nadarjenost. To pomeni, da s svojim znanjem in 

strokovnimi sposobnostmi prepoznamo nadarjene učence, ki so del naše skupnosti, in jih ne 

»odkrivamo« na novo, saj so potenciali že v otroku, le prepoznati jih je treba.  

 

Skozi zgodovino se je pojmovanje nadarjenosti spreminjalo. Nadarjeni posamezniki so 

pritegovali pozornost različnih strokovnjakov in širše javnosti s svojimi izjemnimi 

sposobnostmi, idejami in/ali dosežki (Juriševič, 2012a). 

 

Sternberg (1981, 1986, 2003, 2005; CCEA, 2006) je razvil t. i. ''triarhično'' teorijo 

inteligentnosti z multiplim modelom nadarjenosti. Gre za tridelni opis mentalnih sposobnosti, 

ki zajema procese mišljenja, spoprijemanje z novimi izkušnjami in prilagajanje kontekstu, ki 

vodi k bolj ali manj inteligentnemu vedenju. Nadarjenost razlaga z analitičnimi, sintetičnimi 

in praktičnimi sposobnostmi. Za analitično nadarjenost je značilna sposobnost analiziranja 

problema in razumevanja njegovih sestavin, delov, podrobnosti. Gre za miselne procese, ki 

vključujejo različne (splošne ali specifične) komponente (npr. komponenta delovanja in 

pridobivanja znanja). Sintetična (tudi ustvarjalna) nadarjenost vključuje sposobnost 

vpogleda, intuicije, ustvarjalnosti ali adaptacije v novih situacijah. Vključuje spoprijemanje z 

novimi situacijami, inteligentno vedenje pa označujeta dve značilnosti: vpogled in 

avtomatizem. Praktična nadarjenost pa pomeni uporabo analitičnih in sintetičnih sposobnosti 

v vsakdanjih praktičnih situacijah. Poudarja pomen pomembnosti izbire živeti in delati v 

kontekstu z uporabo praktičnega znanja, ki je najpogosteje pridobljeno v vsakodnevnem 

življenju. 

 

Nadalje Sternberg (1986, str. 189) pravi: »Tri so boljše kot ena«, s čimer avtor nakazuje 

potrebo po ločenem raziskovanju inteligentnosti, modrosti in ustvarjalnosti (tabela 1). Gre za 

tri ločene enote, ki so medsebojno tesno povezane (Sternberg, 1986).  

 

                                                 
1
  Za geslo »odkriti« je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika naslednja opredelitev: z raziskovanjem, 

preučevanjem narediti znano kaj neznanega (Odkriti, 2015). 
2
  Za geslo »prepoznati« je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika naslednja opredelitev: ugotoviti, da je kdo 

isti, kot se misli (Prepoznati, 2015). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

5 

 

Tabela 1:  Sternbergova triarhična teorija inteligentnosti 
(Woolfolk, 2002, str. 114) 

 ANALITIČNA  USTVARJALNA 
(SINTETIČNA) 

PRAKTIČNA 

 Komponentna inteligentnost Izkustvena inteligentnost Kontekstualna inteligentnost 

Definicija Sposobnost abstraktnega 

razmišljanja, procesiranja 

informacij, besedna 

sposobnost 

Sposobnost formuliranja 

novih idej in povezovanja 

nepovezanih dejstev, 

ustvarjalnost – sposobnost 

spoprijemanja z novimi 

situacijami in 

avtomatiziranje novih 

rešitev 

Sposobnost prilagajanja na 

spreminjajoče se okolje in 

oblikovanje okolja za čim 

boljši izkoristek priložnosti 

– reševanje problemov v 

specifičnih situacijah 

Vključuje Splošne/specifične 

komponente 

Vpogled/avtomatizem Praktično znanje 

 

Sternberg (2005) meni, da je inteligentno vedenje sposobnost doseganja zastavljenih ciljev 

glede na družbeno-kulturno okolje, v katerem posameznik živi, izkoriščanje prednosti in 

odpravljanje pomanjkljivosti, prilagajanje in izbira okolja ter upoštevanje kombinacije 

analitičnih, kreativnih in praktičnih sposobnosti.  

 

Spearman (1923, v Moore, 2014) je uvedel pojem splošne inteligentnosti, imenovane ''g'' 

faktor, kasneje pa je dodal ugotovitev, da ima posameznik tudi določena specifična znanja in 

sposobnosti, ki jih je označil kot ''s'' faktor. Gre za posebne sposobnosti, ki jih posameznik 

uporablja za reševanje določenih miselnih nalog. M. Braj Kumar (2016) povzema, da 

govorimo o dvofaktorski teoriji inteligentnosti, hkrati pa dodaja še, da ''g'' faktor najdemo 

predvsem v mehanskih, glasbenih, aritmetičnih in jezikovnih (npr. črkovanje) sposobnostih, 

medtem ko ''s'' faktor najdemo kot dodatno sposobnost npr. pri glasbi, aritmetiki, prostorskih 

sposobnosti ipd. 

 

Gardner (Gardner in Hatch, 1989; Woolfolk, 2002; CCEA, 2006; Bucik, 2013) je teorijo 

multiple inteligentnosti nadgradil v tradicionalno pojmovanje mnogoterih inteligentnosti. 

Bucik (2013) navaja Gardnerjevo opredelitev inteligentnosti kot sposobnost in spretnost 

reševanja problemov ter oblikovanje idej, ki imajo znotraj kulturnega okolja neko vrednost. 

To pa za Gardnerja pomeni, da so sposobnosti izražene kot praktično delovanje, 

inteligentnost pa se pojavlja v mnogih (razmeroma neodvisnih, nepovezanih) oblikah. Meni, 

da je lahko posameznik nadarjen vsaj na osmih do neke mere neodvisnih intelektualnih 

področjih, in sicer na (tabela 2): jezikovnem (lingvističnem, besednem), logično-

matematičnem, prostorskem, telesno-kinestetičnem (gibalnem), glasbenem, interpersonalnem 

(razumevanje drugih), intrapersonalnem (razumevanje sebe) ter naturalističnem (opazovanje 

in razumevanje naravnih in umetnih vzorcev in sistemov), kasneje pa je dodal še deveto, 

čustveno inteligentnost (Bucik, 2013). 
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Tabela 2:  Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti 
(Gardner in Hatch, 1989, str. 6; Woolfolk, 2002, str. 110, Bucik, 2013, str. 16–17) 

Inteligentnost Bistvene sestavine 

Lingvistična  Občutljivost za glasove, ritem in pomen besed, občutljivost za različne 

funkcije jezika. 
Logično-matematična Občutljivost in kapaciteta za prepoznavanje logičnih ali številčnih vzorcev, 

sposobnost obravnavanja dolgih verig sklepanja. 
Prostorska Kapaciteta pravilnega zaznavanja vidno-prostorskega sveta in 

transformiranje prvotnih zaznav nekoga. 
Glasbena Sposobnost proizvajanja in upoštevanja ritma, višine tona, upoštevanje oblik 

glasbenega izražanja. 

Telesno-kinestetična Sposobnost kontrole telesnih gibov in spretno ravnanje s predmeti.  

Naturalistična Sposobnost prepoznavanja rastlin in živali, razlikovanje v svetu narave, 

razumevanje sistemov in definiranje kategorij (morda celo definiranje 

kategorij inteligentnosti). 
Intrapersonalna Dostop do lastnih občutkov in sposobnost razločevanja med njimi ter 

usmerjanje vedenja na njihovi osnovi, znanje o svojih močnih in slabih 

straneh, željah in inteligentnosti.  
Interpesonalna Kapaciteta prepoznavanja in primernega odzivanja na razpoloženja, 

temperament, motive in želje drugih ljudi. 
Čustvena Osebnostna struktura oziroma človekove kognitivne lastnosti. 

 

O emocionalni inteligentnosti se je začelo govoriti naknadno (Bucik, 2013)  in lahko pojasni 

vzroke za neuspeh v odnosih, v šoli, službi in/ali družbi (Woolfolk, 2002; Bucik, 2013). 

Čustvena inteligentnost je definirana kot niz sposobnosti za »spremljanje lastnih občutkov in 

čustev ter občutkov in čustev drugih, razlikovanja med njimi in uporabljanja teh informacij 

pri usmerjanju lastnega mišljenje in dejanj« (Salovey in Mayer, 1990, v Woolfolk, 2002, str. 

111–112) in je lahko izvor nekaterih težav posameznikov. 

 

V zadnjih desetletjih so različni avtorji začeli govoriti tudi o deseti inteligentnosti, imenovani 

duhovna oziroma eksistencialna (angl. mind-body oziroma notranji glas, ki se ukvarja z 

bistvenimi vprašanji sveta in vloge posameznika v njem), moralna (želi odgovoriti na 

vprašanja pravilnosti in etičnosti odločitev) in spiritualna inteligentnost (zanima jo iskanje 

resnice), a jih Gardner ne prišteva k prvim osmim (Sisk, 2002; Bucik, 2013). 

 

Idejo o ločenih sposobnostih je Gardner utemeljeval z dokazi o možganskih poškodbah – na 

primer pri kapi, ki pogosto prekine ali ovira funkcioniranje na enem področju (npr. 

jezikovnem), ne vpliva pa na funkcioniranje na drugih področjih. Svojo idejo je podprl še z 

izjemnimi dosežki posameznikov, ki so izstopali na enem področju, na drugih pa ne. Kljub 

ideji o ločenosti inteligenc je Gardner poudarjal povezavo med komponentami, zavračal pa je 

razlikovanje med talenti in inteligentnostjo; prepričan je bil namreč, da je splošna predstava 

inteligentnosti preprosto niz talentov v lingvističnih in/ali logično-matematičnih sferah 

(Woolfolk, 2002). 

 

Bucik (2013) dodaja, da je s tega vidika pomemben Gardnerjev doprinos k zavedanju, da so 

sposobnosti zelo različne in da moramo znati pri otrocih razvijati vse te (z)možnosti. 

Pomembno je torej, da čim bolj zgodaj in pravilno prepoznamo otrokova močna področja in 

jih skupaj z okoljem krepimo. Velja poudariti, da inteligentnosti zelo redko delujejo 
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neodvisno, ampak se v vsakdanjem življenju prepletajo in dopolnjujejo, hkrati pa moramo 

upoštevati tudi vplive kulturnega okolja, v katerem posameznik živi. 

 

Strokovni delavci, ki so vsakodnevno v stiku z učenci, se vse bolj nagibajo k mnenju, da so 

nadarjeni tisti, ki dajejo dragocen prispevek k družbi. Eden najpomembnejših avtorjev na 

področju nadarjenosti – Renzulli (1997, 1999, 2003a, 2011; CCEA, 2006; Juriševič, 2012a) 

pravi, da je nadarjeno vedenje odraz interakcije med tremi osnovnimi sestavinami človekove 

sposobnosti: nadpovprečnost v splošnih ali specifičnih sposobnostih, visoka stopnja 

zanimanja za naloge (motiviranost) in visoka stopnja kreativnosti (slika 2).  

 
 

Slika 2:  Renzullijev trikrožni model nadarjenosti 
(Renzulli, 1986,1997, v Bezić, 2012a, str. 88) 

 

Renzulli (1997, 1999, 2003b, 2003c, 2012; Reis in Renzulli, 2011; Juriševič, 2012a) je 

prepričan, da nadarjeni otroci te lastnosti imajo ali pa jih lahko razvijejo in uveljavijo na 

poljubnem področju človekove dejavnosti, kar se odraža v nadarjenem vedenju. B. Dobnik 

(1998) dodaja, da nobena od posameznih sestavin ni zadosten pogoj za nadarjenost, T. Bezić 

(2012a) pa se strinja, da Renzullijev trikrožni model nadarjenosti pojasnjuje predvsem pogoje 

za nastanek vrhunskega rezultata.  

 

Mönks (1985, v Žagar, 2012a) je Renzullijev model razvil naprej, in sicer tako, da je vanj 

zajel socialne dejavnike: družino, šolo in vrstnike. S tem je poudaril socialni kontekst razvoja 

nadarjenosti (slika 3). 

 

 
Slika 3:  Mönksov dopolnjeni trikrožni model nadarjenosti 

(Mönks, 1985, v Žagar, 2012a) 

 

Nadpovprečna 
sposobnost  

Ustvarjalnost  Motivacija  

Nadpovprečna
sposobnost

UstvarjalnostMotivacija

šola vrstniki

družina
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Žagar (2012a) meni, da je razvoj nadarjenosti pogojen s posameznikovo osebnostjo in vplivi 

okolja. To pojmovanje ponovno podpira idejo strokovnjakov, da nadarjenost ni neka stalna 

ali absolutna človekova značilnost. Posameznik je lahko nadarjen, če ima za nadarjeno 

vedenje ustrezne pogoje oziroma če poleg nadpovprečnih sposobnosti in ustvarjalnosti dobi 

tudi priložnost in spodbude za izjemno vedenje, s čimer se strinja tudi J. Freeman (2010), ki 

je več let spremljala razvoj in življenje izbranih nadarjenih oseb. V svoji knjigi Gifted Lives 

je zapisala, da se v življenju nadarjenost in talenti spreminjajo v različne oblike in se pojavijo 

in/ali izginejo v nepričakovanih situacijah.  

 

 

2.1.2 Identifikacija nadarjenih učencev 

 

O začetkih bolj sistematičnega dela z nadarjenimi učenci v slovenskem prostoru govorimo od 

konca 80-ih let prejšnjega stoletja. Takrat v šolah delo z nadarjenimi učenci ni bilo 

sistematično vodeno. Leta 1999 pa je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje sprejel Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (Žagar idr., 1999), ki 

se je v vseh osnovnih šolah uveljavil v šolskem letu 2003/2004 (Padežanin Lavuger, 2015). 

 

Termin prepoznavanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje 

evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Prepoznavanje 

nadarjenih učencev  je strokovno zahtevno opravilo. V postopku prepoznavanja sodelujejo 

učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Vsak od njih lahko 

prispeva koristne informacije (tabela 3). Prepoznavanje nadarjenih naj bi potekalo v treh 

stopnjah: evidentiranje, identifikacija ter seznanitev staršev z rezultati testiranja in pridobitev 

njihovega mnenja (Žagar idr., 1999). 

 

Tabela 3:  Postopek prepoznave nadarjenih v osnovni šoli  
(Juriševič, 2012a; Žagar idr., 1999) 

Prvo triletje Drugo triletje Tretje triletje 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Individualizacija – opazovanje učencev 

 
1. Evidentiranje – kriterij: učni uspeh, izjemni dosežki, tekmovanja, 

hobiji, mnenje učiteljev in šolske svetovalne službe 

 

2. Identifikacija – kriterij: ocena učitelja, test sposobnosti in 

test ustvarjalnosti  
 

3. Mnenje staršev – seznanitev staršev z rezultati 

testiranj in pridobitev njihovega mnenja 

Individualiziran program (INDEP) 

 

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih 

kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Tako se v postopku 

evidentiranja upošteva vsaj eden od naslednjih kriterijev: visok učni uspeh učenca, izjemnost 

dosežkov, učiteljevo mnenje glede vedenjskih znakov učenčevih nadpovprečnih sposobnosti, 

najvišji rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih, izjemnost na področju izbranih 

interesnih dejavnosti (hobiji) ter pozitivno mnenje oziroma predlog šolske svetovalne službe 

(Juriševič, 2012a; Žagar idr., 1999). V skupino evidentiranih učencev so izbrani tisti, ki 
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izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili 

nadarjeni (Žagar idr., 1999).  

 

Evidentirane učence se nato vključi v postopek identifikacije (druga stopnja). To je 

poglobljena obravnava, ki vključuje tri vrste merjenja (Boben, 2012; Juriševič, 2012a; Žagar 

idr., 1999):  

1. učiteljevo oceno nadarjenosti oziroma nadarjenega vedenja na osnovi ocenjevalnega 

instrumenta OLNAD07 (izpolnjena izdaja 2007). Gre za ocenjevalne lestvice za 

nadarjene učence, ki vsebujejo 11 področij nadarjenosti: splošno intelektualno, učno, 

ustvarjalno, voditeljsko, tehnično, gibalno, glasbeno, literarno, dramsko, likovno in 

filmsko področje. Opis posameznih področij je v prilogi 2. 

2. test sposobnosti (WISC – Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke ali RPM – 

Ravenove progresivne matrice. Testi so lahko individualni (priporočljivo) ali 

skupinski; 

3. test ustvarjalnosti (TTCT – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, TCT-DP – 

Jellen-Urbanov test ustvarjalnega mišljenja …). 

 

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti (šolski) psiholog (Žagar idr., 1999). 

Učenci, ki vsaj na enem od teh meritev dosežejo zahtevani nadpovprečni rezultat (se uvrstijo 

med zgornjih 10 %), so identificirani kot nadarjeni učenci (gre za princip »ali-ali«). Poudariti 

velja, da se Koncept v tem elementu konceptualno razlikuje od Renzullijevega trikrožnega 

modela, po katerem so kot nadarjeni prepoznani le tisti učenci, ki hkrati zadostijo vsem trem 

postavljenim kriterijem (princip »in-in«) (Juriševič, 2012a). 

 

V tretjem koraku identifikacijskega postopka se pridobi še mnenje staršev o otrokovi 

nadarjenosti ter se jih seznani s pridobljenimi rezultati identificiranja (Juriševič, 2012a; Žagar 

idr., 1999).  

 

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega 

zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z 

nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec. Dokumentacija o nadarjenih učencih se 

arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba (Žagar idr., 1999).  

 

2.1.3 Značilnosti nadarjenih učencev 

 

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki so pri drugih (nenadarjenih) učencih 

manj izrazite kot pri nadarjenih in se nanašajo na različna področja – za nadarjene učence 

velja razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančno opazovanje, 

dober spomin, smisel za humor, široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato 

besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, 

dramatizacija ipd.), motorična spretnost in vzdržljivost, visoke aspiracije in potreba po 

doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri 

reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih, nekonformizem, močno 

razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na 

druge, izrazit smisel za organizacijo in empatičnost (Žagar idr., 1999).  

 

Ne smemo pa zanemariti učno neuspešnih nadarjenih učencev, pri katerih pogosto najdemo 

naslednje značilnosti: nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, strah pred 

spraševanjem, nizko samopodobo, pomanjkanje samozaupanja, nesposobnost tvornega 

delovanja v skupinskem delu, učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

 

10 

 

ocenami, nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.), slabo pozornost, 

hiperaktivnost, čustveno in socialno nezrelost. Čeprav omenjene lastnosti učenca ovirajo pri 

šolskem delu, nas te lastnosti ne bi smele zaslepiti pri prepoznavanju nadarjenih učencev 

(Magajna in Božič, 2012; NCCA, 2003, 2007; Neihart in Betts, 2010, v Juriševič, 2012a; 

Žagar idr., 1999).  

 

Nekateri avtorji (Juriševič, 2012a; Woolfolk, 2002) izpostavljajo Termanovo raziskavo (iz 

leta 1959), ki je trideset let spremljala razvoj več kot 1.500 nadarjenih posameznikov, ki so 

imeli IQ višji od 140 (na Stanford-Binetovem testu inteligentnosti), kar pomeni, da so sodili v 

zgornji 1 % populacije. Podatki raziskave kažejo, da so bili ti nadarjeni otroci večji, močnejši 

in bolj zdravi v primerjavi z vrstniki, ki niso bili prepoznani kot nadarjeni. Skupina je bila 

dobro prilagojena, njihove telesne značilnosti so bile nadpovprečne in uspešno so se vključili 

v svoje poklice, kjer so pogosto dosegli vodilne položaje. Poleg tega so podatki pokazali, da 

so bili ti posamezniki boljši pri branju, jezikovnem izražanju, aritmetičnem sklepanju, 

naravoslovnih znanostih, književnosti in umetnosti. Na določenih področjih se njihova 

nadpovprečnost ni kazala (npr. pri pravopisu ali zgodovini). Iz rezultatov je torej razvidno, da 

imajo otroci povsem različne močne in šibke točke. Terman in Hollingworth sta med prvimi 

v zgodovini proučevanja nadarjenosti zavrnila stereotipno predstavo o psihološko slabo 

prilagojenih nadarjenih otrocih s šibkimi socialnimi spretnostmi (Juriševič, 2012a). Poleg 

longitudinalne raziskave, ki je bila opravljena leta 1991 pod vodstvom J. Freeman, ko je 

spremljala 210 mladih, starih od pet do štirinajst let, sta ti dve raziskavi še najbolj pripomogli 

k prepoznavanju mitov in stereotipov o nadarjenih otrocih in njihovi vzgoji.  

 

Med strokovnimi delavci že nekaj časa potekajo razprave glede večjih ali manjših čustvenih 

težav, ki naj bi jih imeli nadarjeni otroci v primerjavi s svojimi vrstniki. Nekateri raziskovalci 

trdijo, da so nadarjeni otroci bolj prilagodljivi, spet drugi jih označujejo za čustveno 

nestabilne. Pri nadarjenih otrocih je učna samopodoba dokaj visoka, medtem ko je socialna 

samopodoba slabša. Nekatere študije so pokazale, da so (posebej mlajši) otroci zadovoljni z 

oznako ''nadarjen'', posebno na šolskem področju, ni pa jim bil všeč občutek, da so 

nenadarjeni vrstniki ali celo učitelji lahko imeli negativno mnenje o njih. Medtem ko koncept 

nadarjenosti in/ali talentiranosti okolica dojema kot pozitivnega, je lahko na drugi strani vir 

nelagodja, posebno pri mladostnikih, katerih želja je, da ne izstopajo od vrstnikov. V zvezi s 

tem potrdi koncept označevanja (angl. labeling), ki te otroke naredi za ''drugačne'' (CCEA, 

2006).  

 

Nadarjen učenec se lahko sooča z mnogimi problemi, vključno z dolgočasjem in frustracijami 

v šoli, prav tako tudi z izoliranostjo (včasih celo posmehovanjem) s strani vrstnikov 

(Woolfolk, 2002), s čimer se strinja tudi Ferbežer (2008) in dodaja še (pre)občutljivost za 

reševanje problemov z vrstniki, večjo občutljivost za storilnostne pritiske in pritiske za 

prilagajanje, nerealna pričakovanja glede njihovega vedenja pa tudi stalne pohvale in/ali 

graje. 

 

Nadarjeni učenci lahko (zaradi težav pri učenju) ostanejo celo neopaženi, izjemoma pa so 

lahko neuspešni tudi zaradi dolgčasa, pomanjkanja interesa oziroma jih ohromi 

perfekcionizem (NCCA, 2003). Moralne značilnosti nadarjenih otrok so pomemben znanilec 

razvoja, čeprav lahko otroku povzročajo težave, visoka predstavna zmožnost nadarjenih k 

domišljijskemu svetu, pa lahko zamegli našo predstavo o nadarjenem otroku in si lahko 

njihovo vedenje (napačno) razlagamo kot dnevno sanjarjenje, nezrelost ali celo lenobo. 

Njihova potreba po kreativnem (samo)izražanju lahko vodi v ranljivost in stres, temu pa se 

dodatno pridružujeta tudi radovednost oziroma vedoželjnost. Za tako izražanje potrebujejo 
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svobodo in predvsem možnosti za odlične rezultate. Podobne probleme lahko povzročajo 

močna notranja motivacija, sposobnost hitrega učenja in natančen spomin. Pogosto želijo 

organizirati, kontrolirati, izzivati, voditi ali kakorkoli popravljati druge otroke, ki tega 

vedenja ne sprejemajo (Ferbežer, 2008). Obstajajo tudi učenci, katere izjemne sposobnosti 

prikrivajo dejstvo, da se ne bi izobraževali v svojem maternem jeziku. Nekateri učenci iz 

manjšinskih okolij morda ne kažejo ''tradicionalnih'' znakov nadarjenosti, saj so različne 

spretnosti in vrednote drugače cenjene v različnih kulturah (NCCA, 2003). Ferbežer (2008) 

še dodaja, da bi bilo napačno posploševati, da imajo vsi nadarjeni otroci (razvojne) probleme, 

saj so zelo heterogena skupina (Robinson in Clinkenbeard, 2008, v Juriševič 2012a) in 

pogosto sami najdejo učinkovite načine soočanja z različnimi razvojnimi problemi.  

 

J. Freeman (2010, str. 4–5; Juriševič, 2012a) je na vprašanje o značilnostih nadarjenih otrok 

odgovorila: »Osnovno sporočilo tega spremljanja je, da so nadarjeni in talentirani otroci v 

primerjavi s svojimi nenadarjenimi vrstniki normalni ljudje – z eno samo veliko razliko – 

njihovimi izjemnimi sposobnostmi.«  

 

Številni raziskovalci (Magajna in Božič, 2012; CCEA, 2006) so skušali pojasniti, da 

nadarjeni niso homogena skupina. Neihart in Betts (1988, v Juriševič, 2012a) sta predstavila 

eno odmevnejših klasifikacij, s katero so raziskovalci poskušali pojasniti raznoliko vedenje 

nadarjenih učencev. Avtorja sta predstavila šest temeljnih profilov nadarjenih učencev, ki se 

med seboj razlikujejo po vrsti osebnostnih lastnosti; v profil ''uspešnih nadarjenih'' sta uvrstila 

90 % vseh nadarjenih učencev, 10 % nadarjenih učencev pa sta uvrstila v ostalih pet profilov 

glede na njihove prevladujoče značilnosti: ''ustvarjalni'', ''podtalni'', ''rizični'', ''dvojno izjemni'' 

in ''samostojni učenci'' (tabela 4).  
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Tabela 4:  Profili nadarjenih učencev po Neihart in Betts 
(v Juriševič, 2012a, str. 35–36) 

 

Uspešen 
(Successful) 

Ustvarjalen 
(Creative) 

Podtalen 
(Underground) 

Rizičen 
(At-Risk) 

Dvojno/večkratno 

izjemen 
(Twice/Multi Exceptional) 

Samostojen 
(Autonomous Learner) 

90 % nadarjenih 10 % nadarjenih 

O
sn

o
v

n
e 

o
se

b
n

o
st

n
e 

la
st

n
o

st
i 

Samozadovoljen, nesamostojen, 

ima dobro učno samopodobo, strah 

ga je neuspeha, je zunanje 

motiviran, samokritičen, uči se za 

ocene, je negotov glede 

prihodnosti, željan pohval in 

odobravanja, inteligentnost razume 

kot nespremenljivo lastnost. 

Zelo ustvarjalen, zdolgočasen in 

(za)frustriran, niha v samozavesti, 

nepotrpežljiv in obrambno 

naravnan, izjemno občutljiv, 

negotov o socialnih vlogah, 

psihološko bolj ranljiv, izjemno 

motiviran za sledenje notranjim 

prepričanjem, napačne stvari želi 

spremeniti v pravilne, visoko 

toleranten do dvoumnosti, močna 

energija 

Želi si družbene pripadnosti, ima 

občutek negotovosti in pritiska od 

drugih, je konflikten, z občutki 

krivde, ni prepričan v pravilnost 

svojih čustev, nejasno zaznava 

samega sebe, ima mešana občutja 

do lastnih dosežkov, ponotranji in 

pooseblja družbeno različnost in 

konfliktnost, določene uspehe 

oziroma dosežke razume kot 

»izdajo« svoje socialne skupine. 

Zamerljiv in jezen, potrt, 

nepremišljen, manipulativen, ima 

slabo samopodobo, obrambno 

naravnan, z nerealnimi 

pričakovanji, nesprejet, uporniški 

do avtoritet, ni motiviran z 

nagradami od učiteljev. 

Podskupina so nedružabni učenci. 

Doživlja »naučeno nemoč«, 

izrazito frustriranost in jezo, ima 

motnje razpoloženja, hitro je 

razočaran, zavlačuje z delom, ima 

slabo (učno) samopodobo, ne ve, 

kam sodi. 

Je samozavesten in se sprejema, 

inteligentnost razume kot lastnost, 

ki se razvija, je optimističen, 

notranje motiviran, ambiciozen in 

entuziastičen, učni svet ni njegova 

najvišja prioriteta, ne boji se 

neuspeha in se iz njega kaj nauči, 

kaže tolerantnost in spoštovanje do 

drugih. 

Z
n

a
či

ln
o

 v
ed

en
je

?
 

Storilnostno naravnan, išče 

potrditve pri učitelju, se izogiba 

tveganjem, deluje znotraj 

določenega načrta, sprejema in se 

prilagaja, izbira varne aktivnosti, 

ima dobre ocene, je uporabnik 

znanja. 

Daje pobude, izziva učitelja, dvomi 

o postavljenih pravilih, je pošten in 

neposreden, čustveno labilen, 

lahko ima slabo samokontrolo, se 

ustvarjalno izraža, vztrajen na 

področjih, ki ga zanimajo, stoji za 

svojimi prepričanji, lahko je v 

konfliktu z vrstniki. 

Znižuje vrednost svojim talentom, 

jih razvrednoti ali zanika, izstopa 

iz boljših učnih skupin ali 

programov za nadarjene, zavrača 

izzive, menjuje vrstniške skupine, 

ne najde stika z učiteljem ali 

razredom, je negotov glede lastne 

življenjske naravnanosti. 

Ustvarja nered in je moteč, išče 

vznemirljive situacije, pripravljen 

je delati za odnos, občasno odsoten 

od pouka, sledi izvenšolskim 

interesom, dosega nizke učne 

rezultate, lahko je osamljen, 

pogosto ustvarjalen, kritičen do 

sebe in drugih, nedosleden pri 

šolskem delu in dosežkih. 

Z lahkoto najde stik z drugimi, 

nedosleden pri šolskem delu in 

dosežkih, daje vtis povprečnosti 

oz. nižjih sposobnosti, v nekaterih 

pogledih socialnega ali čustvenega 

funkcioniranja je bolj podoben 

mlajšim, lahko je moteč ali ne dela, 

dobro rešuje probleme, ima 

vedenjske težave, razmišlja na 

pojmovni ravni, rad ima novosti in 

kompleksnost, je neorganiziran, 

počasi predeluje informacije, 

včasih se ne ujame z drugimi 

nadarjenimi v skupini. 

Obvlada socialne veščine, dela 

samostojno, zastavlja si ustrezne 

učne cilje, išče izzive, je močno 

usmerjen vase, sledi zanimanju, 

dobro samoorganiziran, zavzema 

se za svoja prepričanja, odporen, je 

proizvajalec znanja, kaže 

samorazumevanje in 

samosprejemanje. 

K
a

j 
p

o
tr

eb
u

je
 z

a
 

v
o

j 
ra

zv
o

j?
 

Izzive in tveganja, spoznavanje 

pomanjkljivosti, razvijanje 

asertivnosti, razvijanje 

ustvarjalnosti, postopno 

prepoznavanje inteligentnosti kot 

razvijajoče se lastnosti, znanje o 

sebi, strategije za samostojno 

učenje. 

Povezovanje z drugimi, naučiti se 

taktičnosti in fleksibilnosti, 

razvijanje samozavedanja in 

samokontrole, podpora za 

ustvarjalnost, manj pritiskov h 

konformiranju, medosebne 

spretnosti potrjevanja drugih, 

strategije za spoprijemanje z 

morebitno psihološko ranljivostjo. 

Občutje svobodnega odločanja, 

jasnost v konfliktnih situacijah, 

naučiti se prilagajati komunikacijo 

kontekstu, povezovanje z drugimi 

nadarjenimi, podpora pri izražanju 

sposobnosti, vzorniki, ki so 

kulturno razgledani, razumevanje 

sebe in samosprejemanje, 

priložnosti »biti slišan«. 

Varnost in organiziranost, 

»alternativno« okolje, 

individualiziran program, 

spoprijemanje in odgovornost, 

alternative, strokovno svetovanje, 

usmerjanje in zastavljanje 

kratkoročnih ciljev. 

Poudarjanje in spodbujanje močnih 

področij, razvijanje strategij 

spoprijemanja in različnih 

spretnosti, učenje vztrajnosti in 

asertivnosti, opazovanje in 

spremljavo zaradi morebitnih 

drugih posebnosti oz. motenj, še 

posebej motenj pozornosti. 

Veliko podpore, zagovorništvo za 

nove usmeritve in spodbujanje 

samostojnosti, povratne 

informacije o močnih področjih in 

možnostih, omogočanje stalnega 

napredovanja, podpora pri 

prevzemanju tveganja, negovanje 

spodbujajočih odnosov, razvijanje 

spretnosti za samoorganiziranje, 

podporna skupina. 

K
a

k
o

 g
a

 

za
zn

a
v
a

jo
 

o
d

ra
sl

i 
in

 

v
rs

tn
ik

i?
 

Učitelji ga imajo radi, vrstniki ga 

občudujejo, starši ga imajo radi in 

ga sprejemajo, drugi precenjujejo 

njegove sposobnosti in verjamejo, 

da bo uspel sam od sebe, brez 

pomoči. 

Učitelji ga ne marajo, imajo ga za 

upornika, ustvarjalnega, 

disciplinsko problematičnega, 

vrstniki menijo, da je zabaven, ga 

hočejo spremeniti, ne vidijo ga kot 

nadarjenega, podcenjujejo njegov 

uspeh, hočejo, da se prilagodi. 

Drugi ga zaznavajo kot vodjo ali 

neopaženega, povprečnega in 

uspešnega, zadovoljnega samega s 

seboj, mirnega in/ali sramežljivega, 

nepripravljenega na tveganja, 

odpornega. 

Odrasli so lahko nanj jezni, 

vrstniki ga obsojajo, drugi ga 

vidijo kot težavnega ali 

neodgovornega, uporniškega, 

lahko se ga bojijo ali pa se bojijo 

zanj, odrasli se čutijo nemočne, ne 

znajo mu pomagati. 

Zahteva veliko prilagoditev okolja, 

drugi ga zaznavajo kot »čudnega«, 

podcenjujejo njegove potenciale, 

vidijo ga kot nemočnega, kot da ne 

sodi v skupino nadarjenih, menijo, 

da potrebuje strukturo oz. 

organiziranost, opazen je samo 

zaradi svojih posebnih potreb. 

Občudovan in sprejet, starši ga 

zaznavajo kot sposobnega in 

odgovornega, pozitivni vplivi, 

drugi menijo, da je uspešen v 

različnih okoliščinah, psihološko 

zdrav, v dobrih odnosih z vrstniki. 
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Uspešen 
(Successful) 

Ustvarjalen 
(Creative) 

Podtalen 
(Underground) 

Rizičen 
(At-Risk) 

Dvojno/večkratno 

izjemen 
(Twice/Multi Exceptional) 

Samostojen 
(Autonomous Learner) 

90 % nadarjenih 10 % nadarjenih 

P
re

d
lo

g
i 

za
 

p
re

p
o

zn
a

v
a

n
je

?
 Več različnih kriterijev, šolske 

ocene, dosežki na standardiziranih 

testih, individualni IQ-testi, 

predlogi učiteljev, staršev in 

vrstnikov. 

Upoštevanje različnih področij 

nadarjenosti (specifična, objektivna 

merjenja), usmerjanje pozornosti k 

ustvarjalnim potencialom, ne le k 

dosežkom. 

Intervjuji, predlogi staršev in 

učiteljev, upoštevanje prikazanih 

dosežkov, merjenje ustvarjalnega 

potenciala, uporaba nebesednih 

testov inteligentnosti, pri predlogih 

vrstnikov je treba pozornost 

posvetiti njihovi zanesljivosti. 

Individualno IQ testiranje, različni 

testi dosežkov, intervjuji, avdicije, 

nebesedni testi inteligentnosti, 

predlogi staršev in učiteljev 

Merjenje trenutnega funkcioniranja 

v razredu, testi dosežkov, 

ocenjevanje na podlagi učnega 

načrta, pregled uspešnosti skozi 

določeno časovno obdobje, iskanje 

vzorcev nizkih dosežkov v 

primerjavi z dokazanimi izjemnimi 

sposobnostmi, previdnost je 

potrebna pri razlagi profila 

intelektualnih sposobnosti. 

Prikazani dosežki, izdelki, Predlogi 

drugih, portfolji, intervjuji, 

rezultati standardiziranih testov, 

nagrade. 

P
o

d
p

o
ra

 d
o
m

a
 

Spodbujanje samostojnosti in 

svobodnega sprejemanja odločitev, 

omogočanje situacij, v katerih je 

treba tvegati, doživeti stisko, 

potrjevanje otrokove sposobnosti 

za spoprijemanje z izzivi. 

Spoštovanje njegovih ciljev, 

toleriranje višje stopnje vedenjske 

odklonskosti, dopuščanje sledenja 

lastnim interesom, modeliranje 

primernega obnašanja, družinski 

projekti, zaupanje v njegove 

sposobnosti in njihovo potrjevanje, 

prepoznavanje njegove psihološke 

ranljivosti in posredovanje po 

potrebi. 

Spodbujanje oblikovanja 

vrednostnega sistema, uravnavanje 

njegove neuravnoteženosti, 

spodbujanje načrtovanja 

izobraževanja in kariere, 

modeliranje vedenja nadarjenih 

vzornikov in vseživljenjskega 

učenja, omogočanje svobodnega 

prevzemanja odločitev, brez 

primerjav z brati/sestrami, 

spodbujanje k medkulturnemu 

razumevanju. 

Priporoča se svetovanje družini, 

izogibanje »bojem za prevlado 

moči«, vključevanje v izvenšolske 

dejavnosti, spremljanje znakov 

»nevarnega« vedenja, vzdrževanje 

odprte komunikacije in 

odgovornega vedenja, minimalna 

uporaba kaznovanja, spodbujanje 

občutka zaupanja v lastne 

sposobnosti za spoprijemanje z 

ovirami, ohranjanje odnosov. 

Pri prilagajanju na posebne potrebe 

je potrebno poudarjati močna 

področja, razvijanje želje po 

uspehu, prepoznavanje in 

potrjevanje različnih sposobnosti, 

zagotavljanje izzivov na močnih 

področjih, omogočanje situacij, v 

katerih je treba tvegati, 

spodbujanje razmišljanja o študiju 

na fakulteti, zagovorništvo v šoli, 

vključevanje družine v šolo, 

vzgajanje samokontrole, učenje 

postavljanja in doseganja realnih 

ciljev. 

Zagovorništvo v šoli in družbi, 

omogočanje dejavnosti, za katere 

kaže interes, dovoljevanje 

prijateljev vseh starosti, brez 

časovnega in prostorskega 

omejevanja pri učenju, pomoč pri 

oblikovanju podporne skupine, 

vključevanje v starševske interesne 

dejavnosti in družinsko odločanje, 

poslušanje, dopuščanje lastnih poti. 

P
o

d
p

o
ra

 v
 š

o
li

?
 

Hitrejše napredovanje (predmetna 

in razredna akceleracija), 

spodbujanje celostnega 

osebnostnega razvoja, individualni 

program, dejavnosti, ki ga 

spodbujajo k delovanju izven 

»varne cone«, razvijanje 

samostojnih učnih strategij, 

poglobljeno učenje, mentorstvo, 

vodenje/svetovanje, druženje z 

nadarjenimi vrstniki. 

Strpnost, pohvale za nova 

razmišljanja, zagotavljanje 

primernih učiteljev, neposredna in 

jasna komunikacija, dovoljevanje 

čustvenega izražanja, specifična 

usposabljanja, dovoljevanje 

drugačnosti, mentorstvo, 

poučevanje medosebnih spretnosti, 

vodenje/svetovanje v namenskih 

dejavnostih. 

Spodbujanje razumevanja in 

spoštovanja družbenega konteksta, 

sprejemajoče učno okolje, 

zagotavljanje vzornikov za 

modeliranje vedenja, pomoč pri 

iskanju podporne skupine, odprti 

pogovori o socialnih razredih, 

rasizmu, seksizmu, in razvijanje 

kulturne ozaveščenosti, neposredna 

navodila za učenje socialnih 

veščin, učenje prikritega 

kurikuluma, karierno svetovanje, 

spodbujanje razmišljanja o »ceni 

uspeha«. 

Vzdrževanje visokih pričakovanj, 

diagnostično testiranje, razvijanje 

raznovrstnih učnih strategij, 

poglobljeno učenje in mentorstvo, 

programi za nadarjene, obiski na 

domu, spodbujajte osebnostne 

prožnosti in odpornosti 

(rezilientnosti), pogovori o drugih 

možnostih, zagovorništvo. 

Postavljanje izzivov na močnih 

področjih, akceleracija na močnih 

področjih, prilagoditve glede na 

posebne potrebe, individualizacija, 

neposredna navodila pri strategijah 

samousmerjanja, omogočanje 

druženja z nadarjenimi vrstniki, 

učenje zagovorništva in 

zastavljanja primernih učnih ciljev. 

Dovoljevanje razvoja dolgoročnega 

in integriranega načrta učenja, 

odstranitev časovnih in prostorskih 

omejitev, nudenje medpredmetno 

poglobljenega učenje in 

raziskovanja z mentorstvom, čim 

širše možnosti za hitrejše 

napredovanje, mentorstvo in 

posredovanje pri spoznavanju 

drugih kultur ter razumevanju 

kulturnih različnosti, opuščanje 

tradicionalnih šolskih pravil, 

dopuščanje lastnih poti, pomoč pri 

soočanju s psihološkimi 

posledicami uspeha. 
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2.1.4 Dvojno izjemni učenci 

 

Dolgo časa je veljalo, da sta nadarjenost in posebne potrebe dva ekstrema istega pojava in sta 

zato nezdružljiva. Danes vemo, da v družbi obstaja določen del populacije, ki ima visoke 

intelektualne sposobnost in hkrati učne težave, druge primanjkljaje in/ali ovire (Lep, 2012).  

 

Besedno zvezo dvojno izjemni otroci je uporabila strokovnjakinja L. Magajna, ki se ukvarja s 

področjem raziskovanja in dela z otroki z učnimi težavami oziroma primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, v tuji literaturi pa najdemo izraze, kot so double exceptional 

oziroma 2e, twice exceptional, sengifted ali uniquely gifted. Sem ne spadajo le otroci, ki so 

nadarjeni in imajo učne težave oziroma primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ampak 

tudi vsi otroci, ki imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe (Lep, 2012). 

 

Dvojno izjemni posamezniki s specifičnimi učnimi težavami so le redko deležni pozornosti 

javnosti. Občasno se v slovenskih medijih pojavijo prispevki, v katerih avtorji poveličujejo 

posameznike s specifičnimi učnimi težavami, vendar ob tem premalo poudarijo, da je 

nadarjen le del posameznikov s specifičnimi učnimi težavami. Za ilustracijo se običajno 

navedejo imena slavnih oseb, kot so na primer Winston Churchill, Albert Einstein, Bill Gates, 

Thomas Alva Edison, Leonardo da Vinci, Agatha Christie, Alexander Graham Bell, Wolfgang 

Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven itd. (Košak Babuder in Kavkler, 2014).  

 

Med posebno ogroženo skupino posameznikov uvrščamo tiste nadarjene, ki v šoli niso 

primerno učno uspešni oziroma niso prepoznani kot nadarjeni in hkrati nimajo ustrezno 

prilagojenih učnih programov. Heterogenost skupine nadarjenih učencev (mednje sodijo 

izjemno nadarjeni, nadarjeni v obdobju vstopa v šolo, nadarjeni, ki izhajajo iz drugih etničnih 

ali kulturnih okolij ali iz družin z nizkim socialno-ekonomskim položajem in dvojno izjemni 

učenci) zahteva posebno pozornost in strokovno presojo, predvsem pri nadarjenih učencih z 

dvojno izjemnostjo, saj so to nadarjeni s (Magajna in Božič, 2012): 

 specifičnimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 specifičnimi učnimi težavami, 

 primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 čustvenimi ali vedenjskimi motnjami,  

 senzornimi motnjami ali gibalno oviranostjo.  

 

L. Magajna (2013) meni, da se nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami soočajo z 

vrsto zunanjih in notranjih ovir pri prepoznavanju in realizaciji lastnih potencialov. Zaradi 

dvojne izjemnosti ima ta heterogena skupina učencev posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. 

 

Zanimivo je, da je Whipple (1924, v Ferbežer, 2002) že pred desetletji odkril, da so učitelji 

lažje in hitreje prepoznali učenca s posebnimi potrebami kot nadarjenega učenca. To pa zato, 

ker učenci s posebnimi potrebami največkrat ne zmorejo slediti običajnemu učnemu procesu. 

Učitelji so v učnem procesu slabše in redkeje prepoznavali nadarjenost kot posebne potrebe iz 

naslednjih razlogov:  

 nadarjeni otroci so zmožni povprečnega vedenja in povprečnih uspehov, medtem ko 

učenci s posebnimi potrebami tega ne zmorejo; 

 mnogi nadarjeni učenci živijo v okoliščinah, ki ne izvabljajo verbalnega, 

srednjerazrednega, bistroumnega in vrednostnega vedenja, ki ga učitelji ocenjevalno 

ocenjujejo kot znamenje visoke inteligentnosti; 
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 šolski odgovori in rezultati so zaradi svojstvene ''radiacije egalitarizma'' (namesto 

''radiacije odličnosti'') ocenjeni kot primerni navzlic temu, da so uresničeni z 

minimalnimi napori, motivacijo in spodbudami.  

 

B. Lep (2012) z Renzullijevo slikovito predstavo oriše dvojno izjemne učence: nadarjeni 

otroci napredujejo skozi kurikul s hitrostjo motornega čolna, otroci s posebnimi potrebami pa 

s hitrostjo čolna na vesla. Kadar se obe kombinaciji pojavita pri enem otroku, je nujno, da se 

osredotočamo na njegova močna področja oziroma na njegova področja talentov in/ali 

nadarjenosti. To pa ne pomeni, da hkrati ne razvijamo strategij (skupaj z otrokom), ki mu 

omogočajo kompenzirati primanjkljaje vsaj do neke mere.  

 

Sodobni avtorji (npr. S. M. Reis, S. M. Baum, E. Burke, 2014; Bade, 2014; Lep, 2015) 

navajajo najnovejšo opredelitev dvojno izjemnih otrok, in sicer menijo, da so dvojno izjemni 

otroci tisti, ki kažejo potenciale za visoke dosežke ali ustvarjalnost na vsaj enem področju in 

hkrati kažejo vsaj en primanjkljaj, oviro ali motnjo, ki je definirana v kontekstu okolja, v 

katerem posameznik živi. Gre za posebno skupino učencev, ki morda ne kaže niti nadarjenosti 

niti primanjkljajev, saj ti polji medsebojno prepletata.  

 

2.1.4.1 Identifikacija in značilnosti dvojno izjemnih otrok 

 

Identifikacija dvojno izjemnih učencev, ocenjevanje in načrtovanje pomoči mora biti 

zasnovano celovito in kompleksno, in sicer tako, da omogoči vpogled v individualne učne 

potrebe, obravnava vsakega nadarjenega učenca s specifičnimi učnimi težavami ali 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja kot edinstvenega posameznika in se osredotoča 

na razvijanje potencialov (Magajna, 2013).  

 

B. Lep (2012) pravi, da zaradi heterogenosti skupine naletimo na veliko težav pri 

identifikaciji dvojno izjemnih otrok. L. Magajna (2007, v Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič 

Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler in Tancig, 2008; Lep, 2012) tako ocenjuje, da je bilo med 

otroci s posebnimi potrebami v letu 2012 približno 3–5
3
 % nadarjenih. 

 

Učno nadarjeni učenci s specifičnimi težavami pri učenju so najbolj napačno razumljeni, saj 

učitelji, šolski svetovalni delavci in drugi strokovni delavci pogosto spregledajo znake učne 

nadarjenosti in usmerijo pozornost na učenčeve primanjkljaje, npr. na slabšo izgovarjavo, 

pisanje in branje (Douglass, 2007). Eden izmed problemov pri identifikaciji dvojno izjemnih 

otrok je prepoznavanje otrokovih težav in njegovih močnih področij. Njihovo funkcioniranje 

v šolski situaciji in težave pri prepoznavanju bi lahko strnili v tri skupine (Baum in Owen, 

2004, v Lep, 2012; Douglass, 2007; Magajna in Božič, 2012; Košak Babuder in Kavkler, 

2014):  

 V prvo skupino uvrščamo otroke, pri katerih okolje opazi njihovo nadarjenost, vse 

ostale težave (npr. počasnejše osvajanje temeljnih šolskih veščin) pa se pripisuje 

''lenobi in površnosti''. Odkrije se nadarjenost, ne pa tudi primanjkljaja.  

 V drugi skupini so otroci, pri katerih najprej opazimo njihov primanjkljaj in so zato 

ustrezno usmerjeni ter se izobražujejo po programu s prilagojenim izvajanjem in 

                                                 
3
  Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je redno osnovnošolsko izobraževanje v letu 2012 

uspešno zaključilo 10.472 otrok s posebnimi potrebami od skupno 161.051 otrok, kar predstavlja 6,5 % vse 

takratne osnovnošolske mladine (SURS, 2017). Ob upoštevanju predpostavke B. Lep (2012) bi to pomenilo, 

da se je v letu 2012 izobraževalo od 314 do 524 dvojno izjemnih otrok. V šolskem letu 2016/2017 pa se je v 

rednih osnovnošolskih programih izobraževalo 10.072 otrok s posebnimi potrebami, kar predstavlja 5,75 % 

celotne populacije osnovnošolske mladine v Republiki Sloveniji (MIZŠ, 2017). 
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dodatno strokovno pomočjo. Zaradi primanjkljajev pa se prikrijejo otrokove 

intelektualne sposobnosti. Torej odkrijemo primanjkljaje, ne pa tudi otrokove 

nadarjenosti.  

 V tretji skupini (ki je najštevilčnejša in hkrati najbolj zakrita) pa so otroci, katerih učne 

težave zamaskirajo otrokovo nadarjenost, po drugi strani pa njihova nadarjenost 

zamaskira njihove učne težave (npr. otrokove visoke intelektualne sposobnosti 

zakrijejo primanjkljaji in končni rezultat je povsem povprečen učni uspeh, na učne 

težave pa ne pomislimo). Ne odkrijemo niti nadarjenosti niti primanjkljajev.  

 

Kljub temu pa obstajajo značilnosti, ki bi jih naj upoštevali pri identifikaciji populacije dvojno 

izjemnih otrok, pri čemer ni nujno, da so značilne za posameznega dvojno izjemnega otroka: 

(Lep, 2012, str. 67, 69):  

 dokazan izjemni talen ali sposobnost, 

 nadpovprečna sposobnost abstraktnega in matematičnega sklepanja,  

 dokazana diskrepanca (neskladnost) med pričakovano (glede na otrokove potenciale) 

in dejansko učinkovitostjo (šolsko uspešnostjo), 

 dokazani primanjkljaji na določenih področjih v predelovanju informacij, 

 perfekcionizem, 

 močan vizualni spomin in prostorske sposobnosti,  

 bogat besedni zaklad in smisel za humor, 

 kreativnost, 

 izjemne sposobnosti v geometriji, znanosti, umetnosti, glasbi, 

 nadpovprečnost pri iskanju in reševanju problemov, 

 pogosta uporaba metafor in analogij, 

 številni različni interesi, 

 težave s pozornostjo in organizacijo, 

 nerealna osebna pričakovanja, 

 težave pri nalogah, ki zahtevajo zaporedje. 

 

Učenci, ki so nadarjeni in imajo učne težave, kažejo izjemne talente na nekaterih področjih 

(npr. verbalne sposobnosti in dobro konceptualno razumevanje) in učno šibkost na drugih 

(npr. z nižjim učnim uspehom, frustracijo ali pomanjkanjem motivacije). Veliko učencev je 

pozabljivih, površnih ali ima slabše organizacijske sposobnosti, lahko so nepozorni, se borijo 

z osnovami črkovanja ali bralnimi spretnostmi, imajo lahko slabše odnose z vrstniki ali celo 

nizko samospoštovanje. Hkrati imajo lahko odličen besedni zaklad, izjemne analitične 

sposobnosti ter razumevanje, kažejo izredno zanimanje na določenem področju ali uporabijo 

zahtevne spretnosti za reševanje problemov. Pogosto se učenčeve težave pokažejo v šolskem 

okolju, kjer so bolj aktivni in motivirani za opravljanje šolskih obveznosti, kot pa doma. 

Učenci, ki so nadarjeni in imajo učne težave, tako ne sodijo zgolj v kategorijo nadarjenih ali 

kategorijo učencev z učnimi težavami (tabela 5). Na splošno so ti učenci »brihtni« in 

občutljivi in zdi se, da se zavedajo svojih težav z učenjem. Kljub temu jih učitelji pogosto 

ocenjujejo kot najbolj moteče v razredu, saj običajno ne delajo šolskih nalog; lahko sanjarijo, 

se pritožujejo nad glavobolom ali bolečinami v trebuhu, pogosto so frustrirani ali uporabljajo 

svojo kreativne sposobnosti, da bi se izognili nalogam. Te značilnosti pogosto privedejo do 

diagnoze čustvenih ali vedenjskih motenj, učenci pa se lahko nagibajo k posplošitvi svojih 

občutkov o učnem neuspehu na splošen občutek manjvrednosti (Douglass, 2007). 
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Tabela 5:  Razlike med nadarjenimi in dvojno izjemnimi učenci 
(prevod B. Lep, 2012, str. 70) 

 
Značilnosti nadarjenih 

učencev 
Značilnosti dvojno izjemnih učencev 

Temeljne veščine Imajo sposobnost hitrega 

učenja osnovnih veščin, 

spretnosti in zmožnost 

ohranjanja informacij ob 

manjšem številu 

ponavljanj. 

Pogosto zahteva učenje osnovnih veščin več napora zaradi 

kognitivnih sposobnosti; naučiti se morajo kompenzacijskih 

tehnik za usvajanje osnovnih veščin. 

Verbalne veščine Imajo visoke verbalne 

sposobnosti.  

Imajo visoke verbalne sposobnosti, ampak zelo težko 

osvajajo spretnost pisanja; morda uporabljajo neustrezne 

slovnične strukture in/ali ob neustreznem času.  

Spretnost branja Razvojno prehitevajo 

vrstnike v branju.  

Pogosto imajo težave pri branju zaradi kognitivnih 

posebnosti – procesiranja informacij.  

Spretnost 

opazovanja 

So navdušeni opazovalci.  Imajo dobre spretnosti opazovanja in tudi pogoste težave 

pomnjenja. 

Reševanje 

problemov 

Imajo visoko razvito 

kritično mišljenje, 

sposobnost reševanja 

problemov in sposobnost 

odločanja. 

Prekašajo vrstnike pri reševanju praktičnih problemov; 

kažejo izjemno kritično mišljenje in zmožnost hitrega 

odločanja, pogosto neodvisno od drugih razvijejo svoje 

kompenzacijske strategije.  

Vztrajnost  Zmorejo dlje časa trajajočo 

intenzivno koncentracijo. 

Pogoste so težave s koncentracijo, lahko pa se koncentrirajo 

dlje časa na področju interesov.  

Radovednost  Postavljajo veliko 

vprašanj. 

Postavljajo veliko vprašanj, ta pa se lahko zdijo učitelju 

nespoštljiva.  

Ustvarjalnost  So ustvarjalni pri 

generiranju misli, idej, 

akcij in so inovativni. 

Imajo nenavadno domišljijo, pogosto generirajo originalne 

in včasih celo bizarne ideje. 

Tveganje  Tvegajo.  Pogosto ne tvegajo na učnem področju, tvegajo pa na 

področjih, ki niso šolska, celo brez premisleka o možnih 

posledicah.  

Humor Imajo nenavaden, pogosto 

visoko razvit smisel za 

humor.  

Humor lahko uporabijo za odvračanje pozornosti od šolske 

situacije, za norčevanje iz vrstnikov ali da se izognejo 

težavam.  

Zrelost  Lahko so socialno zrelejši 

kot vrstniki.  

Včasih se zdijo nezreli, ker lahko reagirajo z jezo, jokom ... 

Na ta način lahko izražajo svoja čustva ob spoprijemanju s 

primanjkljaji.  

Neodvisnost  So dokaj neodvisni.  Pogosto potrebujejo učiteljevo podporo in povratne 

informacije na deficitarnih področjih; mnogokrat se izkaže, 

da so zelo trmasti in nefleksibilni.  

Čustvenost  So senzitivni.  So zelo občutljivi na področju svojih primanjkljajev, visoko 

kritični do sebe in drugih ter do učiteljev, lahko izražajo skrb 

za občutke drugih, tudi če kažejo antisocialno vedenje.  

Socialne 

spretnosti 

Morda niso sprejeti med 

vrstniki in se lahko 

počutijo izolirane.  

Lahko se zdijo samotarji, ker ne spadajo tipično niti med 

nadarjene učence niti med učence s posebnimi potrebami; 

včasih imajo težave pri vključevanju med vrstnike zaradi 

šibkih socialnih veščin. 

Vodstvene 

sposobnosti 

Kažejo vodstvene 

sposobnosti. 

Pogosto so vodje učno šibkejših učencev, lahko kažejo 

poudarjeno ''ulično'' vedenje, njihovi primanjkljaji lahko 

sovpadajo s sposobnostjo učenja vodstvenih veščin.  

Splošni interesi Imajo široko paleto 

interesov. 

Imajo široko interesno področje, a so ovirani v njihovem 

izkazovanju zaradi učnih težav.  

Specifični interesi Imajo zelo fokusirane 

interese, kažejo strastno 

predanost določeni temi ob 

izključevanju ostalih 

področij.  

Imajo fokusirane interese, kažejo strastno predanost 

določeni temi ob izključevanju drugih področij, običajno 

interesi niso povezani s šolo.  
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Pri dvojno izjemnih učencih opazimo področja, ki so značilna za nadarjene, pa tudi področja, 

na katerih imajo težave pri funkcioniranju v šolski situaciji. Ti učenci zelo zgodaj spoznajo, 

da so kljub večjemu trudu in vaji na nekaterih področjih še vedno težko ali počasneje dohajajo 

svoje vrstnike. Razumevanje njihovih učnih in motivacijskih vzorcev je ključno, zato moramo 

skupaj z učencem poiskati njihovo naravno pot učenja (Lep, 2012).  

 

Baum in Owen (2004, v Lep, 2012) navajata tri ključne korake pri učinkoviti pomoči. Prvi 

korak je osredotočenost na močna področja, talente in interese, saj moramo ustvariti okolje, ki 

podpira njihove fizične, intelektualne in čustvene potrebe. Drugi korak je učenje 

kompenzacijskih strategij za zmanjševanje učinkov njihovih primanjkljajev. Tretji korak pa 

predvideva svetovanje in podporo v šoli in izven nje. Nadaljnje avtorja dodajata, da je za 

dvojno izjemne učence uspešna učna izkušnja, povezana s smiselnostjo in kompleksnostjo ter 

neposredno povezavo s samim predmetom.  

 

2.1.5 Razlike med nadarjenimi dekleti in nadarjenimi fanti  

 

Ko so v zgodovini dekleta postala dejavna na prej moških področjih (kot je na primer 

izobraževanje), sta se oba spola srečala z določenimi težavami, preprekami in ovirami. Ženske 

so začele dosegati dobre rezultate na testih in se hkrati začele boriti za družbene podobe 

''popolne'' ženske z nemogočimi ideali telesne lepote. Revolucija enakosti spolov je imela 

izjemen učinek tudi na (nadarjene) moške. Nadarjeni fantje so prej pogosto posedovali toge 

stereotipe o moškosti, kot je na primer nižji šolski uspeh (angl. underachievement), govori pa 

se celo o Bartleby sindromu, ki naj bi temeljil na stavku ''Jaz raje ne bi'' (fantje se iz različnih 

razlogov, pogosto zaradi ugleda pri vrstnikih, umaknejo in ne želijo izpolniti naloge ali 

obveznosti) (Kerr in Foley Nicpon, 2003).  

 

Nadarjenost naj bi se v (zgodnjem) otroštvu pri dekletih pokazala hitreje kot pri fantih, saj 

nadarjena dekleta začnejo prej govoriti, prej brati in prej pisati kot fantje. V primerjavi z 

vrstnicami so nadarjena dekleta (z visokim IQ) višja, močnejša in bolj zdrava. Še vedno pa so 

manj fizično kompetentna kot nadarjeni fantje. Tudi fantje so v primerjavi s svojimi vrstniki 

višji, močnejši in bolj zdravi, zato so bolj (fizično) aktivni od njih in tudi od nadarjenih deklet 

(Kerr in Foley Nicpon, 2003).  

 

Nadarjena dekleta prekašajo nadarjene fante v učnih dosežkih in vzdržujejo višje ocene pri 

vseh predmetih, medtem ko so fantje (pogosto) označeni s slabšim učnim dosežkom. Fantje 

naj bi prevladovali v tehničnih predmetih in matematiki, medtem ko naj bi dekleta dosegala 

visoke rezultate pri jezikoslovju in družboslovju (Kerr in Foley Nicpon, 2003), s čimer se 

delno strinjata tudi Stoet in Geary (2013, v Freeman in Garces-Bascal, 2015), ki  sta 

analizirala desetletne podatke iz programa PISA glede razlik med spoloma pri matematiki in 

bralni uspešnosti. Ugotovila sta, da so fantje v povprečju boljši pri matematiki in slabši v 

branju kot dekleta.  

 

CCEA (2006) še dodaja, da so fantje po naravi bolj tekmovalni, samozavestni in ambiciozni, 

če imajo ob tem ustrezno podporo in spodbudo. J. Bealer, William in Brown (2000, v 

Freeman in Garces-Bascal, 2015) pa ugotavljajo, da bi nadarjeni fantje za hitrost reševanja 

(testov) prej žrtvovali globlje razumevanje in trud za pravilne odgovore, medtem ko nadarjena 

dekleta želijo imeti čas za razmislek in utemeljiti svoje odgovore z razumevanjem (učne) 

snovi.  
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Mladostništvo lahko pri nadarjenih dekletih in fantih povzroči določene spremembe. Ta pojav 

je prvi opazil Groth (1969, v Kerr in Foley Nicpon, 2003) v svoji študiji, ki je pokazala 

nenaden psihološki premik pri starosti štirinajstih let, povezan z doseganjem rezultatov, 

samospoštovanjem, željo in povezavo z ljubeznijo in pripadnostjo. Študija je pokazala, da 

mlajša nadarjena dekleta večinoma želijo šolski uspeh, medtem ko starejša nadarjena dekleta 

hrepenijo po priljubljenosti in intimnem prijateljstvu. V drugi študiji sta Kelly in Colangelo, 

(1984, v Kerr in Foley Nicpon, 2003) ugotovila, da so nadarjeni fantje boljši od vrstnikov na 

učnem področju in socialni samozavesti, nadarjena dekleta pa v tem niso odstopala. Zato se 

zdi, da nadarjeni fantje ohranijo visoko samospoštovanje vsa najstniška leta, medtem ko to za 

nadarjena dekleta ne velja.  

 

M. Horvat in K. Košir (2013) podajata še ugotovitev raziskave, da so tudi fantje z učnimi 

težavami dobro socialno sprejeti s strani sošolcev, imajo prijatelje in se tudi zaznajo kot 

socialno sprejete. Nasprotno pa so dekleta z učnimi težavami manj priljubljena in zaželena. 

Na drugi strani pa so bili izjemno nadarjeni fantje na učnem področju zaradi svojih visokih 

učnih dosežkov manj sprejeti s strani vrstnikov, prav tako so bili označeni kot manj 

kooperativni, duhoviti, družabni in manj pripravljeni pomagati. Dekleta so bila ocenjena bolj 

pozitivno, čeprav so se vsi nadarjeni zaznavali kot manj priljubljene.  

 

Kronološki pregled opravljenih raziskav na področju razlik med spoloma učencev kaže, da 

učitelji zaznavajo učence v različnih dimenzijah. Hofer (1974, v Pečjak in Košir, 2008) je 

ugotovil, da učitelji zelo podobno ocenjujejo učence in učenke pri kognitivnih sposobnostih 

za učenje (npr. inteligenten/neumen, nadarjen/nenadarjen) in pri delovnih navadah (zaveda se 

odgovornosti, je odgovoren/pozablja na odgovornost, se zbere/se ne zbere). Pri osebnostnih 

značilnostih (ambicioznost/ravnodušnost in zanima se/ne zanima se) pa je ugotovil, da je to 

značilnost, ki jo učitelji pogosteje opažajo pri učenkah kot pri učencih. Na osnovi dobljenih 

rezultatov je zaključil, da pripisujejo učitelji v svojih subjektivnih opažanjih učencev ključno 

vlogo »inteligentnosti« in »delovnim navadam« ter da sta to kategoriji, ki ju učitelji 

najpogosteje uporabljajo pri označevanju osebnostnih značilnostih učencev (Pečjak in Košir, 

2008).  

 

Kerr in Foley Nicpon (2003) dodajata, da je zaradi učiteljeve zaznave lahko nadarjen otrok v 

razredu v slabšem položaju v primerjavi z drugimi učenci. Raziskava, ki sta jo izvedla S. M. 

Reis in Siegle (1998, v Kerr in Foley Nicpon, 2003) je pokazala, da učitelji delo z nadarjenimi 

dekleti zaznavajo kot težje in kvalitetnejše, kot je delo z nadarjenimi fanti, kljub temu pa se 

zdi, da fantje dosegajo boljše rezultate. Dekleta učiteljevo sodbo sprejmejo in se ocenijo kot 

manj sposobna, posebno pri matematiki in naravoslovju. D. Cooley, J. C. Chauvin in F. A. 

Karnes (1984, v Kerr in Foley Nicpon, 2003) so ugotovile podobno stereotipizacijo pri 

učiteljih, ki so menili, da imajo fantje vrhunsko kritično razmišljanje in sposobnosti reševanje 

problemov, medtem ko imajo dekleta vrhunsko kreativno-jezikovno sposobnost. Zanimivo je, 

da učitelji kljub izogibanju stereotipnim predstavam o moških in ženskah še vedno menijo, da 

nadarjeni fantje bolje obvladajo matematiko kot nadarjena dekleta.  

 

Schmuck in Schmuck (v Pečjak in Košir, 2008) sta v raziskavi leta 1997 ugotovila, da učitelji 

običajno vzpostavijo manj konfliktne odnose z dekleti kot s fanti. Fantom dajejo več 

negativnih povratnih informacij, saj naj bi zavrnjeni fantje pogosteje kazali znake agresivnosti 

kot dekleta, do katerih so učitelji pogosto naklonjeni in jih podpirajo, saj so v primeru 

zavrnitve plahe in nagnjene k umiku. Kasnejša raziskava (leta 2001) je na vzorcu tretjega in 

četrtega razreda v osnovni šoli, pod vodstvom Hughesa s sodelavci, pokazala, da obstajajo 

razlike v percepciji učiteljeve podpore s strani učencev glede na spol. Učenci so navedli, da 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

 

20 

 

prejemajo dekleta več podpore s strani učiteljev kot fantje, ki jih učenci sami zaznavajo kot 

pogosteje vpletene v konfliktne odnose z učitelji (Pečjak in Košir, 2008). Podobni rezultati so 

tudi v drugih raziskavah (npr. Birch in Ladd, 1998, v Pečjak in Košir, 2008), ki kažejo na 

nižjo stopnjo sodelovanja in dosežkov pri fantih v osnovni šoli. 

 

Krek s sodelavci (2011) navaja podatke spremljanja in raziskovanja v zadnjem desetletju, ki 

kažejo, da dekleta bolje od fantov izkoriščajo ponudbo vse višjih in bolj zahtevnih stopenj 

izobraževanja. Struktura dijakov po spolu, vključenih v srednješolske programe (od 

srednješolskih programov do splošnih gimnazijskih programov), je v prid dekletom. Razlike v 

znanju in v strukturnih deležih po posameznih programih in stopnjah izobrazbe glede na spol 

postajajo širši družbeni problem. Pri obravnavi je namreč treba upoštevati tudi podatke, ki 

kažejo prednost deklet ali fantov na določenem predmetnem področju znanja (matematika, 

bralna pismenost, itd.). V vseh evropskih državah dekleta dosegajo pomembno višji povprečni 

uspeh pri bralni pismenosti. V Sloveniji so učenke v raziskavi PISA (2006
4
, 2009

5
) dosegle 

nekoliko višji uspeh tudi pri naravoslovni pismenosti, le pri matematični pismenosti razlike 

med spoloma niso bile statistično pomembne.  

 

Kasneje je M. Juriševič (2012a) v obsežnejši raziskavi ponudila droben vpogled v razlike med 

spoloma. Izkazale so se razlike med spoloma v samopodobi mlajših (učna, čustvena, socialna 

samopodoba) in starejših nadarjenih učencev (splošna samopodoba). Kot meni avtorica, ti 

rezultati kažejo na stereotipne predstave o samozavestnih fantih in čustveno občutljivejših, a 

socialno spretnejših dekletih, s čimer se strinja tudi L. Marjanovič Umek (2009). M. Juriševič 

(2012a) nadalje izpostavlja še, da so nadarjena dekleta veliko bolj pozorna na medosebne 

odnose pri učenju kot nadarjeni fantje, oba spola pa izražata potrebo po odnosno in vsebinsko 

kvalitetnejši komunikaciji.  

 

J. Freeman in R. M. Garces-Bascal (2015) povzemata, da obstajajo razlike med nadarjenimi 

fanti in nadarjenimi dekleti predvsem na področju splošnega (učnega) uspeha in discipline. 

Atribut nadarjenih fantov je učni uspeh in učna sposobnost kljub pomanjkanju vloženega 

truda. Zanimivo je, da so starejše študije ugotovile, da je atribut učno nadarjenih deklet uspeh, 

trdo delo, sreča, vsekakor pa ne pomanjkanje sposobnosti. Te ugotovitve so v nasprotju z 

novejšimi študijami, kjer ugotavljajo, da je slabši učni uspeh posledica pomanjkanja 

vloženega truda, nikakor pa ne pomanjkanja znanja in spretnosti. Nadarjeni fantje tako 

ostajajo boljši na področju matematike in znanosti, dekleta pa še vedno izkazujejo višje 

sposobnosti v jezikovni umetnosti in humanistiki.  

 

M. Juriševič (2012a) meni, da se zdi smiselno natančneje proučiti dinamiko vpliva spola na 

oblikovanje socialnih kognicij nadarjenih učencev glede na to, da so razlike med spoloma le 

redko predmet raziskovanja na področju obravnave nadarjenih in da še nimamo zanesljivih 

empiričnih podatkov o tem, ki bi pripomogli k učinkovitejši praksi dela z nadarjenimi. 

 

Krek s sodelavci (2011) pa dodaja, da vprašanja o (ne)enakosti spolov na področju vzgoje in 

izobraževanja niso obrobna, kot se lahko zdijo na prvi pogled. Govorimo o temeljni pravici 

posameznikov, hkrati pa je tudi enakost med spoloma pomembna za učinkovitost učnega 

procesa, učnega uspeha in za kakovost znanja, ki ga dečki in deklice dosežejo.  

 

                                                 
4
  PISA 2006: Poudarjeno področje je naravoslovna pismenost, manj poudarjeno pa področje matematične in 

bralne pismenosti. 
5
  PISA 2009: Poudarjeno področje je bralna pismenost, manj poudarjeno pa področje matematične in 

naravoslovne pismenosti. 
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2.2 Pričakovanja učiteljev do nadarjenih učencev 
 

V procesu pridobivanja znanja, izkušenj in vrednot znotraj socialnega in šolskega konteksta se 

oblikujejo osebna pojmovanja, ki nastopajo v obliki osebnih prepričanj, predstav in/ali shem. 

Subjektivne teorije predstavljajo učitelju vodilo za pedagoško ravnanje v konkretnih 

situacijah, težje pa jih srečamo v verbalizirani obliki (Polak, 1997, v Pušnik, Žarkovič Adlešič 

in Bizjak, 2000).  

 

B. Marentič Požarnik (2014) opredeljuje učiteljeva pričakovanja kot pričakovanja, ki jih ima 

učitelj do posameznega učenca (npr. ali bo učenec dosegal dobre rezultate ali bo sledil pouku 

s težavo ali se bodo pokazale vedenjske težave …). Oblikuje jih nezavedno in utemeljeno in 

kmalu po prvem stiku z novim razredom. Peterson s sodelavci (2016) pojmuje učiteljeva 

pričakovanja kot učiteljevo prepričanje o učnih zmožnostih in nadaljnjih dosežkih o svojih 

učencih, Rubie-Davis (2015, v Garret idr., 2015) pa dodaja, da pričakovanja temeljijo na 

osebnih prepričanjih o zmogljivostih učenca. Različna učiteljeva pričakovanja do učenčevega 

uspeha imajo lahko pozitivne ali negativne posledice na učenčeve priložnosti za učenje in na 

njihov nadaljnji razvoj potenciala (Garrett idr., 2015).  

 

Pričakovanja, ki si jih učitelj izoblikuje, niso vedno povsem zavestna. Oblikuje jih lahko na 

podlagi življenjskih izkušenj. Prav tako so pričakovanja čustveno obarvana in vplivajo na 

razmišljanje, ravnanje in odločanje. Učiteljevi vzorci pripisovanja vzrokov vplivajo na to, 

kako pohvali ali graja posameznega učenca, ga ignorira ali mu da podrobno povratno 

informacijo (Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak, 2000).  

 

Čeprav ob prvem srečanju z drugo osebo ne razpolagamo s kompleksnimi informacijami o 

njej, različne raziskave kažejo, da je kljub temu vtis, ki nastane ob prvem srečanju z drugo 

osebo, kompleksen. M. Ule (2004) opisuje Ascheve raziskave o socialnem zaznavanju 

študentov, saj so z ocenjevanjem sedmih lastnosti namišljene osebe dokazale, da so bile osebe 

bolj pozitivno ocenjene pri študentih, katerih ocenjevalni list se je začel z naštevanjem 

pozitivnih lastnosti, kot pa pri študentih, katerih ocenjevalni list se je začel z negativnimi 

lastnostmi. To dokazuje, da so začetni vtisi zelo pomembni in so se odražali ne glede na 

kasnejše informacije, kar pa je Asch poimenoval učinek primarnosti  (angl. primacy effect). 

 

Prvi vtisi nam že ob prvem stiku z osebo ali celo samo ob prvih informacijah, ki jih dobimo o 

osebi, ustvarijo kompleksno predstavo o njej. Prav tako se prvi vtis ohrani in vpliva na oceno 

druge osebe ali oseb v naslednjih stikih in deluje kot pričakovanje, da se bodo naše sodbe o 

drugi osebi v nadaljnjih srečanjih potrdile in ne spremenile (Ule, 2004).  

 

Med številnimi raziskavami o prvem vtisu, katerih namen je bil proučiti stabilnost zgodnjih 

sodb na obnašanje oseb, ne moremo mimo klasičnih eksperimentov Kelleya, ki je proučeval 

vpliv pričakovanja poskusne osebe na formiranje prvega vtisa. V Kelleyevih eksperimentih je 

pričakovanja sprožil eksperimentator z določenimi informacijami, ki jih je dal poskusnim 

osebam. Informacije so vsebovale tudi nekaj ključnih lastnosti (»relativno topla/hladna 

oseba«). Slednje so bile dane vnaprej kot informacija o realni osebi, preden so se poskusne 

osebe sploh seznanile z njo. To pomeni, da so te središčne lastnosti delovale kot pričakovanje 

in ne kot dražljaji v izpostavljeni situaciji (Ule, 2004).  

 

M. Ule (2004) nadalje navaja pomembnost teh rezultatov, saj nam pomagajo razložiti 

oblikovanje vtisov o drugih osebah. V začetku odnosa z drugo osebo so prvi vtisi o njej zelo 
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pomembni, kasneje pa težimo k izbiri takšnih informacij, ki prve vtise potrjujejo. Svoja 

prepričanja spremenimo šele takrat, ko so nove informacije o osebi tako prepričljive, da 

spremenijo prejšnjo podobo o njej ali ko nas ta oseba prevara.  

 

2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje pričakovanj 

 

Na oblikovanje pričakovanj do učencev vplivajo različni dejavniki z večjim ali manjšim 

vplivom. Med najpogostejše številni avtorji (Pečjak in Košir, 2008; Marentič Požarnik, 2014; 

Peterson, Rubie-Davies, Osborne in Sibley, 2016; Garrett, Rubie-Davies, Alansari, Peterson, 

Flint, Watson in McDonald, 2015) navajajo:  

 ime, 

 spol,  

 osebnostne lastnosti, 

 zunanjost,  

 dejstvo, ali ima učenec starejše brate in/ali sestre, 

 učenčevo vedenje, 

 rezultati na testu inteligentnosti (posebno če ga učitelj napačno interpretira), 

 ocene iz prejšnjih šolskih let, 

 učenčeve predhodne dosežke, 

 osebna prepričanja o tem, kako se učenci učijo s pomočjo učitelja, in dojemanje 

učitelja o učenčevih učnih potrebah, 

 učenčevo ''diagnozo'' (zdravniški ali psihološki izvidi), 

 etnično pripadnost, 

 socialno-ekonomski status družine, iz katere učenec izhaja.  

 

Rubie-Davis (2007, v Garrett idr., 2015) navaja, da učitelji oblikujejo pričakovanja za celotni 

razred ali zgolj za posameznega učenca na podlagi svojih razlag prejšnjih učnih dosežkov. 

Prav tako raziskave (Weinstein, 2002, v Garrett idr., 2015) kažejo, da so učitelji oblikovali 

pričakovanja do učencev v prvih tednih šolskega leta in se pogosto začetna pričakovanja 

ohranijo ne glede na nasprotni dokaz.  

 

Dejavnike učiteljevih pričakovanj in vedenja, preko katerih učitelj vpliva na učence, je Braun 

(1976, v Pečjak in Košir, 2008, str. 167) prikazal v svojem modelu (slika 4). 
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Slika 4:  Sociopsihološka dinamika učiteljevih pričakovanj glede na vedenje učenca 

(Braun, 1976, v Pečjak in Košir, 2008, str. 167) 

 

2.2.2 Vpliv pričakovanja učiteljev na vedenje učencev 

 

Avtorji J. Eccles, Jussim in S. Madon (1996; Jussim, 2012) so že pred leti raziskovali učinke 

pričakovanj. Menijo, da so pričakovanja lahko izražena na več načinov; dva od njih pa 

vključujeta vpliv pričakovanj na vedenje učenca in njegovo dojemanje sveta: 

1. Pričakovanja lahko vodijo do samouresničujoče prerokbe (angl. self-fulfilling 

prophecy), ki se pojavi, ko so pričakovanja napačno interpretirana ali so lažna, kar 

vpliva na učenčevo vedenje in dejansko potrditev (ne le zaznavno).  

2. Pričakovanja lahko vodijo do zaznavne pristranskosti (angl. perceptual bias), kar 

pomeni, da lahko zaznavanje napačnih pričakovanj (ocena, vrednotenje, interpretacija, 

pojasnitev ciljev …), vpliva na vedenje posameznika na način, ki je v skladu s temi 

pričakovanji. Ta vrsta pričakovanja potrjuje stvarnost bolj v prepričanju osebe kot v 

njenem dejanskem vedenju.  

 

Če torej učitelj meni, da je učenec posebno »brihten,« lahko učitelj v veliki meri s pozitivnimi 

interakcijami omogoči, da učenec doseže veliko več, kar dokazuje samouresničujočo se 

prerokbo. Nenazadnje pa zaznavna pristranskost lahko vodi učitelja, da oceni učenca veliko 

boljše oziroma višje, kot so utemeljitve učenčevega vedenja. Samouresničujoča prerokba in 

zaznavna pristranskost oblikujeta dojemanje socialnega okolja in družbene realnosti, bodisi 

objektivne (ko samouresničujoča prerokba vpliva na dejansko vedenje) ali subjektivne (ko 

zaznavna pristranskost vpliva na vedenje posameznika) (Eccles, Jussim in Madon, 1996; 

Jussim, 2012).  

 

2.2.2.1 Teorija pričakovanja 

 

Vroom (1964, v Lunenburg, 2011) je razvil teorijo pričakovanja, imenovano tudi VIE teorija 

(angl. valence, instrumentality, expectancy) za neposredno uporabo, kasneje pa sta jo razširila 

Viri informacij o 
učencih 

Pričakovanja 
učitelja 

Vedènje učitelja 

•grupiranje 

•vrste vprašanj 

•kvaliteta splošne interakcije 

•vrste ojačevanja in povratne 
informacije 

• različne aktivnosti 

Viri za učenčevo 
učno 

samoevalvacijo / 
samopodobo 

Učenčeva 
samoevalvacija / 

samopodoba 
Učenčevo vedenje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

 

24 

 

in izpopolnila Porter in Lawer (1968, v Lunenburg, 2011; Van Eerde in Thierry, 1996) ter 

drugi avtorji.  

 

Vroomova teorija pričakovanj temelji na predhodnih predpostavkah teorij Maslowa, 

Alderfera, Herzberga in McClellanda in drugih, ki so skušali razložiti, kaj ljudi motivira na 

delovnem mestu. Teorija pričakovanj se torej ukvarja z motivacijskimi procesi, ki se odražajo 

v izbiri vedenja ter v medsebojni povezavi vedenja in motivacije (Lunenburg, 2011; Van 

Eerde in Thierry, 1996).  

 

Osnovna predpostavka je prepričanje ljudi, da obstaja povezava med vloženim delom in 

trudom ter uspešnostjo, ki jo žanjejo ob prizadevanjih in nagradah. Z drugimi besedami – 

ljudje so motivirani, če menijo, da napor vodi do dobre učinkovitosti in uspešnosti oziroma da 

sta njihov osebni cilj ali potreba povezana s ciljem organizacije (Lunenburg, 2011). 

 

Teorija pričakovanja ima tri ključne elemente (Lunenburg, 2011): 

1. pričakovanje (angl. expectancy), 

2. prepričanje, da ena stvar vodi do druge, vztrajnost oz. sredstvo (angl. instrumentality), 

3. privlačnost (angl. valence).  

 

Motivirana oseba verjame, da vloženi trud pripelje do sprejemljive uspešnosti (pričakovanje), 

da bo vztrajnost nagrajena (sredstvo) in ima nagrada pozitivno vrednost (privlačnost nagrade).   

 

 
Slika 5:  Teorija pričakovanja  

(Vroom, 1964, v Lunenburg, 2011) 

 

Pričakovanje (angl. expectancy) izraža posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno 

vedenje pripeljalo do določenega cilja oziroma se bo njegovo delo odražalo na določeni ravni 

uspešnosti; predstavlja torej posameznikovo presojo o tem, ali je mogoče neko delo uspešno 

opraviti ali ne. Vroom je pričakovanje definiral kot subjektivno verjetnost dejanja ali 

vloženega truda, ki vodi do rezultata (Van Eerde in Thierry, 1996). 

 
Naloga ne bo uspešna  Naloga bo uspešna 

 

Vztrajnost oz. sredstvo (angl. instrumentality) je ocena verjetnosti, da bo na določeni ravni 

naloga opravljena in bo uspešnost privedla do različnih rezultatov; nanaša se na zaznan odnos 

med ravnjo učinkovitosti in izidom (npr. plača; če zaposleni vidi, da bo zaradi njegovega dela, 

uspešnosti in vztrajnosti njegova plača povečana, se bo za delo bolj potrudil kot v nasprotnem 

primeru). Pomeni torej opis odnosa med učinkovitostjo in pričakovanim izidom (Lunenburg, 

2011; Van Eerde in Thierry, 1996).  

Vloženi trud  
(effort) 
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(performance)  

Nagrada (reward) 
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Delo nima zame želene 

posledice 
 Delo ima zame želeno 

posledico 

 

Privlačnost (angl. valence) določene nagrade ima na posameznika različen (čustveni) vpliv, 

nanaša pa se na pričakovano privlačnost nagrade (nagrada je lahko pozitivna ali negativna, 

npr. povišanje plače, napredovanje, vzajemno sprejemanje, priznanje, …). Ta element teorije 

je bil preprosto prepoznanje tega, da imajo ljudje potrebe in želje (povezana je torej s 

teorijamipotreb po Alderferu, Herzbergu, Maslowu in McClellandu). Privlačnost nagrade se 

lahko spreminja in je lahko pozitivna (npr. cilji posameznika privlačijo), ničelna (posameznik 

je ravnodušen do cilja) ali negativna (posameznik se cilju skuša izogniti) (Lunenburg, 

2011;Van Eerde in Thierry, 1996).  

 
Nagrada me ne privlači   Nagrada me privlači 

 

Vroom meni, da so motivacija, pričakovanje, vztrajnost in privlačnost (nagrade) medsebojno 

povezani v naslednji formuli (Lunenburg, 2011): 

 

Motivacija = pričakovanje  učinkovitost  privlačnost nagrade 

 

Čeprav je Vroom predstavil teorijo pričakovanj oz. motivacije v kontekstu delovnega okolja 

in zaposlitve, lahko teorijo brez večjih težav prenesemo v kontekst nadarjenih učencev. Tudi 

motivacija nadarjenih učencev in učenk je odvisna od učiteljevih pričakovanj, poti do 

uresničitve ciljev in vrednosti nagrade (za posameznika), ki jo je (ne)deležen ob koncu.  

 

C. Dweck in C. Mueller (1998, v McNabb, 2003) sta v svoji raziskavi ugotavljala, da bodo 

učenci, ki so prejeli pohvale o svoji inteligentnosti, verjetno bolj razvijali svojo inteligentnost 

in upoštevali svoje cilje za uspešnost v primerjavi z učenci, ki so prejeli pohvalo za trud; 

njihov primarni motivacijski cilj je, da visoke sposobnosti razvijajo skozi visoko postavljene 

cilje, ki pa ne smejo biti postavljeni previsoko. Poleg tega so učenci, ki so bili pohvaljeni za 

inteligentnost, pokazali nižjo motivacijo za naslednji korak, kar pomeni, da so učenci, ki so 

bili pohvaljeni za trud, boljše delali tudi na kasnejših nalogah. Zato je pomembno, da učitelji 

dajejo večji poudarek na učenčevo delo in trud in ne toliko na dosežen rezultat (oz. oceno).  

 

Torej lahko sklenemo, da s teorijo pričakovanja pri (nadarjenih) učencih lahko vplivamo na 

učenčevo motivacijo za delo in različne dejavnosti, če so učenci (dovolj) osredotočeni na cilj, 

ki ga želijo doseči, na poti do cilja pa so uspešni. 

 

S. Pečjak in K. Košir (2008) opisujeta še dva pristopa, ki temeljita na pojavu 

samouresničujoče se prerokbe in pojasnjujeta vpliv učiteljevih pričakovanj na vedenje 

učencev. 

 

2.2.2.2 Pygmalion efekt 

 

Najbolj izrazit pristop je zagotovo bila raziskava pygmalion efekta oziroma Rosenthalovega 

učinka (Pečjak in Košir, 2008; Jussim, 2012), izvedena v šestdesetih letih 20. stoletja in pod 

vodstvom Rosenthala in Jacobsona (Farkaš 2005; Jussim, Robustelli in Cain, 2009; Jussim, 

2012), s katero so ugotovili, kako pričakovanja vplivajo na vedenje posameznikov. Učitelji so 

za 20 % naključno izbranih učencev dobili podatke, da gre za visoko sposobne učence. 

Intelektualne sposobnosti učencev so ugotavljali pred začetkom eksperimenta in ponovno po 
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enajstih mesecih. Pri ponovnem testiranju inteligentnosti so izbrani učenci dosegli pomembno 

boljše rezultate od enako inteligentnih vrstnikov oziroma učencev, do katerih so imeli učitelji 

večja pričakovanja. S tem sta dokazala vpliv samouresničujočih prerokb (angl. self-fulfilling 

prophecy) v razredu. Eksperiment danes sicer velja za neetičnega, saj so lahko napačne 

informacije, ki so jih dobili učitelji o učencih, negativno vplivale na ostale učence (Pečjak in 

Košir, 2008). Originalna raziskava je bila močno kritizirana tako z vidika eksperimentalnega 

pristopa kot tudi z vidika uporabe statističnih metod. Kljub temu pa so številni raziskovalci 

tudi v neeksperimentalno zastavljenih raziskavah potrdili vpliv učiteljevih pričakovanj na 

dosežke učencev (Pečjak in Košir, 2008; Spiegel, 2012), in sicer neposredni vpliv (učitelji se 

v razredu drugače vedejo do učencev, od katerih veliko ali malo pričakujejo) ter posredni 

(učiteljeva pričakovanja vplivajo na učenčevo samopodobo, na ocenjevanje lastne vrednosti in 

s tem na napor pri učenju) (Marentič Požarnik, 2014).  

 

Melliti s sodelavci (2016) meni, da so pričakovanja, ki jih ima učitelj do svojih učencev, eden 

od faktorjev, ki pojasnjujejo učenčevo vedenje. Že nekaj desetletij so pričakovanja predmet 

številnih raziskav (Good in Brophy, 2000, Jussim in Eccles, 1992, Jussim idr, 1998, v Melliti 

idr., 2016), izsledki pa nakazujejo na obstoj štirih korakov, preko katerih pričakovanja lahko 

postanejo samouresničujoča prerokba:  

1. V začetku (šolskega) leta učitelj razvije pričakovanja o predstavah učencev ali o 

njihovi bodoči poti in lastnostih učencev (npr. znanje, trud) iz informacij, ki jih ima 

(npr. testi, evidence fizičnih in motoričnih sposobnosti, ocena na začetku leta …). 

2. Ta pričakovanja privedejo do različnega obravnavanja; vplivajo na kakovost in 

količino interakcij z učenci. 

3. To različno obravnavanje je prepoznano tudi na strani učencev. 

4. Če to traja dlje časa, vpliva na njihovo motivacijo in uspešnost – glede na začetna 

učiteljeva pričakovanja.  

 

Ta drugačna obravnava je lahko pozitivna ali negativna. Pričakovanja sama po sebi v večini 

primerov samoizpolnjujoče se prerokbe ne vplivajo na učenca, vplivajo pa na specifično 

vedenje učiteljev, ki jih povzročajo ta pričakovanja (Jussim, 1986, v Melliti idr., 2016).  

 

2.2.2.3 Teorija označevanja 

 

Poleg Pygmalion efekta izpostavljamo še teorijo etiketiranja oz. označevanja (angl. labeling 

theory), ki sta jo izpostavili S. Pečjak in K. Košir (2008). Medtem ko gre pri Pygmalion 

efektu za ojačanje pozitivnega vedenja, teorija označevanja govori o tipiziranju neželenega 

vedenja, natančneje o negativnih pričakovanjih na posameznikovo vedenje.  

 

Rist (2011, v Ryan, 2013) pojasnjuje teorijo označevanja kot socialno sodbo, ki jo izreče 

socialno okolje in vpliva na načine interakcije in sodelovanja posameznika s socialnim 

okoljem. Teorija je osredotočena na razumevanje, da se učenje in razvoj pojavijo v interakciji 

posameznika z okoljem, s čimer se vplivanje pojavi v dvosmernem odnosu (vpliv 

posameznika na okolje in vpliv okolja na posameznika). Pričakovanje in vrednote okolja 

vplivajo na dejanja posameznih oseb. Sprejemanje določenih etiket, označb je del stalnega 

družbenega razmerja med ljudmi in njihovim socialnim statusom, v katerem se posamezniki 

pogajamo, zavračamo, sprejemamo, spreminjamo in ponovno razlagamo svoj položaj v širšem 

družbenem kontekstu.  

 

Teorija označevanja je podlaga za imenovanje družbenih vlog, pogosto pa se to odraža v 

samouresničujočih se prerokbah. Pričakovanja socialnega okolja, ki v veliki meri določajo 
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ukrepe in priložnosti svojih članov, postopoma prihajajo z namenom njihove uresničitve. Rist 

(2011, v Ryan, 2013) je uporabil primer socialne deviacije, da bi pojasnil teorijo označevanja; 

če pričakujemo, da bodo otroci z nižjim učnim uspehom povzročali težave v razredu in bomo 

do njih imeli nižja učna pričakovanja, bodo sčasoma ti otroci začeli kazati vedenje, ki ga od 

njih pričakujemo, čeprav ga drugače ne bi. S tem otroci dejansko sprejmejo etiketo, označbo, 

kar potrjuje prvotno domnevo, da ti učenci povzročajo težave. Izpolnili so svojo prerokbo 

glede napovedanega vedenja in se poistovetili z etiketo (sploh če so pričakovanja dovolj dolgo 

trajajoča). Če so pričakovanja dovolj dolgo trajajoča, jih običajno prevzamejo (Ryan, 2013).  

 

Teorija označevanja napoveduje, da bo nekoč etiketirani posameznik prevzel novo identiteto, 

novo vlogo in nov niz pričakovanj, ki mu jih pripiše socialno okolje. Okolje se na to odziva v 

skladu s temi pričakovanji do posameznika, s čimer se krepi nova prevzeta identiteta in vpliva 

na vse prihodnje interakcije. Pregled literature (ki so jo opravili avtorji) ustreznih socioloških 

teorij označevanj ponuja razmeroma močno podporo in prikaz negativnih označb 

posameznika, ki ustvarjajo neprimerna pričakovanja (Kritsonis, Nash in Osterholm, 2007).  

 

2.2.2.4 Učinki pričakovanj 

 

Rosenthalov učinek opisuje pozitiven vpliv, teorija označevanja pa negativen vpliv 

pričakovanj na posameznikovo vedenje; oba pristopa pa omogočata naslednje zaključke o 

vplivu učiteljevih pričakovanj na vedenje in dosežke učencev, ki predstavljajo dinamiko 

samouresničujoče se prerokbe (Košir in Pečjak, 2002):  

1. Učitelj oblikuje do učencev različna pričakovanja na osnovi njihovih dosežkov, 

vedenja ali drugih informacij, ki jih dobijo o učencih (npr. od drugih učiteljev). 

2. Učiteljeva stališča in pričakovanja do učencev vplivajo na njegovo verbalno in 

neverbalno vedenje do učencev. 

3. Učenci zaznavajo, da učitelj kaže do različnih učencev različno vedenje.  

4. Na osnovi različnega odnosa, ki ga ima učitelj do različnih učencev, se ti zavedo, da 

ima učitelj do njih različen odnos in pričakovanja. Učenci prilagodijo svoje vedenje 

učiteljevim pričakovanjem in sčasoma postanejo njihovi dosežki (ali vedenje) skladni 

s pričakovanji učitelja.  

 

Razlike v pričakovanju učiteljev do učencev so pomembne, ker lahko učiteljeve subjektivne 

sodbe vplivajo na učni uspeh učencev; ko ima učitelj različna pričakovanja do določene 

skupine učencev, jih v skladu s tem tudi spodbuja, podpira in uporablja različne učne metode. 

Še več – učiteljeva pričakovanja lahko vplivajo na tipe učnih nalog; učitelji, ki imajo visoka 

pričakovanja do svojih učencev, sestavijo vaje in teste s težjimi oziroma zahtevnejšimi 

nalogami kot učitelji, ki imajo do učencev nižja pričakovanja. Prav tako se učenci pričakovanj 

učiteljev, ki se pogosto prenašajo na verbalen in neverbalen način, zavedajo in jih 

ponotranjijo. Internalizacija učiteljevih pričakovanj lahko privede učenca do ravnanja v 

skladu s pričakovanji učitelja; pojav je znan kot že omenjena samouresničujoča se prerokba 

(Garrett idr., 2015).  

 

Na pričakovanja učiteljev do nadarjenega učenca vplivajo različni dejavniki, opisani v 

poglavju 2.2.1, kar pa učitelj kaže skozi različne oblike vedenja. Tako lahko učitelj učence 

grupira (npr. po sposobnostih) v različne skupine, pri čemer učencem, ki jih je razvrstil v 

skupino z nižjimi sposobnostmi, sploh ne daje priložnosti, da bi se poskusili v reševanju 

težjih, bolj zahtevnih problemov. Skupini, do katere ima višja pričakovanja, daje več in težja 

vprašanja, več časa za odgovor, manjkrat jih prekine pri odgovarjanju ter jih na sploh bolj 

spodbuja, se jim večkrat nasmehne in kaže do njih več topline skozi različne neverbalne 
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oblike vedenja. Nasprotno pa učencem, do katerih ima nižja pričakovanja, postavlja lažja 

vprašanja, jim daje manj časa za odgovor in jih manj spodbuja. Od teh učencev učitelj 

sprejema in/ali kritizira neustrezne/nepravilne odgovore, učence manjkrat pohvali za enake 

odgovore (Pečjak in Košir, 2008). Podobno izpostavlja tudi B. Marentič Požarnik (2014), pri 

čemer dodaja, da se taki vplivi kopičijo in povzročijo, da učenec nizko pričakovanje učitelja 

postopno ponotranji in razvije v nizko samopodobo v smislu: »Če učitelj misli, da sem 

počasen, len, nesposoben, potem sem zares tak.« Takšno nizko (v pozitivnem smislu pa 

visoko) pričakovanje do samega sebe postane sčasoma zelo odporno proti nasprotnim 

dokazom.  

 

B. Marentič Požarnik (2014) predstavlja primer iz prakse, kjer so se pričakovanja učiteljev 

izkazala v odnosu do vedenja učencev. Pri učiteljicah, ki so bile prepričane, da se učenci težje 

naučijo brati kot učenke, so učence ob koncu šolskega leta ocenile nižje, medtem ko pri 

učiteljicah brez takih pričakovanj razlik v končnih ocenah med učenci in učenkami ni bilo. 

Nadalje izpostavlja podoben primer, ko so raziskovalci primerjali učne uspehe učencev, ki so 

imeli starejšega brata ali sestro pri istem učitelju, z uspehi učencev, pri katerih so starejše 

brate in sestre učili drugi učitelji. Tudi tu je bil opazen vpliv pričakovanj – v prvem primeru 

so dosegli učenci uspehe, ki so bili v skladu z uspehi njihovih starejših sorojencev, pri tem pa 

niti učitelji niti učenci niso vedeli, da so vključeni v eksperiment.  

 

Učiteljeva pričakovanja predstavljajo ključno spremenljivko vplivanja na razvoj učenčevih 

pričakovanj in dobijo vlogo samouresničujoče se prerokbe. Učenci, do katerih imajo učitelji 

pozitivna pričakovanja, bodo pokazali več vztrajnosti pri reševanju težjih nalog in bodo 

izbirali naloge, ki nudijo več izziva, kot učenci, do katerih imajo učitelji nizka pričakovanja 

(Pečjak in Košir, 2008).  

 

Učitelji lahko zagotavljajo višjo kakovost pouka za učence, od katerih pričakujejo več. Prav 

tako lahko učenci zaznajo namige o tem, kaj učitelj pričakuje, in njegova pričakovanja 

internalizirajo ter tako postanejo (bolj) motivirani za doseganje ciljev. Še več, otroci iz 

stereotipiziranih (etničnih) skupin, ki se soočajo z nižjimi učnimi pričakovanji učiteljev, 

postanejo osredotočeni na stereotipne predstave, s čimer se povečuje dovzetnost za negativne 

učinke stereotipov (McKown in Weinstein, 2008).  

 

Učitelji izražajo svoja pričakovanja v zvezi z učnimi dosežki učencev vsaj na dva načina 

(Pečjak in Košir, 2008):  

 izražajo pričakovanja v zvezi z izvajanjem neke naloge (npr. »Mislim, da s to nalogo 

ne boš imel/-a težav.«) in  

 ocenjujejo učenčeve dosežke ter mu dajejo povratne informacije (npr. »Slabo si se 

odrezal/-a.«). 

 

Učiteljeva pričakovanja in v zvezi s tem povezano vedenje lahko neposredno ali posredno – 

preko razvoja učenčevih pričakovanj in motivacije za učenje – vplivajo na učenčeve šolske 

dosežke, pri čemer je moč posrednega vpliva odvisna tudi od učenčeve sposobnosti pravilno 

zaznati in interpretirati učiteljevo vedenje, slednje pa je odvisno od učenčeve starosti (Pečjak 

in Košir, 2008). 

 

Pomemben dejavnik je tudi učenčevo vedenje v razredu. Rezultati starejših raziskav kažejo, 

da učitelji že od nekdaj preferirajo prilagodljive, previdne in odgovorne učence pred učenci, 

ki so neodvisni, asertivni, prepirljivi ali celo moteči (Pečjak in Košir, 2008), Ferbežer (2002) 

pa dodaja, da učitelj raje izbere za nadarjenega tistega učenca, ki je prilagodljiv, privlačen, 
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prijeten, živahen, besedno spreten …, spregleda pa neprilagodljivega, malopridnega, besedno 

skromnega, ki s svojo preudarnostjo in bistrostjo morebiti povzroča celo težave.  

 

Čeprav je veliko novejših študij proučevalo odnos učiteljev do nadarjenih učencev in 

njihovega izobraževanja, študije še vedno ne ponujajo jasne in dokončne slike, saj so bili 

rezultati študij različni, celo nasprotujoči. Nekatere študije navajajo, da imajo učitelji običajno 

pozitiven odnos do nadarjenih (npr. Gagné, 1983, v McCoach in Siegle, 2007; Juriševič, 

2012a), druge študije prikazujejo, da se učitelji nagibajo k bolj negativnemu odnosu do 

nadarjenih učencev in njihovega izobraževanja (npr. McCoach in Siegle, 2007). Nekaj študij 

pa je poročalo tako o pozitivni kot negativni drži do nadarjenih (Copenhaver in McIntyre, 

1992, Megay-Nespoli, 2001, v McCoach in Siegle, 2007). Morris (1987, v McCoach in 

Siegle, 2007) je anketiral 250 učiteljev o njihovem odnosu do nadarjenih učencev. Čeprav je 

skoraj 60 % učiteljev poročalo o pozitivnem odnosu do nadarjenih, je imelo več kot 40 % 

učiteljev negativen odnos do njih. Poleg tega številne študije, ki so obravnavale učiteljev 

odnos do nadarjenih učencev in njihovega izobraževanja (npr. Copenhaver in McIntyre, 1992, 

Cramond in Martin, 1987, Jacobs, 1975, Rubenzer in Twaite, 1979, v McCoach in Siegle, 

2007), niso upoštevale reprezentativnega vzorca učiteljev. Zato rezultati teh študij ne morejo 

biti posplošeni na celotno populacijo učiteljev (McCoach in Siegle, 2007).  

 

M. Juriševič (2012a) v obsežni raziskavi o nadarjenih učencih v slovenski šoli nakazuje 

zametke pričakovanj do identificiranih nadarjenih učencev (posebno starši nenadarjenih otrok 

so ocenjevali določene značilnosti na 5-stopenjski lestvici višje kot starši nadarjenih, da 

nadarjeni učenci lahko postanejo domišljavi, motijo pouk in druge učence, so pogosto 

nedružabni in imajo več težav pri sklepanju prijateljstev). Raziskava ponuja tudi vpogled na 

doživljanje nadarjenosti med učenci; kaj pomeni dejstvo, da je nekdo prepoznan za 

nadarjenega in kako to vidijo njegovi sošolci. Zanimivo je, da se nadarjeni učenci ne smatrajo 

kot ''drugačni'' in ne želijo biti ''elitni'', pač pa jih tako vidijo drugi (učenci sošolci in predvsem 

starši nenadarjenih učencev). V sklepnih ugotovitvah je zapisano, da rezultati na splošno 

kažejo pozitiven odnos strokovnih delavcev v šoli in staršev učencev do izobraževanja 

nadarjenih otrok v slovenski šoli, kljub temu pa delno potrjuje relativno protisloven odnos 

socialnega okolja do nadarjenih. 

 

J. Frigelj (2007) predstavlja rezultate slovenske raziskave, izvedene v osnovnih šolah, katere 

cilj je bil raziskati stališča učiteljev do nadarjenih učencev. Učitelji glavno težo dela z 

nadarjenimi prevzamejo nase kot izziv, čeprav bi bili radi za to delo dodatno stimulirani. Na 

delo z nadarjenimi se pripravljajo tako vsebinsko kot didaktično. Pripravljeni so se dodatno 

izobraževati, posegajo po strokovni literaturi, svoje delo načrtujejo v timu. Pri tem pa večino 

učiteljev vedenje nadarjenih moti (so ''razredni klovni'', imajo drugačen humor in želijo biti 

sami).  

 

Winebrenner (2003, v Lep, 2012) opozarja pred predsodkom, da tudi pri dvojno izjemnih 

učencih iščemo njihova šibka področja, ker lahko na ta način povemo, da niso resnično 

nadarjeni, saj se njihova nadarjenost ne kaže na ''vseh'' področjih. Veliko več pozornosti in 

pomoči je usmerjene na šibka področja, malo ali pa nič pa na njihova močna področja. Če 

učitelj ugotovi, da z neko določeno metodo poučevanja učenec ne napreduje, je čas, da 

uporabi drugo metodo, pa še naslednjo in še naslednjo, če predhodna ni uspešna. Le tako 

lahko skupaj z učencem razišče najustreznejši način, ki učencu omogoča napredovanje in 

občutek zadovoljstva ob tem napredovanju.  
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Hodge in Kemp (2006) zatrjujeta, da se je učiteljevo pričakovanje in priložnost za učenje 

pojavilo le pri nekaterih nadarjenih in talentiranih učencih, ko so učitelji natančno ocenili 

učenčev potencial ali delovanje njegove nadarjenosti v določenih okoliščinah. Učiteljeva 

natančnost ocene je bila odvisna od osredotočenosti na razvoj v kontekstu splošne in posebne 

nadarjenosti. V nasprotnem primeru je zaskrbljujoče dejstvo, da učitelji oblikujejo 

pričakovanja o nadarjenosti glede na stereotipne (in netočne) predstave in nato identificirajo 

učence, ki izpolnjujejo kriterije teh prepričanj (Garret idr., 2015).  

 

Če torej želimo celostno razumeti učiteljevo komunikacijo v razredu, ni dovolj, da le 

opazujemo in opisujemo njegovo ravnanje; pozornost je treba usmeriti tudi k temu, kar se 

dogaja ''v učiteljevi glavi'', to pa pomeni k njegovim pojmovanjem, verovanjem, stališčem, 

ciljem in pričakovanjem. Na to naj bi bil pozoren vsakdo, ki želi doseči kakšno spremembo 

pri sebi in drugih (Marentič Požarnik, 2014).  

 

Učitelji oblikujejo pričakovanja za dosežke učencev, na podlagi tega pa običajno drugače 

obravnavajo nadarjene od nenadarjenih. H. Jeriček (2003) pravi, da si učitelj že prvo uro 

ustvari mnenje o učencih v razredu. Vendar pa je učiteljevo presojanje povezano z 

vnaprejšnjimi, že izoblikovanimi mnenji (kot npr. kakšni do dečki, deklice, otroci iz tujih 

držav, otroci iz enostarševskih ali mavričnih družin ipd.).  

 

Učiteljevo mnenje o učencu je eden izmed pomembnih virov podatkov o značilnostih učencev 

– o učnem procesu, dosežkih in tudi njegovih osebnostnih značilnostih. Njegove zaznave 

učencev v razredu imajo osnovo v dejanskih vedenjskih značilnostih učencev in v učiteljevih 

implicitnih teorijah o učencih. Učitelji se nagibajo k določenim načinom percipiranja učencev 

glede na njihovo šolsko uspešnost in glede na njihovo vedenje v razredu. Učiteljeve reakcije 

do njih pa učinkujejo na motivacijo, pričakovanja in vedenje učencev (Pečjak in Košir, 2008).  

 

2.2.3 Stereotipne predstave o nadarjenih učenkah in učencih 

 

Stereotipi pomenijo posploševanje delno točnih, vendar večinoma nepreverjenih, površnih 

sodb o človeku ali skupini ali skupnosti (Ule, 2004), Peterson (2016) pa meni, da gre za 

prepričanje o lastnostih članov neke družbe. Stereotipi so tipizirane sodbe, ki ravno zaradi 

svoje ohlapnosti in splošnosti ne ustrezajo stvarnosti. Lippman (1961, v Ule, 2004) je 

stereotipe označil kot selektivne, samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe, ki vodijo v 

nepopolno, pristransko in neustrezno reprezentacijo sveta okrog nas. Lahko bi rekli, da so 

sodbe o vseh, ki ne veljajo za nikogar. Stereotipi veljajo za nespremenljive, toge, rigidne, 

izkrivljene predstave, ki ne upoštevajo individualnih razlik in družbenih sprememb, še celo 

več – spodbujajo družbene predsodke (Ule, 2004). M. Ule dodaja, da kljub svoji netočnosti 

veljajo za pomembne, koristne in učinkovite, saj je stereotipiziranje produkt socialne 

kategorizacije in poudarjanje znotrajskupinskih podobnosti in medskupinskih razlik. S tem se 

lažje prilagodimo socialnemu okolju, saj je njihova naloga poudarjanje tipičnih in za nas 

pomembnih potez drugih.  

 

M. Ule (2004) meni, da gre pri stereotipih za proces pripisovanja lastnosti ljudem na osnovi 

njihove skupinske pripadnosti in ne na osnovi individualnih značilnosti in posebnosti, kar 

vodi v dve tipični napaki: če zaznavamo in ocenjujemo ljudi na osnovi njihove skupinske 

pripadnosti, jih obravnavamo tako, da so bolj podobni članom svoje skupine in bolj različni 

od članov drugih skupin, kot v resnici so. Poleg tega je zaznavanje skupin nujno pristransko in 

diskriminatorno; nagnjeni smo k prepričanju, da je skupina, ki ji pripadamo, boljša 

(superiorna) kot tista, ki ji ne pripadamo. 
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Raziskave kažejo, da se stereotipi spremenijo, če pride do večjih in/ali pozitivnih sprememb v 

medskupinskih odnosih. Ta fenomen raziskovalci imenujejo hipoteza stika (angl. contact 

hypothesis), čeprav so nekatere druge raziskave pokazale, da je po srečanjih s pripadniki 

različnih skupin prišlo samo do delne redukcije stereotipov, kar zgolj pomeni, da so se 

stereotipi zmanjšali do konkretnih članov skupine, s katerimi so prišli v medsebojni stik, 

medtem ko so stereotipi do skupine kot celote ostali nespremenjeni (Ule, 2004).  

 

Ker so tudi na področju obravnave nadarjenih učencev nekatere stereotipne predstave, ki 

onemogočajo pravo razumevanje njihovih dejanskih učnih potreb, jim je treba posvetiti 

ustrezno pozornost. Cilj tega prizadevanja je, da se jih čim prej prepozna in odpravi oziroma 

nadomesti z ustreznim strokovnim znanjem. Stereotipne predstave o nadarjenih učencih in 

njihovem izobraževanju običajno prevzamemo zato, ker je to hiter in enostaven način za 

pridobitev informacij oziroma znanja o nekom, ki ga v bistvu ne poznamo oziroma se nismo 

potrudili, da bi ga natančneje spoznali (Juriševič, 2015).  

 

Stereotipne predstave o nadarjenih učencih so se oblikovale in prenašale skozi čas. Kljub 

novim raziskovalnim spoznanjem se te stereotipne predstave še vedno ohranjajo v prvotni 

obliki ter lahko vplivajo na vedenje nadarjenih učencev in tudi na odnos, ki ga imamo drugi 

do njih. Stereotipne predstave lahko predstavljajo oviro kvalitetnemu izobraževanju 

nadarjenih učencev, saj so zelo odporni proti spremembam (Juriševič, 2012a). 

 

Subotnik s sodelavci (2011, v Juriševič, 2012a, str. 37) izpostavlja kot posebej zavirajoče za 

nadaljnji razvoj izobraževanja nadarjenih prepričanje, da: »bodo nadarjeni učenci uspešni ne 

glede na vzgojno-izobraževalni program, v katerega so vključeni.« Dejstvo je, da nadarjeni za 

svojo uspešnost potrebujejo kompetentne učitelje in ustrezno spodbude za učenje in vodenje, 

da bi uresničili svoje potenciale in dosegli odličnosti (Juriševič, 2012a).  

 

Subotnik s sodelavci (2011, v Juriševič, 2012a) dodaja, da je poleg vidika odnosa družbe do 

nadarjenih potrebno biti pozoren tudi na odnos nadarjenih do samih sebe oziroma svoje 

nadarjenosti. Nanje lahko vplivajo splošno sprejeti (negativni) stereotipi v smislu 

''grebatorjev'' in ''piflarjev'', po drugi strani pa so tudi napačni pozitivni stereotipi v smislu 

''nadarjenim se ni potrebno učiti''. 

 

M. Juriševič v svoji raziskavi (2012a, 2014b, 2015) navaja nekaj stereotipnih predstav o 

nadarjenih učencih oziroma njihovem vedenju, pridružujejo pa se ji tudi L. Magajna in J. 

Božič (2012) ter Nacionalni svet za kurikulum in ocenjevanje (NCCA, 2003, 2007) in 

Nacionalna zveza za nadarjene otroke (NAGC, 2016), ki na svoji spletni strani predstavljata 

in utemeljujeta nekaj stereotipnih pogledov na nadarjene otroke. Izpostavili bomo le nekatere 

stereotipne predstave, ki se dotikajo učno-storilnostnega in socialno-čustvenega področja 

nadarjenih učencev: 

 

 Nadarjeni imajo visoke dosežke na vseh področjih. Rezultati raziskav kažejo, da redko 

najdemo nadarjene z enakomerno porazdeljenimi sposobnostmi (Magajna in Božič, 

2012). Nadarjeni učenci imajo, tako kot vsi drugi učenci, svoje težave. Lahko se 

soočajo z učnimi težavami, ki se skrivajo za nadarjenostjo, medtem ko lahko lažje 

delajo. Vedno težje se izkažejo, kar lahko privede do vedenjskih težav ali celo 

depresije (NCCA, 2003, 2007).  
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 Nadarjenim učencem se ni potrebno učiti. Na prvi pogled se lahko zdi, da se nadarjeni 

učenci znajdejo sami. Vendar jim lahko brez osredotočenega izziva, cilja, hitro 

postane dolgčas in lahko postanejo moteči. S časom težje opravljajo svoje delo, saj se 

še niso srečali z njim dovolj težkim izzivom (NCCA, 2003, 2007).  

 

 Nadarjeni učenci so nenadarjenim vrstnikom vzor v razredu. Nadarjeni učenci le na 

videz delujejo kot vzor učencem s slabšim ali povprečnim učnim uspehom. Opiranje 

na nekoga, od kogar pričakujemo uspeh, rahlo poveča pritisk na druge učence in 

predvsem na njihovo samozavest (NAGC, 2016). M. Juriševič (2015) dodaja, da 

obstaja večja verjetnost, da bodo učno šibkejši učenci raje posnemali sošolce s sebi 

podobnimi učnimi zmožnostmi, ki so premagali učne težave in postali učno uspešni, 

saj tako sami pridobijo samozavest. Podobno tudi nadarjeni učenci največ pridobijo iz 

interakcij s sošolci, ki imajo njim primerljive učne zmožnosti oziroma dosegajo 

podobne uspehe v šoli.  

 

 Učenci s slabšim učnim uspehom ne morejo biti nadarjeni. Nekateri učenci imajo učne 

težave, vendar so zelo sposobni na drugih področjih. Angleški izraz underachievement 

opisuje razliko med učenčevo uspešnostjo in njegovo dejansko sposobnostjo. 

Korenine tega problema se razlikujejo in izhajajo iz posameznega otroka in njegovih 

izkušenj. Ti dvojno izjemni učenci pogosto ostanejo spregledani v razredih, ker se 

njihov primanjkljaj in nadarjenost med seboj prekrivata, zaradi česar se zdi kot 

''povprečen'' učenec. V tem primeru je pomembno, da se osredotočimo na učenca, 

njegove sposobnosti in močne točke; tako se mu omogoči, da je učenje izziv in da je 

deležen učne pomoči (NAGC, 2016). M. Juriševič (2015) dodaja, da lahko nadarjenim 

učencem postane dolgčas v nespodbudnem učnem okolju, postopno izgubijo 

zanimanje, usvojijo slabe učne navade in postanejo nezaupljivi do šolskega okolja.  

 

 Nadarjeni učenci so v razredu priljubljeni. Mnogo nadarjenih učencev dobro zaživi v 

svoji skupnosti in šolskem okolju – ne pa vsi. Nekateri nadarjeni otroci so čustveno in 

moralno občutljivejši, so občutljivejši na pričakovanja in doživljanje, dovzetni za 

perfekcionizem ali globlje zaskrbljeni (anksiozni) glede družbenih problemov. Drugi 

ne delijo interesov s svojimi sošolci, kar vodi v izolacijo ali pa so etiketirani kot 

''piflarji''. Zato moramo biti pozorni, da šola ne postane prostor, kjer so nadarjeni 

učenci hitreje izločeni kot sprejeti (NAGC, 2016; Juriševič, 2015). 

 

 Nadarjeni učenci bi morali v prostem časi pomagati učencem, ki učno počasneje 

napredujejo. Odrasli so trditev pozitivno ocenili, in sicer statistično bolj pomembno 

starši kot strokovni delavci (Juriševič, 2012a). Nadarjenim učencem lahko postane 

dolgčas ali pa izgubljajo zanimanje v razredu, kjer so nizka pričakovanja (NAGC, 

2016). 

 

 Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne pozornosti postanejo domišljavi in sebični. 

Odrasli se na splošno strinjajo s trditvijo, da lahko nadarjeni učenci postanejo 

domišljavi, če se jim posveča posebna pozornost, čeprav se skupine odraslih med 

seboj (statistično pomembno) razlikujejo; starši učencev, ki so nenadarjeni, se bolj 

strinjajo s to trditvijo kot starši nadarjenih učencev (Juriševič, 2012a).  

 

 Nadarjeni učenci pogosto motijo druge učence v razredu. Strokovni delavci in starši v 

povprečju ne menijo, da nadarjeni učenci pogosto motijo druge učence v razredu 

(Juriševič, 2012a). 
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 Nadarjeni učenci so pogosto nedružabni. Strokovni delavci in starši v povprečju ne 

menijo, da so nadarjeni učenci pogosto nedružabni (Juriševič, 2012a). 

 

 Nadarjeni učenci imajo več težav pri sklepanju prijateljstev. Strokovni delavci in 

starši v povprečju ne menijo, da imajo nadarjeni učenci več težav pri sklepanju 

prijateljstev (Juriševič, 2012a). 

 

 Nadarjenim učencem je treba posvetiti prav toliko posebne pozornosti kot učencem, ki 

imajo učne težave. Tradicionalno je več pozornosti pedagoških delavcev namenjene 

problemom, najpogosteje učno neuspešnim učencem in/ali populaciji z znižanimi 

intelektualnimi sposobnostmi (Magajna in Božič, 2012). Rezultati raziskave 

tematskega sklopa trditev, ki preverjajo odnos oziroma stališča strokovnih delavcev in 

staršev do koncepta pravičnosti na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih, 

kažejo na pozitivno naravnanost strokovnih delavcev in staršev do uresničevanja tega 

koncepta v šolski praksi. Odrasli so izrazili pozitivno stališče do te trditve in s tem do 

uresničevanja načela pravičnosti. Ugotovljena naravnanost v tem smislu predstavlja 

spodbujajoče okolje za razvoj nadarjenih učencev oz. dobro izhodišče za načrtovanje 

prilagoditev znotraj pouka in za razširjanje obzorij učencev z obogatitvenimi 

dejavnostmi (Juriševič, 2012a). 

 

 Večina učiteljev nima časa, da bi se posebej posvečala nadarjenim učencem v 

razredu. M. Juriševič (2012a) opozarja na pozitivno stališče odraslih do omenjene 

trditve.  
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Kronološki pregled raziskav, opravljenih na področju nadarjenosti, nam prikaže, kako se je 

pojmovanje nadarjenosti spreminjalo skozi čas. Po pregledu teoretičnih izhodišč lahko 

zaključimo, da obstajajo številni viri, ki obravnavajo postopke identifikacije nadarjenih 

učencev, med njimi pa je relativno malo tistih, ki se ukvarjajo z učiteljevimi identifikacijami, 

sodbami, nominacijami kot enim izmed identifikacijskih postopkov (Dobnik, 1998; Garret 

idr., 2015).  

 

V različnih državah po svetu kombinirajo različne postopke identifikacije, med njimi pa so 

tudi ocenjevalne lestvice za učitelje. Čeprav po podatkih različnih avtorjev (Freeman, Raffan, 

Warwick, 2010, v Boben, 2012) po svetu za identifikacijo nadarjenih največkrat uporabljajo 

ocene učiteljev, ni veliko člankov, kjer bi bile take lestvice in postopki natančno opisane 

(Boben, 2012).  

 

V zvezi z veljavnostjo in zanesljivostjo učiteljevih ocen nadarjenih učencev se pojavljajo 

vprašanja, ali so učitelji za to delo dobro strokovno pripravljeni, ali so in kako so motivirani 

za to delo in ali so jim jasno in pravilno opredeljena merila nadarjenosti. Že pred desetletji so 

si raziskovalci postavljali vprašanja, čemu sploh učiteljeve ocene in sodbe kot del procesa 

izbire. Prišli so do ugotovitev, da je ima učitelj možnost natančnega in sistematičnega 

opazovanja vedenja nadarjenih učencev v različnih situacijah in kadar so učiteljeve ocene 

kombinirane z drugimi metodami prepoznavanja, se povečuje verjetnost, da noben nadarjen 

otrok ne bo prezrt v predlogih za identifikacijo. Prav tako imajo učitelji možnost medsebojnih 

primerjav posameznikov z vrstniki – še več, tudi stika s starši ne gre zanemariti, s katerimi so 

v informacijsko vzajemnem odnosu. Nenazadnje pa lahko učitelji svoje sodbe preverijo tudi 

pri drugih strokovnih delavcih v obliki konzultacij, aktivov ipd. (Ferbežer, 2002). 

 

Predpostavljamo torej, da na podlagi lastnih pričakovanj do nadarjenega učenca učitelj 

oblikuje delo z njim, kar je že pred desetletji potrdila tudi Dobnik (1998), ki meni, da na 

oblikovanje učiteljevih subjektivnih teorij o nadarjenosti vplivajo predvsem naslednji 

dejavniki: učiteljeve lastne izkušnje, preneseno in posredovano znanje, izkušnje in strukture 

ter učiteljeve vrednote (po definiciji Handala in Lauvasa, 1987, v Dobnik, 1998), pomemben 

pa je tudi vpliv socialne in šolske kulture in klime. Z empirično raziskavo želimo preveriti, v 

kolikšni meri so ti dejavniki prisotni še danes.  

 

Ker je funkcioniranje dvojno izjemnih učencev lahko protislovno in ne ustreza prevladujočim 

stereotipom, hkrati pa lahko z zelo domiselnimi kompenzatornimi strategijami prikrijejo 

težave, jih učitelji ne prepoznajo in ti učenci ostajajo brez ustreznih spodbud in pomoči. Baum 

in Owen (1988, v Magajna in Božič, 2012) sta v svoji študiji ugotovila, da kaže 36 % 

učencev, ki so jih šolski strokovni delavci identificirali kot učence s specifičnimi učnimi 

težavami, tudi vedenja, povezana z nadarjenostjo.  

 

Raziskave (Weiner, Graham, Taylor in Meyer, 1983, White in Kistner, 1992, v Pečjak in 

Košir, 2008) kažejo, da je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki določajo posameznikovo 

socialno sprejetost v razredu, tudi vedenje učitelja do tega posameznika. Učiteljeva graja 

določenega učenca poveča zaznave njegovega neprimernega vedenja s strani sošolcev in 

njihove negativne afektivne odzive do njega. Učiteljevo pozitivno vedenje do določenega 
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učenca pa je imelo za posledico več pozitivnih opisov tega učenca s strani sošolcev, ni pa se 

pokazal pomemben vpliv na posameznikovo socialno preferenčnost (ki je določena kot razlika 

med pozitivnimi in negativnimi sociometričnimi izbirami). Nekateri raziskovalci te rezultate 

interpretirajo kot dokaz, da pozitiven odnos med učiteljem in učencem pozitivno vpliva na 

učenčevo socialno sprejetost s strani vrstnikov (Howes, Hamilton in Matheson, 1994, v 

Pečjak in Košir, 2008).  

 

Učiteljeve ocene imajo tudi svoje slabosti. George (1997) je že pred leti opozoril na eno 

največjih – kljub temu, da je učiteljeva presoja nujna, je le-ta subjektivna. Bucik (2013) 

izpostavlja tudi znanje učitelja. Učitelj mora biti dobro seznanjen s postopkom identifikacije 

nadarjenih učencev, saj je ta postopek operativna izvedba kriterijev nadarjenosti, ki jih mora 

poznati in razumeti v podrobnosti na vseh področjih. M. Juriševič (2012a, 2014a) pa meni, da 

bi bilo smiselno empirično preveriti, kakšna stališča oblikujejo učitelji do nadarjenih učencev, 

posebno tisti učitelji, ki se ne strinjajo s tako visokim odstotkom nadarjenih učencev, saj jih je 

v slovenskih OŠ identificiranih 26 %. 

 

V magistrskem delu torej izpostavljamo problematiko vpliva pričakovanj učiteljev predvsem 

do nadarjenih učencev, saj učitelji delujejo v skladu s svojimi pričakovanji, na ta način pa 

imajo pomembno vlogo pri identifikaciji. 

 

 

3.2 Cilji raziskave 
 

V Slovenji je dostopne relativno malo slovenske literature o pričakovanjih učiteljev do 

identificiranih nadarjenih učencev. Zavedamo se, da resničnost učencev soustvarjajo učitelji, 

ki s svojimi subjektivnimi sodbami soodločajo, kdo sodi med nadarjene in kdo ne. Čeprav je 

B. Dobnik (1998) pred skoraj 20 leti opravila raziskavo o identifikaciji nadarjenih učencev, v 

njej ni prikazala konkretnih osebnostnih lastnosti učencev in kaj dejansko pričakujejo učitelji 

od nadarjenih učencev. Vidik dvojno izjemnih učencev ni omenjen, prav tako ni omenjena 

razlika med spoloma nadarjenih učencev. Ta raziskava nam bo služila za vsebinsko 

primerjavo takratnega časa z današnjim. Rezultate raziskave v okviru tega magistrskega dela 

nameravamo primerjati z novejšimi raziskavami s področja nadarjenosti osnovnošolcev v 

slovenskem prostoru, med katerimi izpostavljamo obširno raziskavo M. Juriševič iz leta 2012, 

ki je v vzorcu odraslih zajela učitelje in strokovne delavce na šoli in starše nadarjenih ter 

nenadarjenih učencev, v vzorcu šolajoče se mladine pa nadarjene in nenadarjene 

osnovnošolce in srednješolce. V razpravi bomo upoštevali in primerjali njene ugotovitve, ki 

nakazujejo zametke razlik med spoloma učencev, govorijo o stereotipnih predstavah učiteljev 

o učencih, v teoriji pa se avtorica dotakne tudi dvojno izjemnih učencev. Ker je raziskava 

stara 5 let, bomo lažje primerjali podobnosti in razlike z novopridobljenimi empiričnimi 

podatki.  

 

Cilj empirične raziskave je:  

 raziskati konkretna pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih 

učencev v osnovni šoli;  

 ugotoviti, kaj za učitelje pomeni nadarjenost, talent, sposobnost in  

 ugotoviti, kako se pričakovanja učiteljev in učiteljic razlikujejo glede na spol učenca.  

 

Obenem nas zanima tudi socialno pedagoški vidik, in sicer ali nadarjenost prepoznajo tudi pri 

drugih učencih s posebnimi potrebami, t. i. dvojno izjemnih učencih. B. Lep (2012) meni, da 

obstaja velika nevarnost, da jih spregledamo. 
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Menimo, da bo empirični del pripomogel k novemu pogledu stroke, še posebej v povezavi 

razrednega pouka s socialno pedagogiko, saj so socialni pedagogi (poleg drugih profilov) kot 

svetovalni delavci v osnovnih šolah pogosto koordinatorji za delo z nadarjenimi. Hkrati 

predstavljajo podporni in informativni steber med zaposlenimi. Nanj se učitelji obračajo s 

svojimi vprašanji in dilemami, zato se nam zdi primerno, da so socialni pedagogi informirani 

o vplivu pričakovanj strokovnih delavcev do učencev.  

 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 
 

V magistrski raziskavi smo si postavili štiri raziskovalna vprašanja, za katera smo zbirali 

empirične podatke z vprašalnikom, izdelanim posebej za ta namen. 

 

Ta raziskovalna vprašanja so:  

1. Katere lastnosti pripisujejo učitelji identificiranim nadarjenim učencem? 

2. Kako se pričakovanja učiteljev do identificiranih nadarjenih učencev razlikujejo v 

primerjavi s pričakovanji do učencev, ki imajo odličen šolski uspeh? 

3. Kako se pričakovanja učiteljev do identificiranih nadarjenih učencev razlikujejo glede 

na spol učenca?  

4. Kako se pričakovanja učiteljev do dvojno izjemnih učencev razlikujejo glede na 

pričakovanja do drugih nadarjenih učencev? 

 

 

3.4 Hipoteze 
 

V okviru raziskovalnih vprašanj smo si zastavili štiri raziskovalne hipoteze: 

 

H1: Učitelji pričakujejo, da je pri nadarjenih učencih motivacijsko področje močnejše kot 

miselno-spoznavno področje.  

H2: Učitelji pričakujejo, da so nadarjeni učenci v primerjavi z učenci z odličnim šolskim 

uspehom boljši na vseh ocenjevanih področjih. 

H3: Spol učenca vpliva na oblikovanje učiteljevih pričakovanj do njega. 

H4: Učitelji imajo do dvojno izjemnih učencev nižja pričakovanja kot do drugih 

nadarjenih učencev. 

 

 

3.5 Metodologija 
 

3.5.1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Raziskavo uvrščamo med empirične, saj zbiramo (na)novo pridobljene podatke, hkrati pa je 

opisna ali deskriptivna, saj je njen namen količinsko opredeliti in/ali oceniti osnovne 

značilnosti proučevanega pojava, ugotoviti obstoj in/ali jakost zveze med dvema ali več 

pojavi (Mesec, 1997, 2009), torej raziskati pričakovanja učiteljev do identificiranih nadarjenih 

učencev. 

 

Glede na vrsto zbiranja podatkov lahko govorimo o kvantitativni raziskavi, saj smo zbirali 

številčne podatke, nato pa smo jih kvantitativno analizirali. Hkrati pa lahko raziskavo 
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opredelimo kot delno kvalitativno, saj je vprašalnik zajemal tudi gradivo v besedni obliki 

(odprti tip vprašanj). S tem smo zbrali mnenja anketiranih v prostih besedilnih opisih, ki se 

nanašajo na raziskovalni pojav. Številčne podatke torej dopolnjujejo besedni opisi, zato lahko 

govorimo o kombiniranem pristopu, kot ga opredeljuje Mesec (1997, 2009). 

 

3.5.2 Merski instrument 

 

Metoda zbiranja podatkov je spraševanje (anketiranje), in sicer v obliki strukturiranega 

vnaprej pripravljenega vprašalnika, ki je anonimen in sestavljen izključno za namene 

magistrskega dela. Za vprašalnik smo se odločili, ker nam anketirane osebe (tj. učitelji in 

učiteljice) lahko zanesljivo in kompetentno podajo odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja (po Mesec, 2009).  

 

V nadaljevanju bomo uporabili moško slovnično obliko za oba spola. Pojma učitelj in učenec 

bosta tako zajemala učitelje in učence moškega in ženskega spola – razen v primerih, ko 

bomo eksplicitno želeli poudariti spol učenca ali učenke.  

 

V uvodnem delu vprašalnika (priloga 1) se najprej predstavimo in pojasnimo namen 

raziskovanja. Vprašalnik je sestavljen iz 12 tematskih vprašanj, od tega je 6 vprašanj zaprtega 

tipa (kjer so vnaprej navedeni odgovori), 4 vprašanja odprtega tipa (kjer imajo anketiranci 

možnost izraziti lastno mnenje) in 2 vprašanji polodprtega tipa, saj zajemajo možnost ''drugo'', 

v kateri anketiranci dopišejo svoje predloge poleg ponujenih. Prvi 2 vprašanji sprašujeta po 

spolu anketiranca in triletju, v katerem poučuje (po Mesec, 2009).  

 

Pri vprašanjih zaprtega tipa lahko govorimo o alternativnih in izbirnih zaprtih vprašanjih. 

Alternativna oziroma dihotomna vprašanja so tista vprašanja, pri katerih sta navedena dva 

izključujoča si možna odgovora, kot sta npr. ''da'' in ''ne'' ali ''moški'' in ''ženska''. V našem 

vprašalniku sta dve taki vprašanji. Ostala zaprta vprašanja so izbirnega tipa, kar pomeni, da so 

odgovori zasnovani na podlagi izbire oziroma soglašanja učiteljev s trditvami (pri tem gre za 

Likertovo lestvico stališč
6
, kar spremenljivke opredeljuje kot ordinalne in omogoča uporabo 

numeričnih statističnih metod). V vprašalniku sta opredeljeni dve Likertovi lestvici, ki 

zajemata 4 modalitete (1 – sploh ne velja oz. se nikakor ne strinjam, 2 – večinoma ne velja oz. 

se ne strinjam, 3 – večinoma velja oz. se strinjam in 4 – popolnoma velja oz. se popolnoma 

strinjam). Za 4-stopenjsko Likertovo lestvico stališč smo se odločili zato, da bi se izognili 

kopičenju nevtralnih odgovorov, ki ne izražajo niti soglašanja niti nesoglašanja s trditvami o 

nadarjenih učencih (po Mesec, 2009). 

 

Vprašanja, ki jih zajema vprašalnik, se navezujejo tudi na mnenja in stališča ter dejstva in 

opažanja učiteljev v zvezi z nadarjenimi učenci. To je razvidno iz odprtih vprašanj (''Katere 

osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem?'', ''Kakšna pričakovanja bi imeli do 

učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o njem vedeli le to, da je nadarjen?'' in ''Kako vaša 

pričakovanja glede učnih dosežkov vplivajo na vedenje nadarjenih učencev?'') in iz trditev o 

(ne)strinjanju (''Pričakujem, da je nadarjen učenec (široko) razgledan.'').  

 

                                                 
6
  Zaprta vprašanja izbirnega (pravega izbirnega in stopnjevalnega) tipa zajemajo lestvice. Ocenjevalna lestvica 

je merski postopek, pri katerem izmerimo neko lastnost tako, da ji pripišemo določeno vrednost (stopnjo). 

Lestvice so ordinalne, saj s postopki ocenjevanja določimo stopnjo strinjanja s trditvami o pričakovanjih 

učiteljev do učencev ( po Mesec, 2009). 
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Vprašalnik vsebinsko obravnava temo pričakovanj učiteljev do nadarjenih učencev ter skuša 

prikazati razliko med pričakovanji do nadarjenih učencev, učencev z odličnim šolskim 

uspehom in dvojno izjemnih učencev. Spraševali smo po konkretnih pričakovanjih učiteljev 

do identificiranih nadarjenih učencev (npr. katere lastnosti pričakujejo učitelji od nadarjenih, 

ali učitelji menijo, da je nadarjen učenec bolj popularen med sošolci, ali mora narediti več 

nalog oziroma delati izven rednega pouka, če na nadarjenost gledajo kot pomembno potrditev 

učenčevih sposobnosti, kako se pričakovane lastnosti razlikujejo od učno uspešnega učenca 

oziroma učno manj uspešnega učenca ipd.).  

 

Merski instrument je veljaven, saj meri tisto značilnost, ki jo želimo proučevati oziroma so 

vprašanja zastavljena v skladu s teorijo in teoretičnimi definicijami lastnosti – to smo namreč 

preverili s pilotskim anketiranjem. Prav tako je objektiven, saj je rezultat merjenja odvisen 

samo od odgovorov na vprašanja; raziskovalka na odgovore namreč nima vpliva. Glede na to, 

da so pričakovanja, stereotipne predstave in mnenja sorazmerno težko in počasi spremenljiva, 

lahko govorimo tudi o zanesljivosti merskega instrumenta, saj lahko z enakimi vprašanji 

pridemo do podobnih odgovorov anketirancev (Mesec, 2009). Pri sestavi vprašanj in 

vprašalnika kot celote je bila v pomoč slovenska in tuja literatura: Žagar idr., 1999; Bezić idr., 

2012; Campbell in Verna, 1998; Freeman in Garces-Bascal, 2015; Juriševič, 2012a; Juriševič 

in Stritih, 2012; Kerr in Foley Nicpon, 2003; Kožuh, 2003; Marentič Požarnik, 2014; Mesec, 

1997; NAGC, 2016; NCCA, 2003 ter Pečjak in Košir, 2008. 

 

 

3.5.3 Opis vzorca 

 

Osnovna množica (populacija) je skupina enot, ki ustreza določenim raziskovalnim pogojem 

(Mesec, 2009). V našem primeru so to vsi osnovnošolski učitelji in učiteljice v Sloveniji, 

zaposleni v šolskem letu 2016/2017 v drugem in tretjem triletju, kajti evidentiranje in 

identifikacija nadarjenih učencev se začne v drugem triletju (Žagar idr., 1999; tabela 3, na 

strani 8).  

 

V praksi je težko oziroma skoraj nemogoče pridobiti podatke od čisto vsake statistične enote, 

ki jo raziskujemo, zato smo izbrali vzorec, ki naj bi čim bolj reprezentativno zastopal celotno 

populacijo. Za vzorčenje smo se odločili, ker je populacija prevelika; v šolskem letu 

2014/2015 je bilo v rednih osnovnošolskih izobraževalnih programih zaposlenih 15.304 

učiteljev in učiteljic (11,7 % moških in 88,3 % žensk; Aranđelovič, 2016). V tem primeru smo 

zbrali empirične podatke zgolj na določenem številu enot populacije, ki smo jih kasneje v 

okviru inferenčne statistike posplošili na celotno populacijo (Mesec, 2009). 

 

Da bi zadovoljili kriteriju reprezentativnosti vzorca, smo se odločili, da vzorec izberemo na 

slučajnostni način. S spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo 

pridobili seznam vseh osnovnih šol v Sloveniji in ga natisnili. S tem smo izločili možnost, da 

bodo v raziskavo izbrane zgolj tiste osnovne šole, ki jih raziskovalka pozna oziroma ležijo v 

geografski bližini. Nato smo s pomočjo računalniškega programa Excel izpisali vse številke 

osnovnih šol glede na seznam Ministrstva. Te številke smo natisnili, razrezali in dali v vrečko, 

iz katere smo vlekli številke osnovnih šol na loterijski način; s tem smo zagotovili, da so 

imele vse osnovne šole enako možnost pri izbiri v vzorec. Tako smo dobili naključno izbrane 

osnovne šole, razpršene po celi Sloveniji. Vzorčili smo torej s slučajnostnim izborom (Mesec, 

2009; Kožuh, 2003). Izbrane osnovne šole ostajajo neimenovane, saj s tem zagotovimo 

popolno anonimnost anketirancev.  
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Na spletnem portalu SurveySistem (b.d.; tabela 6) smo izračunali potrebno velikost vzorca s 

95-odstotnim intervalom zaupanja, ki nam pove, v kolikšni meri smo lahko prepričani v 

točnost podatkov.  

 

Tabela 6:  Izračun velikosti vzorca 
(po SurveySystem, b.d.) 

Določitev velikosti vzorca 

Stopnja zaupanja 95 % 

Interval zaupanja 10 

Populacija 15304 

Izračun velikosti vzorca 95 

 

Točnost vzorčne ocene je izražena z razliko med oceno, ki jo dobimo iz vzorca, in pravo 

vrednostjo, ki bi jo dobili, če bi popisali vso populacijo, torej z razliko med vzorčno oceno in 

populacijskim parametrom, ki jo imenujemo napaka ocene. Nepristranskost vzorca smo 

zagotovili z loterijskim žrebom. Tako so imele vse osnovne šole v Sloveniji enako možnost, 

da so bile izbrane v vzorec. Natančnost pa je verjetnost, da bomo dobili točno oceno z danim 

postopkom vzorčenja (po Mesec, 2009). 

 

Ker so naša osnovna množica osnovnošolski učitelji, smo izbirali samo med učitelji, 

zaposlenimi v osnovnih šolah z rednim programom in v vzorec nismo zajeli učiteljev 

osnovnih šol s prilagojenim programom. Raziskovalni vzorec torej zajema osnovnošolske 

učitelje in učiteljice, ki so bili na dan raziskovanja (v šolskem letu 2016/2017) zaposleni v 

osnovnih šolah z rednim programom in so poučevali v drugem ali tretjem triletju ter so bili z 

loterijskim žrebom osnovnih šol izbrani za sodelovanje v raziskavi.  

 

3.5.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo opisanega vprašalnika (v prilogi 1). Pred začetkom zbiranja 

podatkov je vprašalnik pregledalo več oseb (ki niso strokovno podkovane o obravnavani temi, 

saj smo želeli preveriti laično razumevanje uporabljenih besed in stavkov) ter podalo povratno 

informacijo. S pomočjo njihovih povratnih informacij smo vprašalnik izpolnili in dopolnili, 

izvedli smo t. i. pilotsko testiranje vprašalnika (po Mesec, 2009).  

 

V začetku pridobivanja empiričnih podatkov smo na izbrane osnovne šole poslali e-mail 

ravnateljem in ravnateljicam s prošnjo, da odobrijo sodelovanje v raziskavi. Šele ko je 

vodstvo izbrane šole potrdilo sodelovanje v raziskavi, smo na osnove šole (v prvem in drugem 

žrebu) po pošti poslali 20 vprašalnikov za učitelje in učiteljice z dopisom oziroma osebnim 

nagovorom učiteljem. Zraven smo priložili dodatno kuverto z našim naslovom, kamor so 

osnovne šole vrnile izpolnjene vprašalnike. Da bi v vsakem naslednjem žrebu pridobili čim 

večjo odzivnost šol, smo v tretjem žrebu vprašalnik pretvorili še v spletno obliko s pomočjo 

portala 1KA (https://www.1ka.si/).  

 

Vabilo za sodelovanje v raziskavi smo poslali 166 osnovnim šolam iz vse Slovenije. Izbor 

osnovnih šol je bil naključen oziroma loterijski – glede na seznam osnovnih šol, objavljen na 

spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ, 2010). Datume žrebanj, 

odziv osnovnih šol in pripravljenost osnovnih šol za sodelovanje prikazujemo v tabeli 7. 

 

https://www.1ka.si/
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Tabela 7:  Sodelovanje osnovnih šol v raziskavi 

Žreb Datum žreba 
Poslano vabilo za 

sodelovanje na OŠ 
Odziv šol 

Sodelovanje 

v raziskavi 

1 19. 11. 2016 24 7 6 
2 28. 11. 2016 12 4 2 
3 5. 12. 2016 14 3 1 

4 11. 12. 2016 27 2 1 
5 14. 12. 2016 26 3 1 
6 4. 1. 2017 34 5 5 
7 9. 1. 2017 29 3 3 

 Skupaj 166  27  19 

 

V prvih treh žrebanjih se je odzvalo 9 osnovnih šol; na vsako od njih smo poslali 20 tiskanih 

vprašalnikov. Zaradi nizke odzivnosti osnovnih šol smo bili primorani poleg klasičnega 

vprašalnika ustvariti še identični spletni vprašalnik, saj smo upali, da bomo s tem povečali 

odzivnost. Tako smo na teren poslali 180 vprašalnikov, ostale podatke pa smo dobili s 

pomočjo spletne ankete (žrebanje od 4–7). Podatke smo zbirali od 21. novembra 2016 do 20. 

januarja 2017.  

 

3.5.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke iz spletne ankete smo pretovorili v pregleden Excelov dokument, v katerega 

smo nato vnesli še podatke, pridobljene s pomočjo klasičnega vprašalnika v papirni obliki. 

Excelov dokument smo smiselno uredili v numerično obliko in podatke pripravili za prenos v 

statistični paket SPSS
7
, v katerem smo pri zaprtih tipih vprašanj za analize razlik in/ali 

povezanosti nominalnih in ordinalnih spremenljivk (tabela 19 v prilogi 4) uporabili vgrajene 

statistične metode. Pri obdelavi podatkov nam je bila v veliko pomoč tuja in slovenska 

literatura s področja metodologije in statistike, še posebej s področja uporabe SPSS (Field, 

2009, 2013; Kastelec in Košmelj, 2010; Klemenčič, 2005; Kožuh, 2003; Kožuh in Vogrinc, 

2011). 

 

Odprta vprašanja smo kvalitativno analizirali v Excelovem dokumentu z grupiranjem 

besedilnih odgovorov v smiselne enote. Za to smo oblikovali nekaj kategorij, ki smo jih 

pripisali besedilnim odgovorom na vprašanja v vprašalniku. Pri obširnejših besedilnih 

odgovorih smo pripisali posamezne dele, ki smiselno sodijo v različne kategorije tako, da se 

je isti odgovor pojavil s smiselnimi deli v več kategorijah. Na primer besedilni odgovor 

ženske v vprašalniku z identifikacijsko številko ID = 76 (tabela 41 v prilogi 4.3) se je pri 

prvem vprašanju glasil: »Močna domišljija, uživanje – predanost pri delu, ustvarjanju, svoj 

svet (umik), introvertiranost (včasih ekstravertiranost).« Odgovor smo razdelili v 4 smiselne 

dele, od katerih sodi vsak v eno izmed kategorij ''Miselno-spoznavno področje'', ''Učno-

storilnostno področje'', ''Motivacijsko področje'' in ''Socialno-čustveno področje''. Iz enega 

odgovora enega anketiranega smo tako dobili 4 smiselne enote, to pa pomeni, da za ta 

odgovor velja naslednja neenačba: N76 = 1 < n76 = Σf76 = 4. 

 

 

                                                 
7
  Statistical Package for the Social Sciences, SPSS for Windows 21. 
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3.6 Rezultati raziskave 
 

K sodelovanju smo povabili 166 osnovnih šol iz cele Slovenije (36,7 % od skupno 452). 

Odzvalo se je 27 (16,3 %) osnovnih šol, od tega jih je 19 (11,4 %) pristalo na sodelovanje, 8 

(4,9 %) pa jih je sodelovanje zavrnilo (levi del grafa 1).  

 

Na teren smo poslali 180 vprašalnikov, od tega se jih je vrnilo in bilo pravilno izpolnjenih 70 

(38,9 %). Spletno anketo je začelo izpolnjevati 483 posameznikov, vendar jo je le 62 (12,8 %) 

uspešno zaključilo V nadaljevanju smo za analizo upoštevali vse ustrezne vprašalnike (70) in 

vse ustrezno izpolnjene spletne ankete (62). Skupaj imamo torej 132 ustrezno izpolnjenih 

vprašalnikov in spletnih anket (desni del grafa 1). 

 

 
Graf 1:  Sodelovanje osnovnih šol v raziskavi in ustreznost odgovorov 

 

V raziskavi je sodelovalo 132 učiteljev z 19 osnovnih šol, in sicer 13 (8,7 %) moških in 96 

(64,0 %) žensk, 41 (27,3 %) oseb pa ni želelo odgovoriti na vprašanje o spolu, kar prikazuje 

graf 2. 

 

 
Graf 2:  Vzorec sodelujočih v raziskavi glede na spol 

(Vir: tabela 20 v prilogi 4.1; N = 132) 

 

Za razumevanje interpretacij nadaljnjih rezultatov izpostavljamo tri statistične oznake za 

upoštevano število statističnih enot:  

N Število tistih učiteljev med 132 anketiranimi (Nmax = 132), ki so s svojimi 
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  odgovori sodelovali pri določenem vprašanju z možnostjo večkratne izbire  

(N ≤ Nmax =132). 

n Število odgovorov, ki jih je podalo največ 132 anketiranih učiteljev (N) na 

vprašanja z možnostjo večkratne izbire odgovorov (n > N). 

f Običajna frekvenca s kumulativo Σf = 132 ali pa posebni primeri, ko je en 

anketirani učitelj na eno vprašanje podal en sam daljši besedilni odgovor, 

katerega posamezni deli sodijo v več smiselnih kategorij, porazdeljenih med 

štiri področja, ki so zapisana v Konceptu (Žagar idr., 1999)
8
. Pri tem za 

anketiranega z identifikacijsko številko x velja: Σfx = nx > Nx = 1. 

 

V raziskavi nas je zanimalo mnenje osnovnošolskih učiteljev, ki so v svoji poklicni karieri 

delali ali sodelovali z nadarjenimi učenci. Koncept (Žagar idr., 1999) predlaga, da 

identifikacija in aktivno spremljanje nadarjenih učencev poteka od začetka drugega triletja 

dalje, zato smo se osredotočili na učitelje drugega (38,1 %) in tretjega (49,0 %) triletja. Iz 

podatkov pa nismo izločili šestih učiteljev, ki učijo samo v prvem triletju, saj so učitelji 

spregovorili o svojih izkušnjah pri delu z nadarjenimi učenci (z njimi so sodelovali v preteklih 

letih), prav tako nismo izločili 20 učiteljev prvega triletja (skupno torej 12,9 %), ki učijo tudi 

v drugem ali tretjem triletju. Večina vseh anketiranih učiteljev (87,1 %) poučuje v drugem 

in/ali tretjem triletju (graf 3). 

 

  
 

Graf 3:  Razmerje učiteljev po triletjih 
(Vir: tabela 21 v prilogi 4.1; n = 202) 

 

Zanimalo nas je, ali imajo anketirani učitelji kakršne koli izkušnje z nadarjenimi učenci 

oziroma ali v kakršni koli obliki sodelujejo z njimi (tabela 8).  

                                                 
8
  Primer: Anketiranka z identifikacijsko številko ID = 93 (tabela 41 v prilogi 4.3) je navedla, da od 

nadarjenega učenca pričakuje, da je: ''bister, notranje motiviran, vedoželjen, ambiciozen in čustveno zrel''. 

Navedene osebnostne lastnosti smo smiselno porazdelili na štiri področja: miselno-spoznavno (f93 = 0), učno-

storilnostno (''bister'' → f93 = 1), motivacijsko (''notranja motivacija'', ''vedoželjnost'', 

''ambicioznost'' → f93 = 3) in socialno-čustveno (''čustvena zrelost'' → f93 = 1). Iz tega sledi, da je en učitelj 

(N93 = 1) pet osebnostnih lastnosti ''razdelil'' v tri področja (n93 = Σf93 = 5). 
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Tabela 8:  Sodelovanje učiteljev z nadarjenimi učenci 
(Vir: tabela 29 v prilogi 4.1) 

Oblika sodelovanja učiteljev z nadarjenimi učenci f f (%) Sodelovanje (%) 

Koordinator za delo z nadarjenimi 5 3,79 

66,67 
Z nadarjenimi imam nekatere aktivnosti, dejavnosti 

(katere?)* 
62 46,97 

Drugo* 21 15,91 

Ne 24 18,18 18,18 

Ni odgovora 20 15,15 15,15 

Skupaj 132 100,00 100,00 

Opomba: * izbira omogoča dopisati besedilni odgovor 

 

Dve tretjini (66,7 %) anketiranih učiteljev sodeluje z nadarjenimi učenci v obliki različnih 

dejavnosti. To pomeni, da so učitelji na vprašalnik odgovarjali na podlagi lastnih izkušenj. Le 

18,2 % učiteljev je na vprašalnik odgovarjalo, ne da bi v letošnjem šolskem letu sodelovalo z 

nadarjenimi učenci, kar pa ne pomeni, da niso sodelovali z njimi v prejšnjih šolskih letih.  

 

Izbiro možnosti ''Z nadarjenimi imam nekatere aktivnosti, dejavnosti'' in ''Drugo'', pri katerih 

so učitelji dopisali besedilne odgovore, smo analizirali tudi vsebinsko. Iz grafa 4 je razvidno, 

da učitelji najpogosteje sodelujejo z nadarjenimi pri interesnih dejavnostih (19,5 %), kot so na 

primer krožki, delavnice, plesne in likovne aktivnosti, pri rednem pouku (18,1 %) v obliki 

diferenciacije pouka, izbranih dodatnih ali težjih nalogah, v okviru izbirnih predmetov, pri 

pripravah na tekmovanja (16,8 %) in pri dodatnem oziroma timskem pouku (13,4 %), ki lahko 

poteka izven razreda. 

 

 
 

Graf 4:  Dejavnosti učiteljev z nadarjenimi učenci 
(Vir: tabeli 46 in 47 v prilogi 4.3; N = 80) 
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nadarjenimi učenci sodelujejo v okviru različnih projektov (5,4 %), ki potekajo na šolah, pri 

raziskovalnih nalogah (4,7 %) in v okviru priprave šolskega časopisa, prospekta ali šolskega 

glasila (1,3 %). Pri možnosti drugo (10,1 %) so zajeti odgovori učiteljev, ki z nadarjenimi 

učenci sodelujejo v okviru individualiziranega programa (IP), dodatne strokovne pomoči 

(DSP), individualne in skupinske pomoči (ISP), popoldanskega dela, sobotnih šol, bralne 

značke, avtentičnega učenja, pisanja mnenju o učencu, eksperimentalnega dela ali pa učencem 

dovolijo, da vodijo učno uro, in jih spodbujajo k miselnim izzivom. 

 

3.6.1 Osebnostne lastnosti nadarjenih učencev in učenk 

 

Zanimalo nas je, katere osebnostne lastnosti nadarjenih učencev so tiste, na katere učitelji v 

zvezi z nadarjenostjo najprej pomislijo. Graf 5 prikazuje, da učitelji od nadarjenih učencev v 

splošnem pričakujejo lastnosti, ki so (že) zapisane v Konceptu (Žagar idr., 1999).  

 

Lastnosti smo skladno s tem razdelili na štiri ključna področja: miselno-spoznavno, učno-

storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno, pojavile pa so se tudi nekatere druge 

lastnosti, ki smo jih uvrstili v kategorijo Drugo. Anketiranci so v besedilnih odgovorih 

nanizali več lastnosti, ki so se uvrstile v različne kategorije, zato x os prikazanih grafov po 

področjih predstavlja število smiselnih delov odgovorov učiteljev, ki so navedli določeno 

lastnost, ne pa samo število učiteljev. Na primeru vprašalnika z identifikacijsko številko 76 je 

v poglavju 3.5.5 razloženo, kako so bili besedilni odgovori anketiranih razdeljeni na smiselne 

dele in ti uvrščeni v posamezne kategorije oziroma ključna področja. 

 

Iz analize odgovorov anketiranih je razvidno, da so pričakovanja do učencev najvišja na 

socialno-čustvenem in motivacijskem področju, nižja pa na učno-storilnostnem in miselno-

spoznavnem področju. 

 

Na miselno-spoznavnem področju (MS) anketirani v 20 primerih (17,9 %) pričakujejo, da je 

nadarjen učenec originalen (izjemen, inovativen in izviren), nekoliko manj, da je učenec 

iznajdljiv (17,0 %). Vsaj po petkrat so učitelji izpostavili tudi domišljijo (oziroma 

domiselnost), inteligentnost (ki zajema še pojme splošne inteligentnosti, naravne 

inteligentnosti, višje intelektualne sposobnosti), logično mišljenje in sklepanje, fluentnost 

(iskanje in/ali nizanje več različnih idej, iskanje različnih rešitev), dober spomin (pomnjenje) 

in smisel za humor (duhovitost).  

 

Na učno-storilnostnem področju (US) anketirani v 29 primerih (30,2 %) navajajo, da je 

najpomembnejša ustvarjalnost (kreativnost), nekoliko manj odgovorov učiteljev (24,0 %) daje 

poudarek razgledanosti učenca, pomembna pa je tudi učljivost (odgovori npr. vsebujejo 

mnenje, da je učenec odličnjak, ima ogromno znanja, je pameten). Da učenec hitro razmišlja 

(dojema) ali da je talentiran (spreten, sposoben, nadarjen na močnem področju) se pojavlja pri 

enakem številu odgovorov (7,3 %), v 5 primerih učitelji (5,2 %) menijo, da je pomembna 

visoka učna uspešnost in v 4 (4,2 %), da je treba več pozornosti nameniti bralni pismenosti.  

 

Na motivacijskem področju (MP) se v 65 odgovorih anketiranih (36,6 %) izkazuje mnenje, 

da mora biti nadarjen učenec radoveden (vedoželjen, zvedav), v 44 odgovorih (23,4 %) pa, da 

mora biti učenec samoiniciativen (angažiran, ambiciozen, zagnan, zavzet, prizadeven, aktiven 

in sam išče znanja). V 34 primerih učitelji (18,1 %) menijo, da je pri tem pomembna tudi 

vztrajnost in motivacija (motivacija za delo, pripravljenost za delo, notranja motivacija).  
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Največ odgovorov učiteljev (tj. 95, kar predstavlja 44,4 %) je na socialno-čustvenem 

področju (SČ) izpostavilo osebnostne vrednote, ki jih imajo učenci. V kategorijo "sistem 

vrednot" so se uvrstile naslednje lastnosti: pravičnost, srčnost, poštenost, prijaznost, 

spoštljivost, iskrivost, iskrenost, vljudnost, odprtost, odkritost, pogumnost, preprostost, 

intuitivnost, prijateljstvo, odgovornost, vestnost, pridnost, natančnost, pozornost, prodornost, 

zahtevnost, delavnost, marljivost, zadržanost, uporništvo, zaprtost, tihost, neprilagojenost v 

socialnem okolju, težka socializacija, nemirnost, egoističnost, zmedenost in tekmovalnost. 23 

odgovorov učiteljev (10,7 %) opisuje, da je pomembna še samostojnost, 16 odgovorov 

(7,5 %) izpostavlja zanesljivost in 14 odgovorov (6,5 %) empatičnost (pripravljenost 

pomagati drugim, sošolcem).  

 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da učitelji kar v 10 primerih (47,6 % od 21 besedilnih 

odgovorov, ki so jih dopisali pri četrtem vprašanju) pričakujejo, da je nadarjen učenec 

drugačen (npr. da je poseben, izstopa od vrstnikov ali povprečja in da je genialen). Ob tem 

pričakujejo še, da je nadarjen učenec (v splošnem) hiter, zdolgočasen (pri rednem pouku) in 

da ima delovne navade (graf 6). 
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Opomba: x os predstavlja število odgovorov učiteljev na posameznem področju 

(N = 106, n1 = 112, n2 = 96, n3 = 188, n4 = 214 → n = Σni = 610) 

Graf 5:  Pričakovanja učiteljev glede osebnostnih lastnostih učencev na različnih področjih 
(Vir: tabela 41 v prilogi 4.3) 
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Graf 6:  Kaj še učitelji pričakujejo glede osebnostnih lastnosti nadarjenih učencev 

(Vir: tabela 43 v prilogi 4.3; N = 17, n = 21) 

 

3.6.2 Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje učiteljevih pričakovanj do nadarjenih 

učencev in učinek pričakovanj 

 

Učitelje smo vprašali, kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na oblikovanje pričakovanj do 

prepoznanih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli (graf 7). 

 

Največ odgovorov učiteljev (25,9 %) odraža mnenje, da so osebnostne lastnosti učenca tiste, 

na podlagi katerih učitelji oblikujejo svoja pričakovanja do nadarjenih učencev in učenk. 

 

 
 

Graf 7:  Oblikovanje pričakovanj učiteljev glede na informacije o učencih 
(Vir: tabela 23 v prilogi 4.1, n = 351) 

 

Močan dejavnik je tudi učenčevo vedenje (23,3 %), nekoliko manjši vpliv pa imajo rezultati 

inteligenčnih testov (19,3 %) in učni uspeh učenca v prejšnjih šolskih letih (18,2 %). 
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Učiteljem se zdi spol enako pomemben kot socialno-ekonomski položaj družine (3,4 %), 

narodnost učenca ali njegove družine pa se jim ne zdi pomembna (0,3 %).  

 

Pri možnosti Drugo (graf 8) je 17 anketiranih v 21 odgovorih zapisalo, da na oblikovanje 

pričakovanj vpliva učenčeva motivacija oziroma izkazan interes na določenem področju 

(f = 7), odnos do dela (f = 4), inteligentnost in sposobnosti (f = 4) in ustvarjalnost (f = 3), v 

dveh odgovorih pa so zapisali, da na oblikovanje pričakovanj vplivajo vsi dejavniki. 

 

 
Graf 8:  Kaj še vpliva na oblikovanje pričakovanj do nadarjenega učenca 

(Vir: tabela 43 v prilogi 4.3; N = 17, n = 21) 

 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo tudi, kateri je po mnenju učiteljev najpomembnejši 

učinek pričakovanj glede učnih dosežkov na vedenje nadarjenih učencev (graf 9).  

 

Na tretje vprašanje je odgovorilo 106 anketirancev, vendar smiselni deli posameznega 

obširnejšega besedilnega odgovora sodijo v več kategorij
9
, zato je končni seštevek odgovorov 

večji od 132, kar je izraženo z enačbo n = 154 > N = 106. 

 

 
Graf 9:  Vpliv pričakovanj na učne dosežke nadarjenih učencev 

(Vir: tabela 42 v prilogi 4.3; N = 106, n = 154) 

 

Največ odgovorov se nanaša na mnenje učiteljev, da je najpomembnejši učinek na področju 

motivacije; učenci se ob višjih pričakovanjih bolj potrudijo oziroma v delo vložijo več truda, 

imajo željo, zanimanje in interes za pridobivanje znanja. Ena od učiteljic (ID = 30) je navedla, 

da: »… ob nizkih pričakovanjih upade motivacija za delo.«  

 

                                                 
9
  Na primer: »Učenec je bolj motiviran za delo …« sodi v kategorijo "Motivacija" »… in ima boljšo 

samopodobo« sodi v kategorijo "Socialno-čustveno področje". 
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V 35 primerih učitelji menijo, da ob misli ''ti to zmoreš'' učenci dosegajo boljše učne 

rezultate, so bolj razgledani, ustvarjalni, motorično spretni, imajo boljše delovne navade, so 

bolj aktivni in na svoje dosežke gledajo realno. Več kot pričakujejo od učencev, več od njih 

zahtevajo (6 odgovorov učiteljev).  

 

V 17 odgovorih učiteljev opazimo, da učiteljeva pričakovanja do učencev vplivajo na boljše 

socialno-čustveno področje v smislu natančnosti, samopodobe, delavnosti, zadovoljstva in 

resnosti pri delu.  

 

Zaskrbljujoč pa je podatek, da učitelji kar v 21 primerih menijo, da njihova pričakovanja 

učencem povzročajo stres, nezaupljivost, preveliko samokritičnost učencev, slabo voljo, 

nezadovoljstvo, razočaranje (ob nižji oceni), krivdo, upor, šok ali pasivnost učenca. Še več – 

12 odgovorov kaže, da učitelji ne vedo (ali se ne zavedajo), kakšni so učinki njihovih 

pričakovanj na učence.  

  

Pri četrtem vprašanju je 17 učiteljev pri možnosti Drugo navedlo, da so pričakovanja do 

nadarjenih enaka kot do vseh ostalih učencev, da je vsak učenec svet zase in da pričakovanj ni 

možno posploševati. Nekateri učitelji pričakujejo, da so nadarjeni učenci vzorniki v šoli in 

izven nje, da znajo sprejeti neuspeh ter da probleme rešujejo ob njihovi pomoči. Učitelji niso 

enotni, ali so pričakovanja na področju učnih dosežkov pozitivna ali ne.  

 

Nekaj učiteljev je navedlo, da višja pričakovanja vodijo v boljše učne dosežke. Na primer:  

 »Pri nadarjenih učencih imamo učitelji navadno višja pričakovanja in od njih več 

zahtevamo. Navadno se to obrestuje tudi pri učnih dosežkih, ki so višji, vendar ni 

vedno tako.« 

 »Če od njih več pričakujem, se bodo za to bolj potrudili.« 

 »Višja kot so pričakovanja, višji je osebnostni angažma«.  

 

Nekateri pa so navedli predvsem negativen učinek pričakovanj. Na primer: 

 »Od učencev, ki imajo odklonilna vedenja, pričakujemo nižje učne dosežke.«  

 »Učenci, ki nimajo delovnih navad, dobijo napačno informacijo, da so dovolj 

sposobni, da jim ni treba sodelovati in delati.«  

 »Je bolj pod stresom.«  

 »Ob previsokih pričakovanjih se pojavijo stres, občutek nezadostnosti, krivde, ob 

prenizkih pričakovanjih upad motivacije za delo.«  

 »Če dobi oceno manj kot 5, je razočaran, doživi šok.« 

 

3.6.3 Razlike v pričakovanjih učiteljev do nadarjenih učencev in nadarjenih učenk 

 

Preverili smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike v pričakovanju učiteljev glede na 

spol učenca. Čeprav je večina učiteljev najprej odgovorila, da spol ne vpliva na oblikovanje 

pričakovanj do učencev, so kasneje razkrili, da v povprečju obstajajo nekatere osebnostne 

lastnosti, ki jih prej oziroma z večjo verjetnostjo pripišejo učencu kot učenki – in obratno.  

 

Tortni diagrami na grafu 10 prikazujejo razlike v pričakovanjih učiteljev glede osebnostnih 

lastnosti učenca, učenke, obeh v enaki meri in od nobenega. 

 

Medtem ko učitelji od učenca ne pričakujejo čustvene občutljivosti oziroma večjih izražanj 

čustev (0,9 %), se ta pričakovanja do učenke povečajo (13,2 %). Prav tako je opazna razlika v 
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samozavesti – učitelji pričakujejo, da so učenci bolj samozavestni (13,9 %) kot učenke 

(2,9 %).  

 

Lahko bi ocenili, da učitelji v splošnem od učencev pričakujejo večjo samozavest (13,9 %), 

večjo tekmovalnost (14,2 %), matematične in tehnične sposobnosti (15,9 %), agresivnost 

(13,0 %) in tudi pozabljivost (17,4 %). Od učenk pa pričakujejo čustveno občutljivost 

(13,2 %), boljše delovne navade (18,6 %), jezikovne sposobnosti (11,3 %), večjo ubogljivost 

(15,9 %) in večjo odgovornost za šolsko delo (15,4 %).  

 

Učenec Učenka 

  
Oba Nobeden 

  
Legenda barv:  

 
 

Graf 10:  Pričakovanja učiteljev glede osebnostnih lastnosti učenca in učenke 
(Vir: tabela 27 v prilogi 4.1, N = 116, n = 1.739) 
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Višji učni dosežek in dobro samopodobo učitelji v enaki meri pričakujejo od obeh (9,8 %), še 

bolj pa samostojnost in neodvisnost (11,4 %). Tudi vpliv adolescence na vedenje je 

sorazmerno enako pričakovan pri obeh spolih (8,3 %).  

 

Čeprav je pozabljivost bolj pričakovana pri fantih (17,4 %) kot pri dekletih (0,7 %), je učitelji 

v glavnem ne pričakujejo pri nobenem (22,7 %), prav tako ne pričakujejo agresivnosti 

(37,5 %).  

 

Učitelje smo vprašali tudi po njihovih pričakovanjih do učenca, ki bi na novo prišel v razred 

in bi o njem vedeli le to, da je nadarjen, ter kako bi se ta pričakovanja spremenila, če bi v 

razred vstopila nova nadarjena učenka (vprašanji 6 in 7, graf 11).  

 

Iz besednih odgovorov smo zasnovali kategorije oziroma področja pričakovanja, kot so 

zapisana v Konceptu (Žagar idr., 1999), in jih dopolnili. Tako smo opredelili šest različnih 

kategorij (miselno-spoznavno področje, učno-storilnostno področje, motivacijsko področje, 

socialno-čustveno področje, drugo in odnos učitelja do učenca). Pri učenki smo kategorijo 

odnos učitelja do učenca, pri kateri ni bilo nobenega odgovora, spremenili v kategorijo 

(pričakovanja) ''brez spremembe''.
10

 Razlike pričakovanj anketiranih glede na spol novega 

nadarjenega učenca in nove nadarjene učenke razreda prikazuje graf 12. Za učenca, ki bi na 

novo prišel v razred, je 111 učiteljev (Nučenec) podalo 361 odgovorov (nučenec) in 108 učiteljev 

(Nučenka) je podalo 141 odgovorov (nučenka) za novo učenko v razredu. Strukturna analiza je 

narejena glede na število odgovorov (n). 

 

  
Nučenec = 111, nučenec = 361 Nučenka = 108, nučenka =141 

Legenda barv: 

 
Graf 11:  Pričakovanja učiteljev do novega učenca in nove učenke 

(Vir: tabeli 44 in 45 v prilogi 4.3) 

 

Učitelji v splošnem pričakujejo približno enake osebnostne lastnosti nadarjenih učencev na 

miselno-spoznavnem, učno-storilnostnem in motivacijskem področju. Iz grafa 12 je razvidno, 

da učitelji od nadarjenih učencev, ki so na novo prišli v razred, pričakujejo predvsem lastnosti 

na socialno-čustvenem področju (37,1 % odgovorov) – te so opisovali najpogosteje (npr. »Je 

                                                 
10
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notranje motiviran, iskren, empatičen, čustveno zrel in ima visoka pričakovanja pri učnih 

dosežkih«, »Nadarjen učenec bi se hitro vklopil, resno in z večjo odgovornostjo bi se lotil 

dejavnosti v razredu, pomagal bi ostalim pri skupinskem delu, vendar bi prav tako obstajala 

možnost, da se bo zaradi svoje samozavesti v znanju drznil izpostavljati pred razredom ali 

preizkušal meje, sploh če je v najstniškem obdobju«). Nekaj učiteljev (16,9 % odgovorov) je 

opisovalo svoja pričakovanja do njega glede na odnos do učenca (npr. »Predvsem bi želela 

izvedeti, na katerih področjih je močen in bi ga usmerjala, zanimalo bi me, katerim 

vrednotam sledi«). 

 

Večina učiteljev trdi, da se njihova pričakovanja do nadarjene učenke ne bi spremenila glede 

na pričakovanja do nadarjenega učenca (58,2 % odgovorov). Kljub temu so nekateri učitelji 

navedli, da bi razlike vendarle obstajale:  

 »Deklica, učenka bi bila učno tudi uspešna, v razred bi se verjetno hitreje in bolje 

vključila, razred bi jo hitreje sprejel, novi in zahtevnejši učni izzivi bi jo zanimali, 

motivirali za delo.« 

 »Isto - ni odvisno od spola. Mogoče le več čustev pri učenki.« 

 »Nadarjena učenka bi še z večjo verjetnostjo bolj zavzeto aktivno sodelovala, 

opravljala domače naloge, se vedenjsko ne izpostavljala.« 

 »Nič se ne bi spremenilo, čeprav so deklice v povprečju bolj vklopljene, pridne 

oziroma tihe.« 

 

3.6.4 Primerjave pričakovanj učiteljev do nadarjenih učencev, učencev z odličnim 

šolskim uspehom in dvojno izjemnih učencev 

 

Primerjave učiteljevih pričakovanj do treh različnih skupin učencev (nadarjenih učencev, 

učencev z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemnih učencev) smo analizirali na podlagi 

petega vprašanja.  

 

V grafih 14 in 15 (na strani 57 in 60) prikazujemo podatke za povprečno vrednost ocene 

učiteljev (M), pri čemer MN pomeni, da gre za povprečno oceno nadarjenih učencev, MO 

pomeni, da gre za povprečno oceno učencev z odličnim šolskim uspehom, MDI pa pomeni, da 

gre za povprečno oceno dvojno izjemnih učencev.  

 

Pojem ''izvenšolski interesi 1'' nakazuje na motivacijo (učenca poleg šole zanima več različnih 

stvari), pojem ''izvenšolski interesi 2'' pa opredeljuje dejansko stanje (učenec ima poleg šole 

več različnih obšolskih interesov). 

 

Graf 14 prikazuje povprečne ocene učiteljev (MN, MO in MDI), ki so na 4-stopenjski lestvici 

ocenjevali osebnostne lastnosti nadarjenih učencev, učencev z odličnim šolskim uspehom in 

dvojno izjemnih učencev.  

 

Opazimo lahko, da v povprečju izstopata dve skupini učencev, in sicer nadarjeni učenci ter 

učenci z odličnim šolskim uspehom, medtem ko so anketirani dvojno izjemne učence v 

povprečju ocenjevali nižje. To pomeni, da imajo učitelji višja pričakovanja do nadarjenih in 

učencev z odličnim šolskim uspehom, medtem ko imajo do dvojno izjemnih učencev 

relativno nizka pričakovanja.  
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NN= 119, NO = 117, NDI = 108 

 

Graf 12:  Primerjava pričakovanj učiteljev do nadarjenih, odličnih in dvojno izjemnih 

učencev 
(Vir: tabele 24, 25 in 26 v prilogi 4.1) 

 

Večina osnovnošolskih učiteljev (59,1 %) je v drugem vprašanju potrdila izkušnjo 

sodelovanja z dvojno izjemnimi učenci, 40,9 % učiteljev pa je odgovorilo, da s sodelovanjem 

z njimi nimajo izkušenj, kar prikazuje graf 13. 

 

 
 

Graf 13:  Izkušnje učiteljev z delom z dvojno izjemnimi učenci 
(Vir: tabela 22 v prilogi 4.1) 
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3.6.4.1 Analiza rangov pričakovanj učiteljev do učencev 

 

Analiza rangov v tabeli 9 nam pove, na katerem mestu se trditev (1–32) pojavi glede na 

aritmetično sredino ocen učiteljev v pričakovanjih do nadarjenih, odličnih in dvojno izjemnih 

učencev. Najvišji vrednosti v ranžirni vrsti pripišemo rang 1 ali prvo mesto, najnižji pa 

pripišemo rang 32, to je zadnje mesto (po Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna, 2011). 

 

Tabela 9:  Aritmetična sredina ocen in analiza rangov za nadarjene, odlične in dvojno izjemne 

učence 
(Vir: tabele 24, 25 in 26 v prilogi 4.1) 

Učenec v primerjavi s svojimi vrstniki … 

Aritmetična sredina (M) Analiza rangov (R) 

Nadarjeni Odlični 
Dvojno 

izjemni 
Nadarjeni Odlični 

Dvojno 

izjemni 

na vprašanja odgovarja z daljšimi in bolj 

kompleksnimi odgovori 
3,24  3,08  2,54  16  16  23  

ga poleg šole zanima več različnih stvari 3,54  2,97  2,97  5  19  6  

je samostojen in neodvisen 3,23  3,25  2,56  17  11  22  

več časa nameni učenju 2,47  3,45  2,47  28  7  26  

ima smisel za humor 3,08  2,61  2,68  20  30  15  

ima razvit močan občutek za pravičnost 2,97  2,84  2,75  21  24  13  

je motiviran za šolsko delo 2,89  3,60  2,62  25  4  21  

ima željo po uspehu in dosežkih 3,28  3,75  3,00  14  1  5  

je bolj tih 2,32  2,59  2,28  31  31  30  

je bolj miren 2,34  2,83  2,27  30  25  31  

je organiziran pri učenju 2,79  3,58  2,31  27  5  29  

ima visoko učno uspešnost 3,15  3,68  2,68  18  3  16  

dobro logično sklepa 3,61  3,09  2,89  3  15  7  

dobro analizira 3,52  3,05  2,80  6  18  10  

zna posplošiti 3,49  3,07  2,79  8  17  12  

ima veliko idej 3,61  2,95  3,13  2  20  3  

ima veliko izvirnih idej 3,58  2,78  3,04  4  27  4  

ima nenavadno domišljijo 3,48  2,65  3,14  9  29  2  

je nezainteresiran za šolo in/ali udeležbo v 

šolskih dogajanjih 
2,45  2,11  2,45  29  32  27  

v spomin hitro prikliče podatke, ki jih 

potrebuje 
3,49  3,25  2,74  7  11  14  

ima več različnih obšolskih interesov 3,28  3,11  2,68  14  14  17  

ga je strah pred ocenjevanjem 2,27  2,81  2,44  32  26  28  

je dober vodja skupine 2,93  2,91  2,27  24  22  32  

hitro bere 3,38  3,44  2,51  12  8  24  

bere z razumevanjem 3,63  3,44  2,80  1  9  9  

je motorično spreten in vzdržljiv 2,96  2,94  2,51  22  21  25  

vztraja pri reševanju nalog 3,29  3,53  2,66  13  6  20  

je empatičen 2,83  2,89  2,66  26  23  19  

uživa v svojih dosežkih 3,48  3,68  3,15  10  2  1  

se ne prilagaja večini 2,93  2,65  2,67  23  28  18  

vpliva na razredno klimo 3,11  3,15  2,87  19  13  8  

ima bogato besedišče 3,44  3,34  2,80  11  10  11  

Povprečje vseh odgovorov 3,13  3,10  2,69        

 

Iz analize rangov izhaja, da učitelji v povprečju ocenjujejo naslednje najpomembnejše 

lastnosti, ki odlikujejo nadarjenega učenca: 

1. bere z razumevanjem, 

2. ima veliko idej, 
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3. dobro logično sklepa, 

4. ima veliko izvirnih idej, 

5. ga poleg šole zanima več različnih stvari. 

 

Učitelji v povprečju ocenjujejo, da učenca z odličnim šolskim uspehom najbolje opišejo 

naslednje lastnosti: 

1. ima željo po uspehu in dosežkih, 

2. uživa v svojih dosežkih, 

3. ima visoko učno uspešnost, 

4. je motiviran za šolsko delo, 

5. je organiziran pri učenju, 

 

Učitelji v povprečju ocenjujejo, da dvojno izjemnega učenca najbolje opišejo naslednje 

lastnosti: 

1. uživa v svojih dosežkih, 

2. ima nenavadno domišljijo, 

3. ima veliko idej, 

4. ima veliko izvirnih idej, 

5. ima željo po uspehu in dosežkih. 

 

Učitelji imajo največja pričakovanja (1. mesto) do nadarjenih učencev na področju branja z 

razumevanjem, medtem ko imajo do učencev z odličnim šolskim uspehom največja 

pričakovanja pri želji po uspehu. V splošnem učitelji od dvojno izjemnih učencev največkrat 

pričakujejo, da bodo uživali v lastnih dosežkih. 

 

Učitelji v splošnem pričakujejo, da bodo nadarjeni učenci brali z razumevanjem (1. mesto), 

medtem ko se pri učencih z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemnimi učenci ta lastnost 

pojavi na 9. mestu. Zanimivo je mnenje učiteljev, da imajo nadarjeni učenci in dvojno izjemni 

učenci veliko različnih in izvirnih idej (2. in 4. mesto), medtem ko se ti dve lastnosti pri 

učencih z odličnim šolskim uspehom pojavita šele na 20. oziroma 27. mestu. Prav tako učitelji 

ocenjujejo, da imajo učenci z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemni učenci večjo željo 

po uspehu (1. in 5. mesto), medtem ko se ta lastnost pri nadarjenih pojavi šele na 14. mestu.  

 

Učenci z odličnim šolskim uspehom imajo visoko učno uspešnost (3. mesto) in so pri učenju 

organizirani (5. mesto), medtem ko učitelji tega od nadarjenih učencev ne pričakujejo v taki 

meri (18. mesto za učno uspešnost in 27. mesto za organiziranost pri učenju). Vendar pa od 

nadarjenih učencev pričakujejo, da bodo dobro logično sklepali (3. mesto).  

 

Uživanje ob uspehih se pri učencih z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemnih učencih 

pojavi na 1. in 2. mestu, medtem ko se pričakovanja učiteljev glede uživanja v dosežkih pri 

nadarjenih učencih pojavi šele na 10. mestu.  

 

Največje razlike se pojavijo pri učencih z odličnim šolskim uspehom v pričakovanjih učiteljev 

o motiviranosti za delo (4. mesto) in večji količini časa, ki ga učenci namenijo učenju (7. 

mesto). Medtem ko motivacijo za šolsko delo pri nadarjenih učencih uvrščajo na 25. mesto in 

pri dvojno izjemnih učencih na 21. mesto, pa čas, namenjen učenju, pri nadarjenih učencih 

uvrščajo na 28. mesto in pri dvojno izjemnih učencih na 26. mesto.  

 

Podobna pričakovanja učiteljev do vseh treh skupin se pojavijo pri besedišču (10. in 11. 

mesto), motorični spretnosti in vzdržljivosti (21. in 25. mesto), voditeljskih sposobnostih (22. 
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in 32. mesto), nezainteresiranosti za šolsko delo ali dogajanje v šoli (27. in 32. mesto), 

mirnosti (2. in 31. mesto) in tihosti učencev (30. in 31. mesto). 

 

3.6.4.2 Povprečna ocena pričakovanj učiteljev glede osebnostnih lastnosti učencev 

 

V grafu 14 (na strani 57) in 15 (na strani 60) so prikazane natančnejše razlike v povprečnih 

ocenah učiteljev glede 32 osebnostnih lastnosti nadarjenih učencev v primerjavi z ocenami 

osebnostnih lastnosti učencev z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemnih učencev. 

 

Graf 14 prikazuje povprečno oceno učiteljev nekaterih lastnosti, ki izkazujejo nadarjenost in 

so zapisane v Konceptu (Žagar idr., 1999). Učitelji so te lastnosti nadarjenih učencev in 

učencev z odličnim šolskim uspehom ocenjevali na 4-stopenjski lestvici, kjer je vrednost 1 

pomenila, da lastnost za učenca sploh ne velja, vrednost 2 je označevala, da lastnost za učenca 

večinoma ne velja, vrednost 3 je pomenila, da lastnost za učenca večinoma velja, in vrednost 

4, da lastnost za učenca popolnoma velja. Pričakovanja učiteljev do nadarjenih učencev, 

izražena s stopnjami Likertove lestvice od 1 do 4, smo primerjali s pričakovanji, ki jih imajo 

učitelji do učencev z odličnim učnim uspehom. 

 

Pričakovanja učiteljev do nadarjenih so izrazito visoka na področju branja z razumevanjem 

(MN = 3,6, SDN = 0,58) in pričakovanja, da ima učenec veliko (različnih) idej (MN = 3,6, 

SDN = 0,60), logičnega mišljenja in sklepanja (MN = 3,6, SDN = 0,57), priklica podatkov 

(MN = 3,5, SDN = 0,68), domišljije (MN = 3,5, SDN = 0,73), izvirnosti idej (MN = 3,6, 

SDN = 0,63), posploševanja in prenosa znanja na druga področja (MN = 3,5, SDN = 0,64) ter 

pričakovanja, da ima učenec več različnih obšolskih interesov (''izvenšolski interesi 1''; 

MN = 3,6, SDN = 0,61). Na teh področjih so učitelji nadarjene v povprečju ocenili višje kot 

učence z odličnim šolskim uspehom (2,6 < MO < 3,4).  

 

Učitelji so se v povprečju strinjali, da nadarjeni učenci bolje berejo z razumevanjem 

(MN = 3,6, SDN = 0,58) kot učenci z odličnim šolskim uspehom (MO = 3,4, SDO = 0,61), 

medtem ko je hitrost branja (MO = 3,4, SDO = 0,63) pri učencih z odličnim šolskim uspehom 

približno enako ocenjena kot besedišče.   

 

Pričakovanja učiteljev, da dajejo nadarjeni učenci nekoliko kompleksnejše in zahtevnejše 

odgovore na vprašanja (MN = 3,2, SDN = 0,73) v primerjavi z učenci, ki imajo odličen šolski 

uspeh (MO = 3,1, SDO = 0,59), se bistveno ne spremenijo, tako kot ostajajo približno enaka na 

področju priklica podatkov iz spomina (MN = 3,5, SDN = 0,68, MO = 3,3, SDO = 0,56).  

 

Razlike ni moč zaznati še v pričakovanjih učiteljev med obema skupinama učencev na 

področjih vplivanja na razredno klimo (MN = 3,1, SDN = 0,81, MO = 3,2, SDO = 0,71), 

motorične spretnosti (MN = 3,0, SDN = 0,74, MO = 2,9, SDO = 0,65), voditeljskih sposobnosti 

(MN = 2,9, SDN = 0,80, MO = 2,9, SDO = 0,63), empatičnosti učencev (MN = 2,9, SDN = 0,81, 

MO = 2,9, SDO = 0,65) in občutka za pravičnost (MN = 3,0, SDN = 0,82, MO = 2,8, SDO = 0,70) 

ter samostojnosti in neodvisnosti (MN = 3,2, SDN = 0,77, MO = 3,3, SDO = 0,64).  

 

Največje razlike v pričakovanjih učiteljev do učencev so se pokazale na področju fluentnosti, 

kjer so učitelji v povprečju bolje ocenjevali nadarjene učence. Učitelji torej pričakujejo, da 

imajo nadarjeni učenci veliko različnih idej (MN = 3,6, SDN = 0,60) in izvirnih idej (MN = 3,6, 

SDN = 0,63), medtem ko od učencev z odličnim šolskim uspehom različnih idej (MO = 3,0, 

SDO = 0,60) in izvirnih idej (MO = 2,8, SDO = 0,64) ne pričakujejo v tolikšni meri. Podobna 
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pričakovanja so tudi pri domišljiji, kjer učitelji od nadarjenih učencev pričakujejo bogato 

domišljijo (MN = 3,5, SDN = 0,73) in logično sklepanje (MN = 3,6, SDN = 0,57). 
 

 
 

Graf 14:  Primerjava pričakovanj učiteljev do nadarjenih učencev in do učencev z odličnim 

šolskim uspehom 
(Vir: tabela 32 v prilogi 4.2) 
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Učitelji v splošnem pričakujejo več od učencev z odličnim šolskim uspehom tudi na področju 

učnih dosežkov. Ocenjujejo, da učenci z odličnim šolskim uspehom namenijo več časa učenju 

(MO = 3,5, SDO = 0,67) kot nadarjeni učenci (MN = 2,5, SDN = 0,78), imajo večjo motivacijo 

za delo (MO = 3,6, SDO = 0,57, MN = 2,9, SDN = 0,79) in večjo željo po uspehu (MO = 3,8, 

SDO = 0,49, MN = 3,3, SDN = 0,73). Čeprav je učence z odličnim šolskim uspehom bolj strah 

pred ocenjevanjem (MO = 2,8, SDO = 0,92) kot nadarjene učence (MN = 2,3, SDN = 0,92), so 

odlični zaradi večje vztrajnosti (MO = 3,5, SDO = 0,60, MN = 3,3, SDN = 0,73) bolj učno 

uspešni (MO = 3,7, SDO = 0,56, MN = 3,1, SDN = 0,69) in bolj uživajo v lastnih dosežkih v 

primerjavi z nadarjenimi (MO = 3,7, SDO = 0,57, MN = 3,5, SDN = 0,61). Učitelji so učence z 

odličnim šolskim uspehom ocenjevali višje kot nadarjene učence tudi na področjih 

organiziranosti (MO = 3,6, SDO = 0,63, MN = 2,8, SDN = 0,83), mirnosti (MO = 2,8, 

SDO = 0,86, MN = 2,3, SDN = 0,86) in tihosti učenca (MO = 2,6, SDO = 0,79, MN = 2,3, 

SDN = 0,81).  

 

To pomeni, da učitelji pričakujejo, da so učenci z odličnim šolskim uspehom v povprečju bolj 

organizirani pri učenju kot nadarjeni učenci, hkrati pa so v razredu bolj tihi in mirni kot 

nadarjeni učenci. Ta pričakovanja pa so kontradiktorna s pričakovanjem o prilagoditvi 

situacijam v razredu, kjer učitelji pričakujejo, da so nadarjeni učenci bolj prilagodljivi  

(MN = 2,9, SDN = 0,82) kot odlični učenci (MO = 2,7, SDO = 0,83).  

 

Graf 15 prikazuje povprečno oceno učiteljevih pričakovanj glede osebnostnih lastnosti (ki 

izkazujejo nadarjenost in so zapisane v Konceptu) nadarjenih učencev v primerjavi z dvojno 

izjemnimi. Tudi tu so učitelji ocenjevali na 4-stopenjski Likertovi lestvici.  

 

Pri obdelavi podatkov ocen istega učitelja za tri skupine učencev smo naleteli na problem 

zajema neenakega števila učiteljev, če njihove ocene obravnavamo v parih ali za posamezno 

skupino učencev; ker je npr. isti učitelj na Likertovi lestvici ocenil nadarjenega in odličnega 

učenca, ni pa ocenil dvojno izjemnega učenca, je ocena tega učitelja za nadarjenega učenca v 

grafu 14 upoštevana, v grafu 15 pa ne.  

 

Če se osredotočimo samo na ocene učiteljev za lastnosti nadarjenega učenca, ki se pojavljajo 

v obeh grafih, smo od 132 sodelujočih v raziskavi dobili v povprečju 119 odgovorov, pri 

ocenjevanju para »nadarjeni–odlični učenec« je povprečno sodelovalo 117 učiteljev in pri 

ocenjevanju para »nadarjeni–dvojno izjemni učenec« povprečno 108 učiteljev. To pa pomeni, 

da med 119 učitelji, ki so ocenili nadarjene učence, dva nista ocenila učencev z odličnim 

uspehom, 11 pa jih ni ocenilo dvojno izjemnih učencev.  

 

Število anketiranih, ki so ocenili 32 lastnosti skupine nadarjenih učencev (množica N), para 

»nadarjeni–odlični učenci« (presek množic N∩O) in para »nadarjeni–dvojno izjemni učenci« 

(presek množic N∩DI) ter povprečne ocene anketiranih za lastnosti učencev (N, N∩O, 

N∩DI), prikazuje tabela 10. Izpostavljeni sta lastnosti »Logično sklepanje« in »Prilagajanje«, 

pri katerih je nadarjene učence ocenjevalo 120 učiteljev, niso pa vsi med njimi poleg 

nadarjenih ocenili tudi odličnih in dvojno izjemnih učencev. 

 

Razlike v številu sodelujočih anketiranih pri vsaki od 32 opazovanih lastnosti vplivajo na 

prikazano povprečno oceno za nadarjene učence v obeh grafih, ki se pri istih lastnostih lahko 

precej razlikujeta, saj zajeto število odgovorov vpliva na izračun povprečne ocene za 

posamezno skupino učencev oziroma za pare skupin učencev. Na primer: 
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 Pri lastnosti ''Logično sklepanje'' je med 120 učitelji, ki so ocenjevali lastnosti 

nadarjenih učencev (MN = 3,6, SDN = 0,58), le 115 učiteljev ocenilo par ''nadarjeni–

odlični učenec'' (MN = 3,6, SDN = 0,57, MO = 3,1, SDO = 0,56) in le 109 učiteljev je 

ocenilo tudi par ''nadarjeni–dvojno izjemni učenec'' (MN = 3,6, SDN = 0,60, MDI = 2,9, 

SDDI = 0,88). 

 Pri lastnosti ''Prilagajanje'' je med 120 učitelji, ki so ocenjevali lastnosti nadarjenih 

učencev (MN = 2,9, SDN = 0,82), le 118 učiteljev ocenilo tudi par ''nadarjeni–odlični 

učenec'' (MN = 2,9, SDN = 0,82, MO = 2,7, SDO = 0,83) in le 107 učiteljev je hkrati 

ocenilo tudi par ''nadarjeni–dvojno izjemni učenec'' (MN = 3,0, SDN = 0,82, MDI = 2,7, 

SDDI = 0,80). 

 

Tabela 10:  Število anketiranih in povprečna ocena pri ocenjevanju skupine nadarjenih 

učencev, para nadarjenih in odličnih učencev ter para nadarjenih in dvojno izjemnih 

učencev 
(Vir: tabele 24, 25 in 26 v prilogi 4.1) 

Pričakovanja učiteljev od 

nadarjenih učencev 

Število anketiranih, ki so ocenjevali 

N, N∩O, N∩DI 

Povprečna ocena 

za N, N∩O, N∩DI 

NN NN∩O NN∩DI MN MN∩O MN∩DI 

Kompleksni odgovori 118  117  106  3,24  3,24  3,25  

Izvenšolski interesi 1 118  117  107  3,54  3,55  3,51  

Samostojnost in neodvisnost 119  118  108  3,23  3,23  3,20  

Čas učenja 120  119  109  2,47  2,46  2,47  

Smisel za humor 119  117  107  3,08  3,07  3,09  

Občutek za pravičnost 117  116  106  2,97  2,97  2,97  

Motivacija 120  119  108  2,89  2,89  2,89  

Želja po uspehu 119  117  108  3,28  3,28  3,27  

Tihost 119  117  107  2,32  2,32  2,29  

Mirnost 119  116  108  2,34  2,34  2,31  

Organiziranost 120  118  107  2,79  2,79  2,77  

Učni uspeh 118  113  106  3,15  3,14  3,12  

Logično sklepanje 120  115  109  3,61  3,64  3,59  

Analitično mišljenje 120  118  109  3,52  3,53  3,50  

Posploševanje 119  117  108  3,49  3,50  3,45  

Veliko idej 119  117  108  3,61  3,62  3,61  

Izvirne ideje 120  118  109  3,58  3,58  3,58  

Domišljija 120  117  109  3,48  3,50  3,47  

Nezainteresiranost 120  117  109  2,45  2,47  2,49  

Priklic podatkov 120  118  109  3,49  3,50  3,48  

Izvenšolski interesi 2 119  117  107  3,28  3,28  3,27  

Strah pred ocenjevanjem 120  118  108  2,27  2,27  2,26  

Voditeljske sposobnosti 119  117  108  2,93  2,94  2,95  

Hitrost branja 120  118  109  3,38  3,39  3,39  

Branje z razumevanjem 120  117  107  3,63  3,64  3,62  

Motorična spretnost 120  117  108  2,96  2,97  2,95  

Vztrajnost 120  118  108  3,29  3,29  3,29  

Empatija 117  114  105  2,83  2,85  2,81  

Uživanje v dosežkih 120  118  108  3,48  3,47  3,45  

Prilagajanje 120  118  107  2,93  2,94  2,98  

Vpliv na klimo 120  118  108  3,11  3,12  3,13  

Besedišče 120  117  108  3,44  3,44  3,43  

Povprečje 119,3  117,1  107,8  3,13  3,13  3,12  
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Graf 15:  Primerjava pričakovanj učiteljev do nadarjenih in dvojno izjemnih učencev 
(Vir: tabela 33 v prilogi 4.2) 
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Pričakovanja učiteljev do dvojno izjemnih učencev so v splošnem nižja od pričakovanj do 

nadarjenih učencev. Le na štirih področjih so si dvojno izjemni učenci približno enaki kot 

nadarjeni učenci, in sicer učitelji pričakujejo, da je dvojno izjemne učence približno enako 

strah pred ocenjevanjem (MDI = 2,4, SDDI = 0,77) kot nadarjene učence (MN = 2,3, 

SDN = 0,91), da so oboji učenci približno enako mirni (MDI ≈ MN = 2,3, SDDI = 0,74, 

SDN = 0,85), tihi (MDI ≈ MN = 2,3, SDDI = 0,70, SDN = 0,80) in da približno enako časa 

posvetijo učenju (MDI ≈ MN = 2,5, SDDI = 0,79, SDN = 0,80).  

 

3.6.4.3 Jakost in smer povezanosti pričakovanj učiteljev do nadarjenih učencev v 

primerjavi z učenci z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemnimi učenci  

 

Jakost in smer povezanosti pričakovanj učiteljev do nadarjenih učencev smo ugotavljali s 

Spearmanovim koeficientom korelacije rangov (rs ali ρ) (po Klemenčič, 2005). Jakost 

povezanosti med dvema spremenljivkama izražajo izračunane absolutne vrednosti 

korelacijskega koeficienta rs, pri čemer mejo med nizko in srednjo povezanostjo predstavlja 

vrednost koeficienta korelacije r = 0,40 (po BenSTAT, 2017). Smer povezanosti dveh 

spremenljivk je izražena s predznakom koeficienta korelacije r, ki se giblje med -1,0 < r < 

1,0; negativna vrednost koeficienta izraža obratno sorazmerno povezanost spremenljivk (če 

ena narašča, druga upada). Delež pojasnjene variance ene spremenljivke z drugo pa izraža 

koeficient determinacije r
2
 (Field, 2009). 

 

V tabelah 11 do 15 so modro obarvane celice, pri katerih je izkazana statistična pomembnost 

povezave dveh ordinalnih spremenljivk na nivoju α ≤ 0,01 (2-stransko), rumeno pa celice, pri 

katerih je izkazana statistična pomembnost povezave α ≤ 0,05 (2-stransko). S krepkim tiskom 

so označene tiste vrednosti izračunanega korelacijskega koeficienta, pri katerem je izkazana 

vsaj srednja povezanost, torej velja neenačba: rs ≥ r = 0,40. 

 

Tabela 11: Povezanost interesov 1 in interesov 2 – Spearmanov koeficient korelacije 
(Vir: tabela 34 v prilogi 4.2) 

Spearmanov rs 

5N_Izven-

šolski 

interesi 1 

5N_Izven-

šolski 

interesi 2 

5O_Izven-

šolski 

interesi 1 

5O_Izven-

šolski 

interesi 2 

5DI_Izven-

šolski 

interesi 1 

5DI_Izven-

šolski 

interesi 2 

5N_Izvenšolski 

interesi 1 
1  0,367  0,092  0,055  0,258  0,060  

5N_Izvenšolski 

interesi 2 
  1  0,229  0,229  0,200  0,335  

5O_Izvenšolski 

interesi 1 
    1  0,250  0,107  0,020  

5O_Izvenšolski 

interesi 2 
      1  0,224  0,203  

5DI_Izvenšolski 

interesi 1 
        1  0,453  

5DI_Izvenšolski 

interesi 2 
          1  

Opomba: Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti ** 

  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti * 

Legenda: 5 = peto vprašanje v vprašalniku, N = nadarjeni učenci, O = odlični učenci, DI = dvojno izjemni učenci 

 

Tabela 11 prikazuje povzetek izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije iz tabele 34 v 

prilogi 4.2 oziroma povezanost med izkazanim učenčevim interesom za več različnih stvari 
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(''izvenšolski interesi 1'') in dejanskimi različnimi obšolskimi interesi (''izvenšolski interesi 2'')  

nadarjenih učencev, učencev z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemnih učencev.  

 

Z 99-odstotno gotovostjo lahko trdimo, da bodo nadarjeni učenci, ki so izkazali večjo 

motivacijo za obšolske interese, v 13,5 % to tudi dejansko uveljavili (rs = 0,367, α ≤ 0,01 → 

(rs)
2
 = 13,5 %), četudi gre pri tem za nizko povezanost (rs < r = 0,40). To pomeni, da učitelji 

od učencev pričakujejo, da ob naraščajoči motivaciji narašča tudi udejanjenje več obšolskih 

interesov. Podobna, vendar srednje močna povezanost (rs > r = 0,40) se kaže tudi pri dvojno 

izjemnih učencih (rs = 0,453, α ≤ 0,01 → (rs)
2
 = 20,5 %) in zelo nizka povezanost pri učencih 

z odličnim šolskim uspehom (rs = 0,250 < r = 0,40, α ≤ 0,01 → (rs)
2
 = 6,3 %). 

 

Zanimive so tudi povezave med časom, ki ga učenci namenijo učenju, in (končnim) učnim 

uspehom, kar prikazuje tabela 12, četudi gre pri vseh za zelo nizko povezanost (rs < r = 0,40). 

Z 99-odstotno gotovostjo lahko trdimo, da več časa, kot ga učenci namenijo učenju, boljši bo 

njihov učni uspeh (rsN = 0,272, α ≤ 0,01 → (rs)
2
 = 7,4 %; rsO = 0,314, α ≤ 0,01 → 

(rs)
2
 = 9,9 %; (rsDI = 0,208, α ≤ 0,05 → (rs)

2
 = 4,3 %).   

 

Tabela 12: Povezanost časa učenja in učnega uspeha – Spearmanov koeficient korelacije 
(Vir: tabela 35 v prilogi 4.2) 

Spearmanov rs 
5N_Čas 

učenja 

5N_Učni 

uspeh 

5O_Čas 

učenja 

5O_Učni 

uspeh 

5DI_Čas 

učenja 

5DI_Učni 

uspeh 

5N_Čas učenja 1  0,272  0,162  0,018  0,268  0,093  

5N_Učni uspeh   1  0,033  -0,089  0,114  0,019  

5O_Čas učenja     1  0,314  0,188  0,061  

5O_Učni uspeh       1  0,077  0,059  

5DI_Čas učenja         1  0,208  

5DI_Učni uspeh           1  

Opomba: Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti ** 

  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti * 

Legenda: 5 = peto vprašanje v vprašalniku, N = nadarjeni učenci, O = odlični učenci, DI = dvojno izjemni učenci 

 

Izredno nizko (skoraj ničelno) negativno povezanost lahko opazimo pri učnem uspehu 

učencev z odličnim šolskim uspehom in učnem uspehu nadarjenih učencev (|rs = -0,089|, α > 

0,05 → (rs)
2
 = 0,79 %), vendar korelacija ni statistično pomembna, tveganje pa je večje od 5 

%. Interpretacija take povezave ni smiselna.  

 

Tako vztrajnost kot uživanje v lastnih dosežkih sta za učence izrednega pomena. Rezultati 

Spearmanovega koeficienta korelacije (tabela 13) za omenjeni lastnosti kažejo, da lahko z 

manj kot 1-odstotnim tveganjem trdimo, da sta uživaje v dosežkih in vztrajnost sorazmerno 

pozitivno povezana, kar pomeni dabolj kot učenci vztrajajo pri reševanju nalog, bolj se njihov 

trud poplača. 

 

Z 1-odstotnim tveganjem lahko trdimo, da bolj kot so nadarjeni učenci in učenci z odličnim 

šolskim uspehom vztrajni, večji bo njihov užitek v doseženih ciljih (rsN = 0,412, α ≤ 0,01, 

rsO = 0,417, α ≤ 0,01). Srednje močna povezanost (rs > r = 0,40) nakazuje, da so ti učenci 

pripravljeni vztrajati, da dosežejo svoje cilje, in ob tem uživajo.   
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Tabela 13: Povezanost vztrajnosti in uživanja v dosežkih – Spearmanov koeficient korelacije 
(Vir: tabela 36 v prilogi 4.2) 

Spearmanov rs 
5N_ 

Vztrajnost 

5N_ 

Užitek v 

dosežkih 

5O_ 

Vztrajnost 

5O_ 

Užitek v 

dosežkih 

5DI_ 

Vztrajnost 

5DI_ 

Užitek v 

dosežkih 

5N_Vztrajnost 1  0,412  0,262  0,197  0,024  0,139  

5N_Užitek v 

dosežkih 
  1  0,168  0,339  -0,069  0,393  

5O_Vztrajnost     1  0,417  0,007  0,099  

5O_Užitek v 

dosežkih 
      1  0,056  0,310  

5DI_Vztrajnost         1  0,260  

5DI_Užitek v 

dosežkih 
          1  

Opomba: Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti ** 

  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti * 

Legenda: 5 = peto vprašanje v vprašalniku, N = nadarjeni učenci, O = odlični učenci, DI = dvojno izjemni učenci 

 

Iz tabele 14 izstopa srednje močna pozitivna povezanost med vztrajnostjo dvojno izjemnih 

učencev in njihovim učnim uspehom (rs = 0,517, α ≤ 0,01 → (rs)
2
 = 26,7 %); vztrajnost se 

torej učencem obrestuje v dobri četrtini primerov z boljšim učnim uspehom. Nizko pozitivno 

povezanost (rs < r = 0,40) opazimo še med vztrajnostjo in učnim uspehom nadarjenih učencev 

(rs = 0,376, α ≤ 0,01) in učencev z odličnim šolskim uspehom (rs = 0,381, α ≤ 0,01). 

 

Tabela 14: Povezanost učnega uspeha in vztrajnosti – Spearmanov koeficient korelacije 
(Vir: tabela 37 v prilogi 4.2) 

Spearmanov rs 5N_Učni 

uspeh 

5N_ 

Vztrajnost 

5O_Učni 

uspeh 

5O_ 

Vztrajnost 

5DI_Učni 

uspeh 

5DI_ 

Vztrajnost 

5N_Učni uspeh 1  0,376  -0,089  0,103  0,019  -0,077  

5N_Vztrajnost   1  0,103  0,262  -0,022  0,024  

5O_Učni uspeh     1  0,381  0,059  -0,023  

5O_Vztrajnost       1  -0,021  0,007  

5DI_Učni uspeh         1  0,517  

5DI_Vztrajnost           1  

Opomba: Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti ** 

Legenda; 5 = peto vprašanje v vprašalniku, N = nadarjeni učenci, O = odlični učenci, DI = dvojno izjemni učenci 

 

Pričakovanja učiteljev so nas zanimala tudi na področju prilagajanja (vključenosti) v razredu 

in vplivanja učencev na razredno vzdušje/klimo (tabela 15). Srednje močno pozitivno 

povezanost (rs > r = 0,40) je moč zaznati pri dvojno izjemnih učencih (rs = 0,489, α ≤ 0,01 → 

(rs)
2
 = 23,9 %), kar pomeni, da bolj kot so se dvojno izjemni učenci pripravljeni prilagoditi 

razredu, bolj bo to vplivalo na vzdušje v razredu. Iz rezultatov pa je moč začutiti, da to 

nadarjene učence moti; bolj kot dvojno izjemni učenci vplivajo na razredno klimo, manj so se 

nadarjeni učenci pripravljeni prilagajati – povezanost je sicer izredno šibka, skoraj ničelna 

(rs = -0,042, α > 0,05 → (rs)
2
 = 0,18 %), zato je lahko taka interpretacija vzroka in posledice 

nezanesljiva.  
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Tabela 15: Povezanost prilagajanja in vpliva na klimo – Spearmanov koeficient korelacije 
(Vir: tabela 38 v prilogi 4.2) 

Spearmanov rs 5N_ 

Prilagaja-

nje 

5N_Vpliv 

na klimo 

5O_ 

Prilagaja-

nje 

5O_Vpliv 

na klimo 

5DI_ 

Prilagaja-

nje 

5DI_Vpliv 

na klimo 

5N_Prilagajanje 1  0,088  0,307  0,158  0,144  -0,042  

5N_Vpliv na klimo   1  0,168  0,385  0,180  0,351  

5O_Prilagajanje     1  0,163  0,209  0,083  

5O_Vpliv na klimo       1  0,059  0,220  

5DI_Prilagajanje         1  0,489  

5DI_Vpliv na klimo           1  

Opomba: Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti ** 

  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). SPSS oznaka pomembnosti * 

Legenda: 5 = peto vprašanje v vprašalniku, N = nadarjeni učenci, O = odlični učenci, DI = dvojno izjemni učenci 

 

Zaključimo lahko, da učitelji na splošno pričakujejo večjo povezanost nadarjenih učencev z 

učenci z odličnim šolskim uspehom, kot pa nadarjenih učencev z dvojno izjemnimi učenci. 

Bolj kot se prilagodijo nadarjeni učenci, bolj se prilagodijo učenci z odličnim šolskim 

uspehom (rs = 0,307, α ≤ 0,01) in bolj kot nadarjeni vplivajo na razredno klimo, večji vpliv na 

razredno klimo imajo tudi učenci z odličnim šolskim uspehom (rs = 0,385, α ≤ 0,01). Učenci z 

odličnim šolskim uspehom so tako ujeti med prilagajanjem nadarjenim učencem (rs = 0,307, 

α ≤ 0,01) in prilagajanjem dvojno izjemnim učencem (rs = 0,209, α ≤ 0,05).  

 

3.6.5 Stereotipne predstave o nadarjenih učencih in učenkah 

 

Učitelje smo v devetem vprašanju spraševali o stereotipnih predstavah o nadarjenih učencih in 

učenkah glede na miselno-spoznavno, učno-storilnostno in socialno-čustveno področje. 

 

Na 4-stopenjski Likertovi lestvici stališč (1 – se nikakor ne strinjam, 2 –  se ne strinjam, 3 – se 

strinjam, 4 – se popolnoma strinjam) so učitelji izkazali stopnjo soglašanja/nesoglašanja z 

napisanimi stereotipnimi predstavami o nadarjenih učencih oziroma v povezavi z njimi.  

 

Iz grafa 16, ki prikazuje povprečno stopnjo soglašanja anketiranih učiteljev z vsako trditvijo, 

lahko sklepamo, da se učitelji ne strinjajo z devetimi stereotipnimi izjavami, saj so izjave v 

povprečju ocenjevali pod vrednostjo 2,5, ki predstavlja točko nevtralnosti na 4-stopenjski 

Likertovi lestvici, strinjajo pa se s petimi trditvami, in sicer da:   

 

 je nadarjenim učencem treba posvetiti prav toliko posebne pozornosti kot učencem, ki 

imajo učne težave (M = 3,3, SD = 0,70), 

 bi nadarjeni učenci morali v prostem času pomagati učencem, ki učno počasneje 

napredujejo (M = 2,8, SD = 0,73), 

 nadarjeni učenci zaradi posebne pozornosti lahko postanejo domišljavi in sebični 

(M = 2,8, SD = 0,67), čeprav nihče od učiteljev tega ni navajal v besedilnih odgovorih 

pri osebnostnih lastnostih nadarjenih učencev, 

 večina učiteljev nima dovolj časa, da bi se posebej posvečala nadarjenim učencem v 

razredu (M = 2,7, SD = 0,88), 

 so nadarjeni učenci nenadarjenim vzor v razredu (M = 2,5, SD = 0,75). 
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Graf 16:  Stereotipne predstave o nadarjenih učencih 

(Vir: tabela 28 v prilogi 4.1, N = 115) 

 

M = 2,15 

SD = 0,81  

M = 2,39 

SD = 0,68  

M = 1,76 

SD = 0,71  

M = 1,68 

SD = 0,68  

M = 2,52 

SD = 0,75 
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Nadarjeni imajo visoke dosežke na vseh področjih. 

Nadarjeni učenci bodo uspešni ne glede na 

vzgojno-izobraževalni program, v katerega so 

vključeni. 

Akademsko nadarjeni otroci so "grebatorji", 

"piflarji" ali "čudaki". 

Nadarjenim se ni potrebno učiti. 

Nadarjeni učenci so nenadarjenim vrstnikom vzor 

v razredu. 

Učenci s slabšim učnim uspehom ne morejo biti 

nadarjeni. 

Nadarjeni učenci so v razredu priljubljeni. 

Nadarjeni učenci bi morali v prostem času 

pomagati učencem, ki učno počasneje napredujejo. 

Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne pozornosti 

postanejo domišljavi in sebični. 

Nadarjeni učenci pogosto motijo druge učence v 

razredu.  

Nadarjeni učenci so pogosto nedružabni. 

Nadarjeni učenci imajo več težav pri sklepanju 

prijateljstev. 

Nadarjenim učencem je treba posvetiti prav toliko 

posebne pozornosti kot učencem, ki imajo učne 

težave. 

Večina učiteljev nima časa, da bi se posebej 

posvečala nadarjenim učencem v razredu. 

Povprečna ocena (M)  za soglašanje s trditvami o nadarjenih 
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Učitelji se najmanj strinjajo s trditvami, da:  

 se nadarjenim učencem ni potrebno učiti (M = 1,7, SD = 0,68),  

 so učno nadarjeni otroci 'grebatorji', 'piflarji' ali 'čudaki' (M = 1,8, SD = 0,71),  

 učenci s slabšim učnim uspehom ne morejo biti nadarjeni (M = 1,8, SD = 0,68), kar 

nakazuje na pomanjkanje znanja učiteljev o lastnostih dvojno izjemnih učencev.  

 

Lahko torej trdimo, da se učitelji v povprečju ne strinjajo s stereotipnimi predstavami o 

nadarjenih učencih, kar nakazuje na premik v razumevanju nadarjenih učencev in pojma 

nadarjenosti ter na večjo izobraženost učiteljev. Učitelji torej ne menijo, da morajo nadarjeni 

imeti visoke učne dosežke na vseh področjih, prav tako se zavedajo, da morajo nadarjeni 

učenci vložiti veliko dela in truda, da dosežejo, kar želijo. Učitelji se zavedajo, da nadarjenost 

ni samoumevna in da nadarjeni učenci ne bodo uspešni zgolj zaradi vzgojno-izobraževalnega 

programa, v katerega so vključeni. 

 

O priljubljenosti nadarjenih učencev (M = 2,4, SD = 0,66) so učitelji izkazali neodločenost; 

povprečna ocena M = 2,4 leži med vrednostjo 2 na 4-stopenjski Likertovi lestvici, ki označuje 

nestrinjanje, in točko nevtralnosti pri vrednosti 2,5, nad katero se z vrednostjo 3 začne 

območje strinjanja.  

 

3.6.5.1 Ugotavljanje razlik v mnenju učiteljev in učiteljic z enosmerno analizo variance 

ANOVA 

 

Za ugotavljanje, ali se razlike med anketiranimi učitelji (N1 = 13) in učiteljicami (N2 = 96) v 

stopnji soglašanja s trditvami oziroma s stereotipnimi predstavami o nadarjenih učencih 

statistično pomembno razlikujejo, smo uporabili enosmerno analizo variance (ANOVA), saj 

smo skušali ugotoviti ali se aritmetične sredine treh (ali več) neodvisnih skupin med seboj 

statistično pomembno razlikujejo (po Klemenčič, 2005).  

 

Nameravali smo preveriti, ali med stopnjo soglašanja s trditvami oziroma s stereotipi o 

nadarjenih učencih obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranimi moškimi in 

ženskami. V ta namen smo postavili ničelno statistično domnevo (H0, ki jo želimo zavrniti) in 

sicer: »V stopnji soglašanja s stereotipnimi predstavami o nadarjenih učencih ni statistično 

pomembnih razlik med anketiranimi moškimi in anketiranimi ženskami.«  

 

V tabeli opisnih statistik (1. tabela v tabeli 39 v prilogi 4.2) opazimo, da se na splošno učitelji 

večinoma ne strinjajo s stereotipnimi predstavami, kar nakazuje na premik v razumevanju 

nadarjenih učencev oziroma na drugačno pojmovanje nadarjenosti, vendar pa so individualni 

rezultati zelo razpršeni; za moške je spodnja meja 1,27 in zgornja meja 3,55, za ženske pa je 

spodnja meja 1,57 in zgornja meja 3,43. Moški so torej stereotipne predstave na spodnji meji 

ocenjevali nižje kot ženske, medtem ko imajo postavljeno višjo zgornjo mejo od žensk, kar pa 

nakazuje na večjo enotnost žensk in večjo neskladnost v odgovorih moških.  

 

Tabela preizkusa o homogenosti varianc (2. tabela v tabeli 39 v prilogi 4.2) prikazuje rezultate 

Levenovega testa homogenosti varianc, na podlagi katere ugotavljamo, da je predpogoj o 

homogenosti varianc za ANOVO izpolnjen pri vseh trditvah – izjema je trditev, da bi nadarjeni 

učenci morali pomagati drugim učencem (P = 0,049 < α = 0,05). To pomeni, da smemo 

upoštevali rezultate ANOVE za vse trditve, razen za omenjeno.  

 

V tabeli enosmerne analize variance ANOVA (3. tabela v tabeli 39 v prilogi 4.2) so prikazane 

primerjave med skupino moških in skupino žensk (pojasnjena varianca) ter primerjave znotraj 
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skupin (tj. nepojasnjena varianca, kajti na odgovore vplivajo še drugi dejavniki, ne samo 

spol), vendar pa razlike med mnenjem moških in žensk niso statistično pomembne, saj so vse 

statistike F neznačilne (PF > α = 0,05). To pa pomeni, da:  

 ne moremo zavrniti statistične ničelne domneve H0 in posledično sprejeti alternativno 

domnevo HA,  

 ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc ANOVA ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med moškimi in ženskami v povprečni stopnji soglašanja s 

stereotipnimi predstavami o nadarjenih učencih, 

 za vzorec ugotavljamo, da moški s stereotipnimi predstavami manj soglašajo kot 

ženske, ker pa razlike med moškimi in ženskami niso statistično pomembne 

(PF > α = 0,05), rezultatov ne moremo zanesljivo posplošiti na celotno populacijo. 

 

3.6.5.2 Stopnja soglašanja anketiranih s trditvami o nadarjenih učencih v primerjavi z 

raziskavo M. Juriševič iz leta 2012  

 

Rezultate stopnje soglašanja anketiranih z osmimi trditvami o nadarjenih učencih iz devetega 

vprašanja smo z analizo rangov aritmetičnih sredin primerjali tudi z rezultati pri ekvivalentnih 

trditvah v raziskavi M. Juriševič (2012a, str. 47, 50, 51, 54, 55), kar prikazuje tabela 16. 

 

Neposredna primerjava obeh raziskav sicer ni možna, saj je bila v raziskavi iz leta 2012 

uporabljena 5-stopenjska Likertova lestvica s točko nevtralnosti (Mn) soglašanja/nesoglašanja 

pri vrednosti Mn = 3,0, v naši raziskavi pa smo uporabili 4-stopenjsko lestvico s točko 

nevtralnosti pri vrednosti Mn = 2,5.  

 

Posredno primerjavo pa nam omogoča analiza rangov, pri kateri smo vsaki povprečni oceni 

(M) poiskali ranžirno mesto v ranžirni vrsti tako, da smo najvišji povprečni oceni (to je 

najvišja stopnja soglašanja anketiranih) pripisali rang 1, najnižji povprečni oceni (to je 

najnižja stopnja soglašanja anketiranih) pa rang 8. Nato smo trditve razvrstili glede na range 

in ugotovili, da se na prvih 5 mestih pojavljajo naslednje: 

1. Nadarjenim učencem je treba posvetiti prav toliko posebne pozornosti kot učencem, ki 

imajo učne težave. 

2. Nadarjeni učenci bi morali v prostem času pomagati učencem, ki učno počasneje 

napredujejo. 

3. Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne pozornosti postanejo domišljavi in sebični. 

4. Večina učiteljev nima časa, da bi se posebej posvečala nadarjenim učencem v razredu. 

5. Nadarjeni učenci bodo uspešni ne glede na vzgojno-izobraževalni program, v katerega 

so vključeni. 

 

6. in 7. trditev imata v obeh raziskavah med seboj zamenjani mesti, tako da bi ju lahko 

obravnavali tudi kot vezan rang R = 6,5, na 8. mestu pa se v obeh raziskavah pojavlja trditev, 

da so nadarjeni učenci pogosto nedružabni. 
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Tabela 16: Soglašanje anketiranih s trditvami o nadarjenih učencih – analiza rangov 
(Vir: tabela 30, str. 110 in tabela 39, str. 125; Juriševič, 2012a, str. 47, 50, 51, 54, 55) 

Soglašanje s trditvami o nadarjenih učencih 

Tabela 39 

(Skupaj) 

Juriševič, 2012a 

(Skupaj) 

Likertova letvica 1–4, 

Mn = 2,5 

Likertova lestvica 1–5, 

Mn = 3,0 

Povprečna 

ocena (M) 
Rang 

Povprečna 

ocena (M) 
Rang 

Nadarjenim učencem je treba posvetiti prav toliko 

posebne pozornosti kot učencem, ki imajo učne 

težave. 

3,26 1 4,29 1 

Nadarjeni učenci bi morali v prostem času pomagati 

učencem, ki učno počasneje napredujejo. 
2,76 2 3,61 2 

Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne pozornosti 

postanejo domišljavi in sebični. 
2,73 3 3,56 3 

Večina učiteljev nima časa, da bi se posebej posvečala 

nadarjenim učencem v razredu. 
2,70 4 3,47 4 

Nadarjeni učenci bodo uspešni ne glede na vzgojno-

izobraževalni program, v katerega so vključeni. 
2,42 5 3,34 5 

Nadarjeni učenci imajo več težav pri sklepanju 

prijateljstev 
2,22 6 2,49 7 

Nadarjeni učenci pogosto motijo druge učence v 

razredu. 
2,21 7 2,66 6 

Nadarjeni učenci so pogosto nedružabni. 2,18 8 2,39 8 

Opomba: Vrednost aritmetične sredine M je nad točko nevtralnosti (Mn = 2,5 ali 3,0 < M < Mmax = 4 ali 5) 

 Vrednost aritmetične sredine M je pod točko nevtralnosti (Mmin = 1 < M < Mn = 2,5 ali 3,0) 

 

Pri 5. trditvi opazimo še, da so jo anketirani v naši raziskavi ocenili pod točko nevtralnosti 

soglašanja/nesoglašanja (M = 2,4 < Mn = 2,5), v raziskavi Jurišičeve pa so jo anketirani 

ocenili nad točko nevtralnosti (M = 3,3 > Mn = 3,0). V obeh primerih je odmik od točke 

nevtralnosti Mn manjši od pol »točke«. Iz tega lahko zaključimo, da so anketirani v obeh 

raziskavah dokaj nevtralni glede trditve, da bodo nadarjeni učenci uspešni ne glede na 

vzgojno-izobraževalni program, v katerega so vključeni. 

 

Iz analize rangov izhaja, da so anketirani v obeh raziskavah iste trditve ocenili približno 

enako, kar nakazuje na dvoje: 

 Z istimi trditvami in istim metodološkim pristopom smo v lastni raziskavi na 

drugačnem vzorcu prišli do podobnih rezultatov, zato so lahko ti rezultati podobni tudi 

v osnovni množici (populaciji). 

 Časovni zamik obeh raziskav je dobra štiri leta in ker so v obeh raziskavah anketirani 

podobno odgovarjali, lahko sklepamo, da gre za precej stabilen/nespremenljiv odnos 

učiteljev do nadarjenih. 

 

3.6.6 Preverjanje hipotez 

 

Pri preverjanju hipotez izhajamo iz dveh antagonističnih statističnih domnev – ničelne (H0) in 

alternativne (HA), za kateri je značilno, da v primeru, ko prvo zavrnemo, sprejmemo drugo in 

obratno – pri izbrani stopnji tveganja α = 0,05 ali α = 0,01 (Klemenčič, 2005, str. 42–54). 

 

Poleg frekvenčne in strukturne analize ter analize rangov smo uporabili različne preizkuse za 

analizo razlik in analizo povezanosti spremenljivk, ki jih nudi SPSS: 
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 t-test parov aritmetičnih sredin za ugotavljanje razlik med dvema numeričnima 

spremenljivkama,  

 analizo variance ANOVA za ugotavljanje razlik med dvema ali več numeričnimi 

spremenljivkami, 

 Spearmanov koeficient korelacije (rs) za ugotavljanje povezanosti dveh ordinalnih 

spremenljivk, 

 neparametrični univariatni χ
2
 test za preizkus domneve enake verjetnosti.  

 

Če eksperimentalna vrednost testne statistike ne pade v kritično območje, H0 ne moremo 

zavrniti – in s tem tudi ne moremo sprejeti HA. Na osnovi relacije med eksperimentalno 

vrednostjo testne statistike in tabelarično vrednostjo normalizirane testne statistike postavimo 

sklep. 

 

3.6.6.1 H1: Učitelji pričakujejo, da je pri nadarjenih učencih motivacijsko področje 

močnejše kot miselno-spoznavno področje 

 

Hipotezo, ki je povezana z raziskovalnim vprašanjem, katere lastnosti pripisujejo učitelji 

identificiranim nadarjenim učencem na motivacijskem in miselno-spoznavnem področju, smo 

preverili s frekvenčno in strukturno analizo ter z neparametričnim univariatnim χ
2
 testom za 

preizkus domneve enake verjetnosti.  

 

Osebnostne lastnosti nadarjenih učencev (graf 5 na strani 46) je ocenjevalo 109 učiteljev 

(82,6 % vseh anketiranih), ki so od 610 smiselnih delov besedilnih odgovorov 214 (35,1 %) 

pripisali učno-storilnostnemu področju, 188 (30,8 %) motivacijskemu področju, 112 (18,4 %) 

miselno-spoznavnemu področju in 96 (15,7 %) smiselnih delov besedilnih odgovorov 

socialno-čustvenemu področju.  

 

Razmerje med številom smiselnih delov besedilnih odgovorov na motivacijskem in miselno-

spoznavnem področju je 188 : 112 ali 1,68 : 1, kar pomeni, da učitelji v splošnem pri 

nadarjenih učencih pričakujejo približno 68 % več motivacijskih lastnosti kot lastnosti na 

miselno-spoznavnem področju. Motivacijsko področje je torej po mnenju anketiranih pri 

nadarjenih učencih izrazitejše kot miselno-spoznavno področje, preveriti pa je treba, ali je 

razlika pričakovanj učiteljev med tema področjema tudi statistično pomembna. 

 

Univariatni χ
2
 test za preizkus hipoteze enake verjetnosti bi tako motivacijskemu kot miselno-

spoznavnemu področju pripisal enake možnosti, to pa je po 150 smiselnih delov. Statistična 

pomembnost (P) za χ
2
 v tabeli 31 v prilogi 4.1 je manjša od α = 0,001, kar pomeni, da se 

področji ne razlikujeta slučajno, temveč se razlikujeta zaradi pričakovanj učiteljev. 

 

To pa potrjuje zastavljeno hipotezo in jo zato sprejmemo. 

 

3.6.6.2 H2: Učitelji pričakujejo, da so nadarjeni učenci v primerjavi z učenci z odličnim 

šolskim uspehom boljši na vseh ocenjevanih področjih 

 

S hipotezo 2 smo želeli najti utemeljitev za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, kako se 

pričakovanja učiteljev do identificiranih nadarjenih učencev razlikujejo v odnosu do učencev, 

ki imajo odličen šolski uspeh, na miselno-spoznavnem, učno-storilnostnem, motivacijskem in 

socialno-čustvenem področju.  
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Uporabili smo parni t-test za 2 neodvisna vzorca, saj smo želeli primerjati ocene istega 

učitelja za tri različne skupine učencev, ki smo jih primerjali v parih (nadarjene z odličnimi 

učenci, odlične učence z dvojno izjemnimi in nadarjene z dvojno izjemnimi učenci) (po 

Kožuh, 2013).  

 

Tabela 17 prikazuje razlike parov ocen učiteljev za nadarjene in odlične učence, in sicer 

razlike aritmetičnih sredin (Md), eksperimentalno vrednost t-testa (te), stopnje svobode (df) in 

statistično značilnost eksperimentalne vrednosti statistike t (te, 2-stransko testiranje). S sivo 

barvo so označene tiste razlike parov spremenljivk, pri katerih razlike med aritmetičnimi 

sredinami skupin niso statistično pomembne (ne velja hkrati |te| ≤ tα/2 in P/2 ≤ 0,05), kar 

pomeni, da se nadarjeni in odlični učenci po njih bistveno ne razlikujejo oziroma so si po 

mnenju učiteljev glede teh lastnosti zelo podobni. 

 

Tabela 17: Primerjava povprečnih ocen učiteljev za nadarjene in odlične učence – t-test parov 

aritmetičnih sredin 
(Vir: tabela 32 v prilogi 4.2) 

  Razlike parov (Nadarjeni – Odlični učenci) Md te df P/2 

Par 1 Kompleksni odgovori 0,162  2,171  116 0,032  

Par 2 Izvenšolski interesi 1 0,573  7,429  116 0,000  

Par 3 Samostojnost in neodvisnost -0,025  -0,307  117 0,760  

Par 4 Čas učenja -0,983  -11,653  118 0,000  

Par 5 Smisel za humor 0,462  6,047  116 0,000  

Par 6 Občutek za pravičnost 0,138  2,027  115 0,045  

Par 7 Motivacija -0,706  -8,335  118 0,000  

Par 8 Želja po uspehu -0,470  -6,156  116 0,000  

Par 9 Tihost -0,265  -3,313  116 0,001  

Par 10 Mirnost -0,483  -5,783  115 0,000  

Par 11 Organiziranost -0,788  -8,260  117 0,000  

Par 12 Učni uspeh -0,531  -6,512  112 0,000  

Par 13 Logično sklepanje 0,557  8,804  114 0,000  

Par 14 Analitično mišljenje 0,475  7,629  117 0,000  

Par 15 Posploševanje 0,427  6,193  116 0,000  

Par 16 Veliko idej 0,667  10,198  116 0,000  

Par 17 Izvirne ideje 0,805  11,599  117 0,000  

Par 18 Domišljija 0,846  11,847  116 0,000  

Par 19 Nezainteresiranost 0,359  3,574  116 0,001  

Par 20 Priklic podatkov 0,246  3,613  117 0,000  

Par 21 Izvenšolski interesi 2 0,179  2,411  116 0,017  

Par 22 Strah pred ocenjevanjem -0,542  -6,528  117 0,000  

Par 23 Voditeljske sposobnosti 0,034  0,416  116 0,679  

Par 24 Hitrost branja -0,051  -0,884  117 0,379  

Par 25 Branje z razumevanjem 0,205  3,729  116 0,000  

Par 26 Motorična spretnost 0,034  0,729  116 0,468  

Par 27 Vztrajnost -0,237  -3,301  117 0,001  

Par 28 Empatija -0,026  -0,377  113 0,707  

Par 29 Užitek v dosežkih -0,203  -3,410  117 0,001  

Par 30 Prilagajanje 0,288  3,196  117 0,002  

Par 31 Vpliv na klimo -0,034  -0,446  117 0,657  

Par 32 Besedišče 0,103  1,615  116 0,109  
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Pri vseh razlikah parov, ki imajo tveganje manjše od 5 % (  0,05), lahko trdimo, da med 

nadarjenimi učenci in učenci z odličnim šolskim uspehom obstajajo statistično pomembne 

razlike v povprečni oceni pričakovanja učiteljev o proučevanih osebnostnih lastnostih.  

 

Pričakovanja učiteljev so statistično pomembno višja za skupino nadarjenih v primerjavi s 

skupino učencev z odličnim šolskim uspehom pri naslednjih 13 lastnostih (te > 0, |te| > tα/2, 

α < 0,05): 

 Izvenšolski interesi 1  

 Smisel za humor  Domišljija 

 Logično sklepanje  Nezainteresiranost 

 Analitično mišljenje  Priklic podatkov 

 Posploševanje  Izvenšolski interesi 2 

 Veliko idej  Branje z razumevanjem 

 Izvirne ideje  Prilagajanje 

 

Pričakovanja učiteljev so statistično pomembno višja za skupino učencev z odličnim šolskim 

uspehom v primerjavi s skupino nadarjenih pri naslednjih 10 lastnostih (te < 0, |te| > tα/2, α 

< 0,05): 

 Čas učenja  Organiziranost 

 Motivacija  Učni uspeh 

 Želja po uspehu  Strah pred ocenjevanjem 

 Tihost  Vztrajnost 

 Mirnost  Užitek v dosežkih 

 

Za naslednjih 9 lastnosti nismo našli statistično pomembnih razlik med primerjanima 

skupinama (|te| < tα/2, α > 0,05): 

 Kompleksni odgovori  

 Samostojnost in neodvisnost  Motorična spretnost 

 Občutek za pravičnost  Empatija 

 Voditeljske sposobnosti  Vpliv na klimo 

 Hitrost branja  Besedišče 

 

V tabeli korelacij parov (2. tabela v tabeli 32 v prilogi 4.2) pa smo preverili smer in jakost 

povezanosti med ocenama iste lastnosti v skupini nadarjenih in odličnih. Srednjo pozitivno 

povezanost med povprečnima ocenama skupin nadarjenih in odličnih ugotavljamo pri smislu 

za humor (C = 0,469,  ≤ 0,001), občutku za pravičnost (C = 0,542,  ≤ 0,001), želji po 

uspehu (C = 0,414,  ≤ 0,001), mirnosti (C = 0,449,  ≤ 0,001), strahu pred ocenjevanjem  

(C = 0,522,  ≤ 0,001), hitrosti branja (C = 0,550,  ≤ 0,001), branju z razumevanjem  

(C = 0,498,  ≤ 0,001), empatiji (C = 0,499,  ≤ 0,001) in vplivu na razredno klimo  

(C = 0,414,  ≤ 0,001). To pomeni, da so učiteljeva pričakovanja na omenjenih področjih pri 

nadarjenih učencih in učencih z odličnim šolskim uspehom srednje močno (C ≥ r = 0,40) 

izražena oziroma v povprečju te lastnosti bolj kot ostale pričakujejo od obeh skupin učencev. 

Sklenemo lahko, da učitelji od nadarjenih učencev in učencev z odličnim šolskim uspehom 

skoraj v enaki meri pričakujejo smisel za humor, občutek za pravičnost, da bodo učenci tihi in 

mirni, da jih bo strah pred ocenjevanjem, da berejo hitro in z razumevanjem, so empatični in 

vplivajo na razredno klimo. Visoko povezanost (C ≥ r = 0,70) pa ugotavljamo pri motoričnih 

spretnostih (C = 0,738,  ≤ 0,001). Srednja in visoka povezanost med učiteljevo oceno 

lastnosti nadarjenih učencev in učencev z odličnim šolskim uspehom nakazuje, da sta si ti dve 

skupini učencev na omenjenih področjih podobni. 
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Povezanosti med povprečnimi ocenami nadarjenih učencev in učencev z odličnim šolskim 

uspehom pa ni moč zaznati na področju interesov, želje po uspehu, motivacije, učnega uspeha 

in logičnega sklepanja, kar pomeni, da so si učenci na omenjenih področjih preveč različni, da 

bi imeli učitelji podobna pričakovanja do njih. Pravzaprav smo razbrali že iz grafa 14 na 

strani 57, da so učitelji v povprečju višje ocenjevali lastnosti učencev z odličnim šolskim 

uspehom kot nadarjene, kar pomeni, da imajo do njih višja pričakovanja. Tudi pri devetem 

vprašanju so učitelji na podvprašanje ''Nadarjeni imajo visoke dosežke na vseh področjih'' 

večinoma (78 anketiranih ali 59,1 %) odgovorili, da se s trditvijo ne strinjajo ali nikakor ne 

strinjajo, le v 37 primerih (40,9 %) pa so izrazili soglašanje s trditvijo, da imajo nadarjeni 

visoke dosežke na vseh področjih; tu sicer ni neposredne primerjave med nadarjenimi in 

odličnimi učenci, temveč je poudarek na ''vseh področjih'' pri nadarjenih učencih. 

 

Hipoteze, da učitelji pričakujejo, da so nadarjeni učenci v primerjavi z učenci z odličnim 

šolskim uspehom boljši na vseh področjih, ne moremo sprejeti, saj smo samo pri 13 lastnostih 

ugotovili statistično pomembno razliko med povprečno oceno nadarjenih v primerjavi z 

odličnimi, medtem ko smo pri 10 lastnostih ugotovili višja pričakovanja učiteljev do odličnih 

učencev v primerjavi z nadarjenimi, pri 9 lastnostih pa so pričakovanja učiteljev do obeh 

skupin učencev podobna.  

 

Glede na rezultate t-testa za parne vzorce hipotezo zavrnemo.  

 

3.6.6.3 H3: Spol učenca vpliva na oblikovanje učiteljevih pričakovanj do njega 

 

S tretjo hipotezo smo želeli utemeljiti odgovor na tretje raziskovalno vprašanje, kako se 

pričakovanja učiteljev do identificiranih nadarjenih učencev razlikujejo glede na spol učenca. 

Za preverjanje te hipoteze smo uporabili frekvenčno in strukturno analizo ter neparametrični 

χ
2
-test za preizkus hipoteze enake verjetnosti pričakovanj učiteljev do učenca, učenke, obeh v 

enaki meri ali pa do nobenega od njiju. 

 

Tortni diagram (graf 10 na strani 50) prikazuje razlike v pričakovanjih učiteljev glede 

osebnostnih lastnosti učencev in učenk, od obojih v enaki meri ali pa niti od učencev niti od 

učenk, torej od nobenega.  

 

Pri osmem vprašanju, v katerem smo anketirane vprašali, ali bi izbranih 15 lastnosti 

najpogosteje pričakovali od učenca, učenke, od obeh v enaki meri ali niti od učenca niti od 

učenke, se povprečni deleži izborov za učenca gibljejo med 1,7 % in 51,7 % (povprečje za 

vseh 15 lastnosti učenca Mučenec = 19,8 %), za učenko med 0,9 % in 65,5 % 

(M1učenka = 23,5 %), za učenca in učenko v enaki meri med 19,0 % in 85,2 % (MOba = 49,4 %) 

in za nobenega od njiju, kar izkazuje, da nekatere od 15 lastnosti v razredu niso sprejemljive, 

med 0,9 % in 41,4 % (MNoben = 7,4 %). Nesprejemljive lastnosti, ki jih učitelji ne pričakujejo 

niti od učenca niti od učenke in presegajo 5 % pričakovanj, so: agresivnost (41,4 %), večja 

pozabljivost (npr. pozabljanje stvari, nenarejene domače naloge itd.; 25,0 %), čustvena 

občutljivost (9,5 %) in vpliv adolescence na obnašanje (6,0 %). 

 

Večina anketiranih (51,7 %) pričakuje večjo pozabljivost pri učencih, pri učenkah pa večjo 

čustveno občutljivost (46,6 %), boljše delovne navade (65,5 %), večjo ubogljivost (56,0 %) in 

večjo odgovornost za šolsko delo (54,3 %). Od učencev in učenk v enaki meri pa najpogosteje 

pričakujejo večjo samozavest (46,6 %) in tekmovalnost (45,7 %), matematično in tehnično 

sposobnost (50,9 %), jezikovno sposobnost (55,2 %), samostojnost in neodvisnost (85,2 %), 
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višji učni dosežek (72,4 %), boljšo samopodobo (72,4 %), vpliv adolescence na vedenje 

(61,2 %), željo po priljubljenosti med vrstniki (64,7 %). Niti od učencev niti od učenk pa ne 

pričakujejo agresivnosti (41,4 %), če pa se ta že pojavlja, pa je bolj značilna za učence 

(38,8 %),  

 

Že iz tega bi lahko sklepali, da razlike v pričakovanjih učiteljev glede na spol učencev 

obstajajo.  

 

Graf 10 na strani 50 pa prikazuje razlike v pričakovanjih učiteljev do učencev in učenk, ki bi 

na novo prišli v razred in bi o njih vedeli le to, da so nadarjeni. Besedilne odgovore je pri 

šestem vprašanju za novega nadarjenega učenca zapisalo 111 anketiranih, smiselnih delov teh 

odgovorov pa je 361, od katerih 134 (3,1 %) sodi v kategorijo socialno-čustvenega področja 

učenca. Pri sedmem vprašanju, v katerem smo anketirane vprašali, kako bi se njihova 

pričakovanja spremenila, če bi v razred stopila nova nadarjena učenka, pa je besedilne 

odgovore zapisalo 108 učiteljev – smiselnih delov teh odgovorov je 141, med katerimi se 82 

(58,2 %) nanaša na to, da se pričakovanja glede nove učenke v primerjavi z novim učencem 

ne bi spremenila (''se ne bi spremenila, nič se ne bi spremenilo, pričakovanja bi ostala enaka'' 

ipd.), socialno-čustvenega področja pa se ne dotika 36 (25,5 %) smiselnih delov besedilnih 

odgovorov. 

 

Tudi besedilni odgovori anketiranih, ki so jih zapisali pri šestem in sedmem vprašanju, 

kažejo, da obstajajo razlike v učiteljevih pričakovanjih do nadarjenih učencev v primerjavi z 

nadarjenimi učenkami. 

 

Statistično pomembnost razlik v pričakovanjih glede na spol učenca smo preverili še s χ
2
-

testom za preizkus hipoteze enake verjetnosti izbora učenca, učenke, obeh ali nobenega 

(tabela 40 v prilogi 4.2). Statistična pomembnost za χ
2 

je pri vseh 15 lastnostih manjša od 

α = 0,001, kar pomeni, da se razlike pričakovanj učiteljev statistično pomembno razlikujejo 

glede na spol učencev. 

 

Vse te primerjave pa potrjujejo hipotezo, da spol učenca vpliva na oblikovanje učiteljevih 

pričakovanj do njega, in jo zato sprejmemo. 

 

3.6.6.4 H4: Učitelji imajo do dvojno izjemnih učencev nižja pričakovanja kot do 

nadarjenih učencev 

 

S četrto hipotezo smo želeli utemeljiti zadnje raziskovalno vprašanje, kako se pričakovanja 

učiteljev do dvojno izjemnih učencev razlikujejo glede na pričakovanja do drugih nadarjenih 

učencev. Poleg frekvenčne in strukturne analize smo za preverjanje hipoteze uporabili tudi 

parni t-test za 2 neodvisna vzorca. 

 

Iz grafa 12 na strani 53 je razvidno, da imajo učitelji v splošnem nižja pričakovanja do dvojno 

izjemnih učencev kot do nadarjenih učencev.  

 

Tudi graf 15 na strani 60 prikazuje višja pričakovanja učiteljev do skupine nadarjenih učencev 

kot do skupine dvojno izjemnih učencev. Pri večini od 32 lastnosti so pričakovanja do 

nadarjenih učencev višja od pričakovanj do dvojno izjemnih učencev (MN ≥ MDI), vendar pa 

učitelji od obeh skupin v enaki meri pričakujejo, da učenec (v primerjavi s svojimi vrstniki) 

več časa nameni učenju – povprečni oceni sta za obe skupini približno enaki (MN ≈ MDI), kar 
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pomeni, da se učitelji v splošnem strinjajo s tem, da ni razlike v času, ki ga nadarjeni in 

dvojno izjemni učenci namenijo učenju.  

 

Parni t-test pa je pokazal statistično pomembne razlike med nadarjenimi učenci in dvojno 

izjemnimi učenci na področjih, ki jih prikazuje tabela 18. V tabeli so sivo označene tiste 

spremenljivke, pri katerih razlike med aritmetičnimi sredinami skupin niso statistično 

pomembne (ne velja hkrati |te| ≤ tα/2 in Pα/2 ≤ α/2 = 0,05), kar pomeni, da se nadarjeni in 

dvojno izjemni učenci po njih bistveno ne razlikujejo oziroma so si po mnenju učiteljev glede 

teh lastnosti zelo podobni. 

 

Tabela 18: Primerjava povprečnih ocen učiteljev za nadarjene in dvojno izjemne učence  

 – t-test parov aritmetičnih sredin 
(Vir: tabela 33 v prilogi 4.2) 

  Razlike parov (Nadarjeni – Dvojno izjemni učenci) Md te df Pα/2 

Par 1 Kompleksni odgovori 0,708  7,322  105 0,000  

Par 2 Izvenšolski interesi 1 0,542  6,066  106 0,000  

Par 3 Samostojnost in neodvisnost 0,648  6,397  107 0,000  

Par 4 Čas učenja 0,000  0,000  108 1,000  

Par 5 Smisel za humor 0,411  4,338  106 0,000  

Par 6 Občutek za pravičnost 0,217  2,413  105 0,018  

Par 7 Motivacija 0,269  3,127  107 0,002  

Par 8 Želja po uspehu 0,269  2,928  107 0,004  

Par 9 Tihost 0,009  0,101  106 0,920  

Par 10 Mirnost 0,037  0,415  107 0,679  

Par 11 Organiziranost 0,458  4,769  106 0,000  

Par 12 Učni uspeh 0,443  4,132  105 0,000  

Par 13 Logično sklepanje 0,697  7,454  108 0,000  

Par 14 Analitično mišljenje 0,697  7,054  108 0,000  

Par 15 Posploševanje 0,667  6,961  107 0,000  

Par 16 Veliko idej 0,491  5,936  107 0,000  

Par 17 Izvirne ideje 0,541  6,523  108 0,000  

Par 18 Domišljija 0,330  4,280  108 0,000  

Par 19 Nezainteresiranost 0,037  0,411  108 0,682  

Par 20 Priklic podatkov 0,734  7,688  108 0,000  

Par 21 Izvenšolski interesi 2 0,589  7,104  106 0,000  

Par 22 Strah pred ocenjevanjem -0,176  -1,975  107 0,051  

Par 23 Voditeljske sposobnosti 0,694  7,506  107 0,000  

Par 24 Hitrost branja 0,872  8,698  108 0,000  

Par 25 Branje z razumevanjem 0,813  8,173  106 0,000  

Par 26 Motorična spretnost 0,444  4,963  107 0,000  

Par 27 Vztrajnost 0,630  6,098  107 0,000  

Par 28 Empatija 0,143  1,621  104 0,108  

Par 29 Užitek v dosežkih 0,306  4,077  107 0,000  

Par 30 Prilagajanje 0,308  2,988  106 0,003  

Par 31 Vpliv na klimo 0,259  2,894  107 0,005  

Par 32 Besedišče 0,630  6,729  107 0,000  

 

Z analizo razlik parov aritmetičnih sredin lahko z več kot 95-odstotno gotovostjo (  0,05), 

trdimo, da med nadarjenimi učenci in dvojno izjemnimi učenci obstajajo statistično 

pomembne razlike v povprečni oceni pričakovanj učiteljev glede osebnostnih lastnosti 

učencev. Ker je ta razlika pozitivna, lahko trdimo, da so učitelji v splošnem nadarjene učence 
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ocenjevali višje, to pa pomeni, da imajo do njih višja pričakovanja, do dvojno izjemnih 

učencev pa nižja. 

 

Hipotezo lahko na podlagi rezultatov t-testa sprejmemo.  

 

 

3.7  Razprava 
 

V raziskovalnem delu smo se ukvarjali s pričakovanji učiteljev do nadarjenih učencev v 

osnovni šoli, saj imajo učitelji pomembno vlogo pri identifikaciji nadarjenih učencev. Učitelji 

lahko pri vsakodnevnem pouku spremljajo in opazujejo spretnosti, sposobnosti, talente in 

nadarjenost učencev, kar jim omogoča, da se z učenci pogovarjajo, jih spodbujajo pri 

razvijanju potencialov in jim pri tem pomagajo. Predpostavljali smo, da na podlagi 

pričakovanj, ki jih učitelji oblikujejo do nadarjenih učencev v osnovni šoli, oblikujejo delo z 

njimi, s tem pa smo želeli preveriti, kakšen odnos in predvsem pričakovanja imajo današnji 

osnovnošolski učitelji do nadarjenih učencev. 

 

Ugotovili smo, da ima večina osnovnošolskih učiteljev v splošnem pozitiven odnos do 

nadarjenih učencev in se ne strinja s stereotipnimi predstavami; večina se ne strinja, da 

obstajajo razlike med učenci in učenkami, čeprav posamezni rezultati govorijo drugače. 

Nadarjenim učencem se posveča dovolj pozornosti in se jim omogoča različne dejavnosti in 

aktivnosti, tako v okviru pouka kot izven njega. Pozitiven odnos učiteljev do izobraževanja 

nadarjenih učencev je izkazala že raziskava M. Juriševič iz leta 2012, v kateri je raziskovalka 

ugotovila, da socialni kontekst šole z vidika odraslih delno kaže na sprejemajoč odnos 

strokovnih delavcev v šoli in staršev do nadarjenih učencev.  

 

Učitelji v večini menijo, da visoka pričakovanja vplivajo na višjo motivacijo učencev za 

šolsko delo, da se z večjimi pričakovanji poveča tudi želja učencev po doseganju odličnosti in 

da se bodo v skladu s tem še bolj trudili. Če se od učencev več zahteva, bodo učitelji od 

učencev več dobili (na učnem področju). Spearmanov koeficient korelacije (rs) nam je 

dokazal, da so učitelji prepričani v pomembnost motiviranja in spodbujanja učencev k 

različnim interesom za učenčevo udejanjanje na izbranih in želenih področjih. Tudi druge 

raziskave (Juriševič 2012a, 2012b; Supotnik idr., 2011, v Juriševič, 2014b) so potrdile našo 

ugotovitev, da ima motivacija poleg učnih sposobnosti ključno vlogo v izobraževanju 

osnovnošolcev.  

 

Nekaj učiteljev pa je izpostavilo drugo, manj prijetno dejstvo, da visoka pričakovanja lahko 

negativno vplivajo na delovanje učencev v razredu in izven njega. Učitelji pričakujejo, da je 

stres najpogostejši razlog za neuspeh učencev, prav tako naj bi jih stres vodil v preveliko 

samokritičnost in nezadovoljstvo. Kaj to pomeni za šolski sistem? Več kot od učencev 

pričakujemo, večji stres jim povzročamo? Ali to ne pomeni, da so učenci neprimerno 

opremljeni za spopadanje s stresnimi situacijami? Če jim visoka pričakovanja pomenijo 

ohromitev lastnih sposobnosti pri šolskem delu, se lahko vprašamo, kako bodo ti učenci 

delovali v realnem življenju z mnogimi stresnimi situacijami. Drugi pomislek, ki ga 

izpostavljamo, pa je, ali znajo učitelji pravilno oziroma primerno oblikovati svoja 

pričakovanja do učencev, saj je čisto mogoče, da učitelji precenijo ali podcenijo sposobnosti 

učencev. Če se ti učitelji zavedajo, da visoka pričakovanja povzročajo stres, tesnobo, stisko in 

nelagodje, kako to, da svojih pričakovanj ne spremenijo in jih prilagodijo učenčevim 

(z)možnostim?  
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Natančnejši vpogled v to, katere osebnostne lastnosti učitelji dejansko pričakujejo od 

nadarjenih učencev v osnovni šoli, kaže, da v splošnem pričakujejo, da ima nadarjen učenec 

izoblikovan primeren sistem vrednot in mu v vsakdanjem življenju sledi. Učitelji na primer 

pričakujejo, da so nadarjeni učenci pošteni, pravični, spoštljivi, prijazni, vljudni, preprosti, 

empatični in podobno. Šele nato se od teh učencev pričakuje radovednost, samoiniciativnost, 

vztrajnost ustvarjalnost, razgledanost, originalnost in druge lastnosti, ki so zapisane v 

Konceptu (Žagar idr., 1999). Strinjamo se z izjavo H. Jeriček (2003), ki meni, da smo ljudje 

različni in enkratni, hkrati pa avtorica izpostavlja dejstvo, da so nadarjeni učenci praviloma 

drugačni od večine oziroma od nje na različne načine odstopajo. Prav to se je potrdilo v 

pričakovanjih nekaterih učiteljev od nadarjenih učencev – da bodo drugačni, bodo izstopali ali 

bodo posebni na kakršen koli način. Čeprav se to pričakovanje ne zdi sporno, H. Jeriček 

(2003) opozarja, da je problem drugačnosti ravno v tem, da gledamo nanjo kot na odklonskost 

od norme, kot na breme oziroma grožnjo pravilom in normam, ki veljajo za vse enako, 

pozabljamo pa, da je drugačnost priložnost ali izziv. Brandwein (v Juriševič, 2012b) pravi, da 

ni nič bolj neenakega kot enaka obravnava neenakih. Strinjamo se s tem, da nadarjeni učenci 

potrebujejo prilagojeno obravnavo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, saj bodo le na ta 

način lahko ob samoiniciativnosti razvijali svoje potenciale. S tem pa smo tudi odgovorili na 

prvo raziskovalno vprašanje »Katere lastnosti pripisujejo učitelji identificiranim nadarjenim 

učencem?«, odgovor pa smo podprli s potrditvijo prve hipoteze »Učitelji pričakujejo, da je pri 

nadarjenih učencih motivacijsko področje močnejše kot miselno-spoznavno področje.«.  

 

Neihart in Betts (v Juriševič, 2012a) sta klasificirala različne skupine (oziroma profile) 

nadarjenih učencev. Ena izmed skupin so ''uspešni nadarjeni'' učenci oziroma učenci z 

odličnim šolskim uspehom, ki so identificirani kot nadarjeni – in teh naj bi bilo kar 90 %.  

 

Analiza je pokazala, da imajo učitelji na določenih področjih višja pričakovanja do učencev z 

odličnim šolskim uspehom kot od nadarjenih učencev. Medtem ko učitelji od slednjih 

pričakujejo branje z razumevanjem, številčnost in izvirnost idej, logično sklepanje in različne 

obšolske interese, od učencev z odličnim šolskim uspehom pričakujejo visoko željo po uspehu 

in dosežkih, uživanje v teh dosežkih, visoko učno uspešnost, motivacijo za šolsko delo in 

organizacijo pri učenju. Prav tako naj bi učenci z odličnim šolskim uspehom več časa 

namenili učenju kot nadarjeni učenci, kar nakazuje na pričakovanje učiteljev o splošni 

inteligentnosti nadarjenih učencev, čeprav je pomembno poudariti, da se učitelji ne strinjajo s 

stereotipno trditvijo, da se nadarjenim učencem ni treba učiti.  

 

Učitelji pričakujejo, da bodo učenci z odličnim šolskim uspehom bolj tihi in mirni v razredu, 

medtem ko od nadarjenih učencev pričakujejo, da bodo bolj prilagodljivi. S tem smo tudi 

dobili odgovor na drugo raziskovalno vprašanje »Kako se pričakovanja učiteljev do 

identificiranih nadarjenih učencev razlikujejo v primerjavi s pričakovanji do učencev, ki 

imajo odličen šolski uspeh?«. Druge hipoteze »Učitelji pričakujejo, da so nadarjeni učenci v 

primerjavi z učenci z odličnim šolskim uspehom boljši na vseh ocenjevanih področjih.« nismo 

uspeli potrditi.  

 

Čeprav je postopek prepoznavanja nadarjenih učencev po Konceptu (Žagar idr., 1999) skrbno 

zasnovan in upošteva sodobno razširjeno pojmovanje nadarjenosti, se v praksi kažejo nekatere 

njegove pomanjkljivosti. Ena izmed njih je ta, da so v procesu izobraževanja pedagoški 

delavci usmerjeni v učno uspešnost in visoke šolske dosežke nadarjenih, saj naj bi bili ti 

povezani z intelektualno (splošno) sposobnostjo. Stroga usmerjenost zgolj na dosežke in učno 

uspešnost ne omogoča prepoznavanja intelektualnih potencialov pri učencih, ki (še) ne 
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dosegajo visokih učnih rezultatov, a zato toliko bolj potrebujejo ustrezne spodbude za njihovo 

realizacijo (Magajna in Božič, 2012). 

 

S socialno pedagoškega vidika so nas zanimali tudi dvojno izjemni učenci, saj sodobni avtorji 

(npr. B. Lep, 2012) ocenjujejo, da je skupina relativno majhna, saj učitelji težje prepoznajo 

nadarjene učence, ki imajo posebne potrebe ali učne težave v šoli.  

 

Nekoliko smo bili presenečeni, da ima večina osnovnošolskih učiteljev že izkušnjo z dvojno 

izjemnimi učenci glede na majhnost te skupine, še posebej zato, ker so se pri tem vprašanju 

pojavile nejasnosti in težave z razumevanjem pojma, kot lahko sklepamo iz posameznih 

besedilnih odgovorov anketiranih.  

 

Učitelji imajo do dvojno izjemnih učencev nižja pričakovanja kot do nadarjenih učencev in 

učencev z odličnim šolskim uspehom. Od dvojno izjemnih učencev pričakujejo, da bodo 

učenci veseli svojih dosežkov, da imajo nenavadno domišljijo (podobno kot nadarjeni učenci), 

številne in izvirne ideje ter da imajo kljub vsemu željo po uspehu in dosežkih.  

 

Nejasnost povzroča pričakovanje učiteljev glede izjave, da se dvojno izjemni učenci učijo 

prav toliko časa kot nadarjeni učenci, obe skupini pa sta bili nižje ocenjeni kot učenci z 

odličnim šolskim uspehom. Je res, da dvojno izjemni učenci in nadarjeni učenci učenju 

namenijo enako manj časa kot učenci z odličnim šolskim uspehom? Ali to morda nakazuje na 

splošno inteligentnost dvojno izjemnih učencev, ki se skriva za učno neuspešnostjo? Morda 

pa pričakovanja učiteljev sežejo v dve skrajnosti – nadarjenim zaradi svoje nadarjenosti 

učenju ni potrebno nameniti toliko časa kot učencem z odličnim šolskim uspehom, dvojno 

izjemni učenci pa zaradi svojih primanjkljajev in učno neuspešnostjo nimajo tako visoke 

motivacije za šolsko delo, kot jo imajo učenci z odličnim šolskim uspehom. To pa ponuja 

odgovor na četrto raziskovalno vprašanje »Kako se pričakovanja učiteljev do dvojno izjemnih 

učencev razlikujejo glede na pričakovanja do drugih nadarjenih učencev?«, kar smo 

podkrepili s sprejeto četrto hipotezo »Učitelji imajo do dvojno izjemnih učencev nižja 

pričakovanja kot do drugih nadarjenih učencev.«.  

 

Raziskali smo, ali obstajajo razlike v pričakovanjih učiteljev glede na spol učencev. V četrtem 

vprašanju smo učitelje vprašali, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje njihovih pričakovanj 

do nadarjenih učencev. Med najpomembnejše osebnostne lastnosti učenca spola niso uvrstili. 

Ko pa smo želeli preveriti učiteljeva pričakovanja do novega učenca ali učenke (s šestim in 

sedmim vprašanjem), so se pokazale precejšnje razlike med pričakovanji učiteljev do učenca 

in pričakovanji učiteljev do učenke. Od obeh v splošnem pričakujejo različne osebnostne 

lastnosti na socialno-čustvenem področju, predvsem je pomemben sistem vrednot učencev, 

prav tako od učencev in učenk v enaki meri pričakujejo samostojnost in neodvisnost. V 

raziskavi smo ugotovili, da večina učiteljev trdi, da naj ne bi obstajale razlike med novim 

nadarjenim učencem in novo nadarjeno učenko v razredu, kljub temu pa so nekateri navedli, 

da naj bi bila učenka v primerjavi z učencem bolj tiha, učno uspešnejša, bolj motivirana za 

delo, bi se hitreje in bolje vključila v razred in bi bila bolj čustvena. Vprašamo se lahko, ali je 

to morda vpliv družbeno pričakovanih odgovorov.  

 

Od učencev se v splošnem v primerjavi z učenkami pričakuje višja stopnja samozavesti, 

tekmovalnost, matematične in tehnične sposobnosti in večja pozabljivost pri domačih 

nalogah. Pričakovanja učiteljev se do učenk v primerjavi z učenci spremenijo na področju 

čustvene občutljivosti (oziroma pogostejšega in intenzivnejšega izražanja čustev), boljših 
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delovnih navad, jezikovnih sposobnosti, večje ubogljivosti in večje odgovornosti za šolsko 

delo.  

 

Načelno učitelji niti od učenca niti od učenke ne pričakujejo pozabljivosti in agresivnosti, do 

obeh pa imajo enaka pričakovanja glede učnih dosežkov in dobre samopodobe. 

 

Ferbežer (2002) poudarja, da so lahko učiteljeve ocene o učenčevi nadarjenosti prežete s 

predsodki ali s prikritim tekmovanjem z učenci, kar se izraža v primerih nadarjenosti deklet, 

nadarjenih iz kulturno prikrajšanih okolij, nadarjenih, ki veliko sprašujejo, nadarjenih, ki 

najdejo npr. pri matematični uri bolj izvirno, divergentno pot do rešitve, kakor jo je učitelj 

pričakoval ipd.  

 

Te ugotovitve prispevajo k odgovoru na tretje raziskovalno vprašanje »Kako se pričakovanja 

učiteljev do identificiranih nadarjenih učencev razlikujejo glede na spol učenca?«, podpira pa 

ga tudi naša tretja hipoteza »Spol učenca vpliva na oblikovanje učiteljevih pričakovanj do 

njega.«, ki smo jo sprejeli.  

 

Stereotipnih predstav ne najdemo samo v zvezi s spolom nadarjenih učencev, ampak tudi na 

drugih področjih. Še več, ugotovili smo, da večina učiteljev ne soglaša s stereotipnimi 

predstavami o nadarjenih učencih v osnovni šoli. Analiza rangov, kjer smo primerjali 

dobljene rezultate z rezultati raziskave M. Juriševič (2012a), nakazuje na dejstvo, da so 

stereotipne predstave v obeh raziskavah približno enako ocenjene.  

 

Nacionalna zveza za nadarjene otroke (NAGC, 2016) poudarja, da vsi nadarjeni učenci 

potrebujejo kompetentnega učitelja za vodenje skozi vzgojno-izobraževani program in da 

sami (tako kot športniki brez treninga pod vodstvom kompetentnega trenerja) ne bodo tako 

uspešni, kot bi bili sicer. Tega se zavedajo tudi osnovnošolski učitelji, saj najbolj soglašajo s 

prepričanjem, da je treba nadarjenim učencem posvetiti prav toliko posebne pozornosti kot 

učencem s posebnimi potrebami. Hkrati pa pritrjujejo trditvi, da bi morali nadarjeni učenci v 

svojem prostem času pomagati učencem, ki učno počasneje napredujejo, sicer obstaja 

nevarnost, da nadarjeni učenci (zaradi dodatne in posebne pozornosti učiteljev) postanejo 

domišljavi in sebični. M. Juriševič (2012a) pojasnjuje, da so tudi v njeni raziskavi anketirani 

soglašali s trditvijo, da bi nadarjeni učenci lahko postali domišljavi, vendar je analiza 

podskupin pokazala, da so s trditvijo najbolj soglašali starši sošolcev nadarjenih učencev, 

strokovni delavci v osnovnih šolah in starši nadarjenih osnovnošolcev. Zaznati je, da v 

osnovni šoli vlada tekmovalnost – ne samo med nadarjenimi in nenadarjenimi učenci, pač pa 

tudi med njihovimi starši.  

 

Učitelji absolutno zavračajo trditev, da se nadarjenim učencem ni treba učiti, da so učno 

nadarjeni učenci ''grebatorji'', ''piflarji'' ali ''čudaki'' in da učenci s slabšim učnim uspehom ne 

morejo biti nadarjeni. Splošno sprejeti (negativni) stereotipi, ki vplivajo na odnos družbe do 

nadarjenih in hkrati tudi na odnos nadarjenih samih do sebe (po Subotnik idr., 2011, v 

Juriševič, 2012a), izgubljajo svoj učinek, kar nakazuje na uvajanje sprememb v sodobno 

družbo. Ne nazadnje je že J. Freeman (1995, 2010, v Juriševič, 2012a) opozorila na to, da so 

stereotipne predstave pogosto vzrok za neprilagojeno vedenje ali moteno čustvovanje 

nadarjenih, ki nastopi kot posledica interakcij med nadarjenimi otroki in socialnim okoljem na 

podlagi teh stereotipov in iz njih izhajajočih nerealnih pričakovanj.  

 

M. Ule (2004) navaja, da so stereotipne predstave relativno toge in jih je težko spreminjati v 

času in prostoru. Z analizo obeh raziskav (naše in M. Juriševič, 2012a) smo dokazali, da to 
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drži. Iz analize rangov so učitelji iste trditve ocenili približno enako, kar nakazuje, da lahko 

rezultate posplošimo na osnovno množico in ob upoštevanju časovnega zamika (4 leta) 

sklepamo, da gre za dokaj nespremenljiv odnos učiteljev do nadarjenih učencev. V raziskavi 

smo uspeli zaslediti rahlo izboljšavo oziroma premik v mišljenju in razumevanju nadarjenih 

učencev ter njihovega vsakodnevnega delovanja.  

 

Raziskava nam je pokazala novo priložnost za nadaljnje raziskovanje in potencialne 

izboljšave v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Učitelji namreč soglašajo s trditvijo, da se 

nimajo časa posebej posvečati nadarjenim učencem v razredu, na kar je opozorila tudi S. Arh 

(2007), ki meni, da je učitelj v razredu zaradi heterogenosti učencev vedno v dilemi, komu 

nameniti svojo energijo in razpoložljivi čas ene šolske ure. Pogosto so učitelji prisiljeni 

posvečati pozornost motečim in učno šibkejšim učencem, zaradi katerih jim običajno zmanjka 

energije in časa za tiste učence, ki so radovedni, željni znanja in hitro dojamejo učno snov, jih 

poslušajo in si zapomnijo. Ti učenci so prepuščeni sami sebi, za njih je že tako preveč 

ponavljanja snovi, ki jo že obvladajo in dobijo premalo novih informacij in/ali izzivov, ki bi 

potešili njihovo radovednost. Tako imamo priložnost razmisliti, kako bi lahko učitelji 

reorganizirali svoje delo znotraj razreda, da bi nadarjeni dobili to, kar potrebujejo, in da 

razmislimo, kako bi lahko prilagodili učne pripomočke (delovne zvezke, učbenike …), ki bi 

nadarjenim omogočali samostojno delo in potešitev radovednosti.  

 

Čeprav je slovenska literatura za področje pričakovanj učiteljev do nadarjenih učencev 

sorazmerno skromna in nesistematično razdrobljena med različnimi vidiki nadarjenosti, je tuja 

literatura bogata s tem. Različni slovenski in tuji avtorji navajajo, da na oblikovanje 

pričakovanj vplivajo učiteljeve lastne izkušnje, znanje, vrednote, socialna in šolska kultura, še 

bolj podrobno pa učenčev spol, osebnostne lastnosti učenca, njegova zunanjost in vedenje, 

ocene iz prejšnjih šolskih let, učni dosežki in priznanja … Čeprav nekateri sodobni učitelji ne 

priznavajo, da vse to vpliva na njihova pričakovanja do učencev, različne raziskave tako ali 

drugače to potrjujejo.  

 

Pri empiričnem raziskovanju smo se morali soočiti tudi z nepredvidenimi težavami. Ključna 

izmed njih je bila velika neodzivnost osnovnih šol. Šole, ki so se na prošnjo o sodelovanju 

sicer odzvale, vendar so sodelovanje zavrnile (4,9 %) so pojasnile še, da trenutno na šoli 

poteka več raziskav (tudi do 8 različnih) in da imajo dovolj dela z njimi, tako da za takó 

zahtevno anketo nimajo časa. Drugi dejavnik, ki bi lahko pomembno vplival na neodzivnost 

pa je prenos informacij. Elektronsko sporočilo s prošnjo za sodelovanje smo poslali 

neposredno ravnateljem osnovnih šol, če so le–ti imeli kontaktne podatke na spletnih straneh 

osnovne šole. Če to ni bilo mogoče, smo morali sporočilo poslati v tajništvo, od koder pa 

nimamo zagotovila, da je bilo sporočilo posredovano do odgovornih oseb oziroma te osebe 

niso pravočasno prebrale prošnje za sodelovanje. Velik osip morebiti nakazuje tudi na to, da 

učitelji in učiteljice preprosto ne želijo sodelovati v raziskavah, ker to za njih pomeni dodatno 

delo (za katero niso plačani oziroma to ni njihovo delo). 

 

Z drugo težavo pa smo srečali pri vprašalniku. Čeprav smo izvedli pilotsko raziskavo, so 

nekateri učitelji med odgovori navajali, da vprašanje ''Kateri je po vašem mnenju najbolj 

pomemben učinek pričakovanj glede učnih dosežkov na vedenje nadarjenih učencev in 

učenk?'' ni bilo dovolj jasno postavljeno. Nekoliko manj težav so imeli s pojmom dvojno 

izjemni učenci, vendar so se tudi tukaj pojavile nejasnosti.  

 

Ob upoštevanju dejstva, da smo odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja in da smo tri 

hipoteze (od štirih) sprejeli, lahko rečemo, da je raziskovanje doseglo namen in cilje 
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magistrskega dela. Empirični del spodbuja k ponovnemu razmisleku o pričakovanjih do sebe 

in do drugih in zavedanju, da lahko pričakovanja vodijo v dejanja (samouresničujoča se 

prerokba) ter novemu pogledu stroke k problematiki oblikovanja primernih pričakovanj do 

učencev (vseh, ne samo nadarjenih) v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Subotnik s sodelavci 

(v Juriševič, 2012a) meni, da je v prihodnje smiselno okrepiti izobraževanje strokovnih 

delavcev na šoli na področju razumevanja nadarjenosti in pomena prilagojenega vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, prav tako pa tudi ozaveščati starše vseh učencev o 

pomenu dela z nadarjenimi na individualni in družbeni ravni.  

 

Zaključujemo z mislijo Georga (1997), ki je že pred dvajsetimi leti odprl vprašanja za 

razmislek o delu učiteljev in metodah pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli in jih lahko 

prenesemo tudi v sodobni prostor in čas:  

 V kaj naj bi se nadarjeni otroci s pomočjo vzgoje in izobraževanja usmerili v prihodnosti?  

 Ali je namen vzgoje in izobraževanja nadarjenih razvijanje lastne osebnosti ali razvijanje 

njihovega prispevka družbi?  

 Kaj je osnovni pogoj, da bomo izostrili posluh učiteljev za potrebe teh učencev?  

 

3.7.1 Predlogi za izboljšave 

 

V upanju, da bi se učitelji zavedali vpliva pričakovanj do (vseh) učencev, predlagamo:  

 

 Več pogovora in medsebojne komunikacije tako na področju prepoznavanja 

nadarjenih učencev kot na področju pričakovanj učiteljev do vseh učencev – 

nadarjenih, učencev z odličnim šolskim uspehom, še posebej pa do dvojno izjemnih 

učencev. 

 Še več spodbujanja, podpore in motiviranja osnovnošolskih otrok, saj motivacija 

pomembno vpliva na razvoj otrokovih potencialov.  

 Da vzgojno-izobraževalne ustanove nadarjenim ponudijo številne in različne 

aktivnosti in dejavnosti, ki nadarjene učence zanimajo, jih vključijo v načrtovanje 

programov ter nadarjene učence vprašajo po njihovih potrebah in željah. 

 Usmerjeno pozornost na dvojno izjemne učence ter ugotavljanje in preverjanje njihove 

nadarjenosti. S tem lahko pomembno vplivamo na izboljšanje samopodobe dvojno 

izjemnih učencev, saj jim z iskanjem njihovih močnih točk sporočamo, da nam ni 

vseeno zanje.  

 Da učitelji kljub natrpanim urnikom prisluhnejo svojim učencem. Mogoče je treba 

drugače zasnovati učbenike in delovne zvezke, ki bodo ob stranskih opombah ponujali 

dodatne naloge in zabavne miselne izzive, ki jih lahko samoiniciativno rešujejo vsi 

učenci (ne samo nadarjeni) ter tako razvijajo svoje razmišljanje.  

 Dodatna (če je le mogoče brezplačna) izobraževanja za učitelje in druge strokovne 

delavce – tako v času študija kot kasneje v obliki poklicnih izobraževanj.  

 Nadaljevanje raziskovanja v tej smeri in nadgrajevanje raziskav o nadarjenosti, saj 

smo z vsakim raziskovanjem bližje razumevanju pojma nadarjenosti, problematiki 

prepoznavanja le-te in razumevanju vpliva pričakovanj. 

 Da se učitelje spodbuja k razmisleku, kako delajo, kakšne so njihove delovne metode 

in kaj pričakujejo od svojih učencev.  
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4 SKLEP 
 

Terminološka zmeda, ki je včasih veljala na področju nadarjenosti, se z leti zmanjšuje, še 

vedno pa je prisotna, s čimer se strinja tudi D. Boben (2012), ki trdi, da tako v strokovnih kot 

tudi v laičnih krogih razpravljamo, ali imamo v Sloveniji preveč nadarjenih otrok. Pri tem 

poudarja dejstvo, da je nadarjenih (prav) toliko, kolikor smo jih opredelili z definicijo in s 

kriterijem, ki opredeli ''visoke dosežke oziroma potenciale.'' 

 

Koncept prepoznavanja nadarjenih (Žagar idr., 1999) ima nekaj prednosti, kot je na primer ta, 

da jih prepoznavajo tisti, ki z njimi neposredno živijo (starši, vrstniki, učitelji in drugi 

strokovni delavci), prepoznava pa je večplastna in celovita, saj vključuje zbiranje informacij 

na treh ravneh: evidentiranje, identifikacija in pridobitev mnenja staršev o otrokovi 

nadarjenosti. Kljub temu ima Koncept nekatere pomanjkljivosti, ki se jih zavedamo: izboljšati 

je treba ocenjevalne lestvice, s katerimi učitelji ocenjujejo nadarjenost učencev, premisliti je 

treba o področjih in vrstah nadarjenosti, ki se kažejo pri učencih na osnovnošolski stopnji, in 

samo ta področja vključiti v lestvice, učiteljevo oceno o nadarjenosti učenca je smiselno 

dopolniti z mnenjem staršev ter na novo premisliti o postavljenih mejah za nadarjenost na 

posameznih merilih, saj bi s tem zmanjšali odstotek identificiranih nadarjenih v Sloveniji 

(Žagar, 2012b).  

 

Strinjamo se z Muskom in B. Lep (Musek, 2006, v Lep, 2012), ki menita, da je glavni cilj 

dela z nadarjenimi učenci harmonizacija intelektualnih potencialov, specifičnih talentov, 

morebitnih primanjkljajev in vrednot. Ne smemo namreč pozabiti, da lahko učence 

obremenimo z delom samo do meje, ki jo želijo in je zanje še smiselna.  

 

Ko govorimo o obremenjenosti, ne moremo mimo (prevelike) obremenjenosti tudi samega 

vzgojno-izobraževalnega sistema (posameznih osnovnih šol), ki bolj zavrača kot sprejema 

sodelovanje v raziskavah ali se na prošnje za sodelovanje ne odziva; v naši raziskavi je zaradi 

tega namreč sodelovalo relativno malo osnovnih šol.  

 

V zadnjih letih na področju dela z nadarjenimi je na večini šol opazen velik napredek, s čimer 

se strinja tudi T. Bezić (2012b) in nadaljuje, da so učitelji, obremenjeni z novostmi, ki jih je 

bilo potrebno vpeljati v šolske situacije, naredili zares veliko. Za nenehno izboljševanje 

vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci je treba poleg obstoječih načinov 

strokovne podpore učiteljem in šolam v okviru nadaljnjega izobraževanja zagotoviti, da bo 

področje prepoznavanja nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalnega dela z njimi postalo 

tudi del dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov bodočih učiteljev in stalna 

vsebina programov njihovega nadaljnjega izobraževanja. M. Juriševič (2011) še dodaja, da so 

današnji nadarjeni učenci jutrišnji socialni, intelektualni, ekonomski in kulturni voditelji, zato 

njihovega razvoja ne gre prepustiti zgolj naključju.  

 

Ob večjem ali manjšem upoštevanju izvajanja Koncepta (Žagar idr., 1999) osnovne šole 

nadarjenim učencem ponujajo številne raznolike dejavnosti in aktivnosti, ki jih pripravijo 

učitelji in drugi strokovni delavci. Ob predpostavki, da dejavnosti načrtujejo v skladu s 

svojimi prepričanji in pričakovanji do učencev, lahko privzamemo, da pričakovanja učiteljev 

soustvarjajo resničnost učencev.  

 

Na oblikovanje pričakovanj učiteljev do učencev najbolj vplivajo osebnostne lastnosti učenca; 

najbolj izrazita je samoiniciativnost, angažiranost in motivacija za razvijanje lastnih 
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potencialov, ne smemo pa zanemariti tudi sistema vrednot, ki jim učitelji očitno dajejo velik 

pomen.  

 

Učitelji potrebujejo več informacij o dvojno izjemnih učencih, saj je večina potrdila izkušnjo 

dela z njim, čeprav je bilo vprašanje nekaterim učiteljev dokaj nejasno. Učitelji ocenjujejo, da 

imajo do dvojno izjemnih učencev nižja pričakovanja kot do nadarjenih učencev in učencev z 

odličnim šolskim uspehom, čeprav tudi dvojno izjemni učenci sodijo v kategorijo 

''nadarjenih''. Nižja pričakovanja lahko vodijo v samouresničujočo se prerokbo (na kar so 

opozorili Eccles, Jussim in Madon že leta 1996) in tudi dejansko vplivajo na nižje učne 

dosežke učencev.  

 

Zanimivo je tudi zanikanje osnovnošolskih učiteljev, da na oblikovanje pričakovanj do 

učencev ne vpliva spol učenca, čeprav so rezultati naše raziskave pokazali drugače. Razlike v 

pričakovanjih do učencev in pričakovanjih do učenke so statistično pomembne in vplivajo na 

nadaljnje učiteljevo zaznavanje učenca oziroma učenke. Čeprav učitelji tega dejstva ne želijo 

sprejeti, so odgovarjali skladno z družbeno zaželenimi odgovori.  

 

Iz primerjave naše raziskave z raziskavo M. Juriševič (2012a) smo ugotovili, da se stereotipne 

predstave v zadnjih petih letih niso bistveno spremenile, saj se vrstni red rangov na prvih 

petih mestih sploh ni spremenil. Vseeno so pa so nekatere trditve relativno nizko ocenjene, 

kar pomeni, da se učitelji v splošnem ne strinjajo z njimi. Glede na to, da sprememb ni bilo 

moč zaznati, je morda čas, da stereotipne predstave spremenimo in začnemo govoriti o drugih 

(pozitivnih) stereotipih.  

 

Razmišljanja o nadarjenih učencih zaključujemo z zgodbico slavnega znanstvenika. Čeprav 

nismo povsem prepričani, ali je zgodba resnična ali ne, ima vseeno močno motivacijsko 

sporočilo. 

 

Thomas Edison je nekega dne prišel domov in mami v roke predal pismo, ki ga je napisala 

njegova učiteljica v osnovni šoli. Ko je mama pismo prebrala, se je s solzami v očeh obrnila k 

Thomasu in ga prebrala na glas: »Vaš sin je genij. Ta šola je premajhna zanj in nima dovolj 

kompetentnih učiteljev, da bi Thomasu nudili, kar potrebuje. Prosimo, da ga poučujete sami 

doma.« Po mnogih letih, ko je Thomasova mama že umrla, je Thomas postal eden največjih 

izumiteljev stoletja. Ko je nekega dne pospravljal, je med starimi družinskimi stvarmi 

nenadoma zagledal prepognjen papir. Vzel ga je in prebral. Na njem je bilo zapisano: »Vaš 

sin ima posebne potrebe. Naj ne hodi več v šolo in ga poučujte sami doma.« Thomas se je 

zjokal, potem pa zapisal v svoj dnevnik: »Thomas Alva Edison je otrok s posebnimi 

potrebami, ki ga je junaška mati spremenila v genija stoletja« (Škarja, 2017). 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za učitelje 

 

Spoštovani učitelji in učiteljice! 
 

Sem Bojana Kvartuh in zaključujem s študijem Socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V okviru magistrskega dela raziskujem pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih 

učencev v osnovni šoli. Prosila bi vas, da si vzamete nekaj minut in iskreno odgovorite na spodnja vprašanja o 

značilnostih nadarjenih učencev. Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori pa bodo uporabljeni za namene 

magistrskega dela. Za dodatne informacije sem vam na voljo na bojana.kvartuh@gmail.com. Že vnaprej se vam 

zahvaljujem za odgovore. 

 

Spol (obkrožite):      M     Ž  

 

Triletje, v katerem poučujete: (V kvadratku označite z X; možnih je več odgovorov.)  

 Prvo triletje 

 Drugo triletje 

 Tretje triletje 

 
1. Katere osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem? Napišite (vsaj) 5 najpomembnejših 

po vašem mnenju in izkušnjah. (Vrstni red ni pomemben.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2. Ali imate izkušnje z delom z učencem/ učenko, ki ima posebne potrebe in je bil prepoznan/-a za 

nadarjenega/-o (t. i. dvojno izjemen/-a učenec/-ka)? (Obkrožite.) 

 

DA            NE 

 
3. Kateri je po vašem mnenju najbolj pomemben učinek pričakovanj glede učnih dosežkov na 

vedenje nadarjenih učencev in učenk? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

mailto:bojana.kvartuh@gmail.com
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4. Na podlagi katerih informacij o nadarjenih učencih/učenkah oblikujete svoja pričakovanja do 

njih? (Obkrožite številko; možnih je več odgovorov.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Spol 

 

Narodnost 

 

Osebnostne  

lastnosti 

 

Rezultati 

testov 
inteligent-

nosti 

 

Zunanjost 

učenca / 
učenke 

 

Učni uspeh v 

prejšnjih 
šolskih letih 

 

Učenčevo 

vedenje (v 
razredu) 

 

Socialno-

ekonomski 
položaj 

družine 

 

 

Drugo 

(dopišite): 

 
5. V kolikšni meri pričakujete, da spodnje trditve veljajo oz. ne veljajo za nadarjene učence, učence 

z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemne učence (nadarjeni učenci s posebnimi 

potrebami)? (V vsakem stolpcu obkrožite številko – stopnjo strinjanja, ki se v vrstici lahko večkrat ponovi.) 

 

(Pričakujem, da: 1 – sploh ne velja, 2 – večinoma ne velja, 3 – večinoma velja, 4 – popolnoma velja) 
 

V primerjavi s svojimi vrstniki/-cami,  

učenec/-ka … 

Nadarjeni 

učenec/-ka 

Učenec/-ka z 

odličnim šolskim 

uspehom 

Dvojno izjemen 

učenec/-ka  

… na vprašanja odgovarja z daljšimi in bolj  

kompleksnimi odgovori 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ga poleg šole zanima več različnih stvari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je samostojen in neodvisen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… več časa nameni učenju 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima smisel za humor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima razvit močan občutek za pravičnost 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je motiviran za šolsko delo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima željo po uspehu in dosežkih 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je bolj tih 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je bolj miren 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je organiziran pri učenju 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima visoko učno uspešnost 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… dobro logično sklepa 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… dobro analizira 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… zna posplošiti 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima veliko idej 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima veliko izvirnih idej 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima nenavadno domišljijo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je nezainteresiran za šolo in/ali udeležbo v  

šolskih dogajanjih 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… v spomin hitro prikliče podatke, ki jih potrebuje 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima več različnih obšolskih interesov 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ga je strah pred ocenjevanjem 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je dober vodja skupine 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… hitro bere 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… bere z razumevanjem 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… je motorično spreten in vzdržljiv 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… vztraja pri reševanju nalog 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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V primerjavi s svojimi vrstniki/-cami,  

učenec/-ka … 

Nadarjeni 

učenec/-ka 

Učenec/-ka z 

odličnim šolskim 

uspehom 

Dvojno izjemen 

učenec/-ka  

… je empatičen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… uživa v svojih dosežkih 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… se ne prilagaja večini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… vpliva na razredno klimo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

… ima bogato besedišče 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
6. Kakšna pričakovanja bi imeli do učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o njem vedeli le to, 

da je nadarjen? (Katere osebnostne lastnosti ima? Katere težave ima oz. so mu prihranjene? Kako se obnaša? Kako se je 

vključil v razred? Kakšna je njegova motivacija za delo? Kakšni bodo njegovi učni dosežki? …) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
7. Kako bi se vaša pričakovanja spremenila (glede na gornji primer), če bi v razred na novo 

vstopila nadarjena učenka? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
8. Od koga bi prej oz. hitreje pričakovali naslednje lastnosti? (Označite z X.) 

 

 Lastnosti prej pričakujem od  

Nadarjenega 

učenca 

Nadarjene 

učenke 

Oba v enaki 

meri 

Nobenega 

Čustvena občutljivost     

Večja samozavest      

Večja tekmovalnost     

Boljše delovne navade     

Matematična in tehnična sposobnost     

Jezikovna sposobnost      

Večja ubogljivost     

Agresivnost      

Samostojnost in neodvisnost     

Višji učni dosežek     

Boljša samopodoba     

Vpliv adolescence na vedenje     

Želja po priljubljenosti med vrstniki     

Večja odgovornost za šolsko delo     

Večja pozabljivost  
(npr. pozablja stvari, ne naredi domače naloge …) 
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9. Kako se strinjate s spodaj naštetimi izjavami o nadarjenih učencih oziroma v povezavi z 

njimi? (Obkrožite ustrezno oceno.) 

 

(1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popolnoma strinjam) 

 

TRDITEV  (NE)STRINJANJE 

Nadarjeni imajo visoke dosežke na vseh področjih. 1 2 3 4 

Nadarjeni učenci bodo uspešni ne glede na vzgojno-izobraževalni program, v katerega so 

vključeni. 

1 2 3 4 

Učno nadarjeni otroci so ''grebatorji'', ''piflarji'' ali ''čudaki''. 1 2 3 4 

Nadarjenim se ni potrebno učiti. 1 2 3 4 

Nadarjeni učenci so nenadarjenim vrstnikom vzor v razredu. 1 2 3 4 

Učenci s slabšim učnim uspehom ne morejo biti nadarjeni. 1 2 3 4 

Nadarjeni učenci so v razredu priljubljeni. 1 2 3 4 

Nadarjeni učenci bi morali v prostem času pomagati učencem, ki učno počasneje 

napredujejo.   

1 2 3 4 

Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne pozornosti postanejo domišljavi in sebični. 1 2 3 4 

Nadarjeni učenci pogosto motijo druge učence v razredu.  1 2 3 4 

Nadarjeni učenci so pogosto nedružabni. 1 2 3 4 

Nadarjeni učenci imajo več težav pri sklepanju prijateljstev.  1 2 3 4 

Nadarjenim učencem je treba posvetiti prav toliko posebne pozornosti kot učencem, ki 

imajo učne težave.  

1 2 3 4 

Večina učiteljev nima časa, da bi se posebej posvečala nadarjenim učencem v razredu.  1 2 3 4 

 
10. Ali v kakršni koli obliki sodelujete z nadarjenimi učenci? (Obkrožite oz. dopišite.) 

a. Da, sem koordinator/-ka za delo z nadarjenimi 

b. Da, z njimi imam naslednje aktivnosti: _____________________________________ 

c. Drugo: _______________________________________________________________ 

d. Ne 

 

 

 

 

 

 

Za odgovore se vam iskreno zahvaljujem.  
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Priloga 2: Opis posameznih področij ocenjevalnih lestvic 

 

Vsaka ocenjevalna lestvica za učitelje ima 8 trditev, ki opisujejo nadarjeno vedenje učenca na 

določenem področju nadarjenosti (Žagar idr., 1999; Bezić idr., 2008).  

 

Splošno intelektualno področje se nanaša na učenčeve intelektualne sposobnosti, ki se 

zrcalijo v učenčevem vedenju v razredu. Učitelj lahko opazi njegov dober spomin, natančnost 

opazovanja, hitro razumevanje vzročno-posledičnih odnosov, dobro sklepanje, razumevanje 

bistva ipd. 

 

Učno (nekateri ga imenujejo akademsko) področje se zrcali v učenčevi razgledanosti, 

zanimanju za različna področja in tudi znanju iz teh področjih, ki niso nujno povezana s 

šolskim kurikulum. Ima izredno bogat besedni zaklad, glede pridobivanja informacij (znanja) 

je samoiniciativen in notranje motiviran. Vse to se lahko kaže pri visokih šolskih ocenah, 

dosežkih na tekmovanjih (npr. vesela šola, kenguru ipd.) 

 

Ustvarjalno področje lahko učitelj opazi v učenčevi drugačnosti oz. v različnih možnih 

poteh pri reševanju problema, ki jih najde učenec. Ustvarjalni učenci so bolj občutljivi za 

probleme, imajo veliko vprašanj, pri reševanju se ne oklepajo znanih poti, imajo veliko 

različnih in izvirnih idej na katerem koli področju šolskega dela. Ustvarjalnost se kaže tudi v 

nekaterih osebnostnih lastnostih, kot je npr. prilagodljivost, odločnost, smisel za humor, 

nekonvencionalnost, radovednost, neodvisnost, nekonformizem ipd.  

 

Voditeljsko področje se zrcali v učenčevem smislu za organizacijo kakršnih koli dogodkov 

(od skupinskega dela v razredu do izletov, zabav, športnih druženj ipd.). Učenec z 

voditeljskim talentom z lahkoto navezuje stike, je priljubljen in zna prepričati sošolce. Take 

učence sošolci radi predlagajo tudi za formalnega vodjo, saj znajo vzpostaviti stik tudi z 

odraslimi.  

 

Tehnično področje vsebuje postavke, ki opisujejo učenčevo vedenje pri dejavnostih, 

povezanih s konstrukcijami različnih predmetov, uporabi orodij in pripomočkov. Učenec, 

talentiran na tem področju, zna narisati načrt, po njem izdelati nek izdelek, je spreten, vztrajen 

in natančen pri razstavljanju, sestavljanju ali popravljanju mehanskih ali kakih drugih 

aparatov.  

 

Telesno-gibalno področje se nanaša na učenčeve psihomotorične sposobnosti, ki se vidijo v 

njegovi dobri telesni razvitosti, fizični kondiciji in telesni vzdržljivosti. Tak učenec se zelo rad 

ukvarja z različnimi telesnimi dejavnostmi in pri tem dosega zelo dobre rezultate. Z lahkoto se 

nauči različnih telesnih gibov in pri tem pokaže vztrajnost.  

 

Glasbeno področje se kaže v učenčevem zanimanju in ukvarjanju z glasbo. Taki učenci 

običajno obiskujejo glasbeno šolo in/ali imajo že tudi uspehe na različnih glasbenih 

tekmovanjih. Učitelj pa bo v šoli opazil, da se talentiran učenec zanima za glasbo, rad jo 

posluša ali poustvarja (poje, igra inštrument, sodeluje v pevskem zboru ipd.) in tudi sam si 

izmišlja izvirne melodije. Zlahka si zapomni in izvaja melodične, ritmične vzorce ter se na 

glasbo tudi čustveno odziva.  

 

Likovno področje preverjamo s trditvami, ki opisujejo učenčevo vedenje pri likovnem pouku 

ali krožku. Učenec, talentiran na tem področju, lahko zelo dolgo vztraja pri opazovanju slik, 

ima dober spomin za likovne podrobnosti in celotne strukture ter izrazit estetski čut. Uživa v 
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preizkušanju novih likovnih materialov ali tehnik, načrtuje likovne kompozicije in dolgo 

vztraja v likovni dejavnosti.  

 

Literarno področje se zrcali v učenčevih literarnih izdelkih (proza, poezija, literarne igre 

ipd.), ki jih z veseljem ustvarja. To zvrst zelo ceni, uživa tudi v besednih in literarnih igrah, 

veliko bere. Ima občutek za pomene besed, ritem in harmonijo besed.  

 

Dramsko področje se kaže v učenčevem sproščenem nastopanju, želji po vživljanju v 

različne vloge (improviziranje, imitiranje, uporaba mimike in telesne govorice) in nastopanju 

pred drugimi. Učenec s talentom na dramskem področju zna dobro opazovati vedenje in 

čustva drugih, zna pa tudi sam ustvariti pri drugih čustveno napetost in odziv. 

 

 

Manj razumljivi pojmi 

 

''Občutljiv za probleme'' pomeni, da učenec opazi problem, kjer ga drugi ne vidijo, npr. 

pomanjkljivosti nekega izdelka, ideje, predloga, načrta ipd. 

 

''Miselno fleksibilen'' pomeni, da je  učenec sposoben prehajanja iz enega načina mišljenja v 

drugega. 

 

''Smisel za organizacijo'' pomeni, da gre za organizacijo lastnega dela (čas, prostor, 

pripomočki ipd.) in dela drugih, npr. uspešno organizira delo skupine. 
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Priloga 3: Opredelitev ključnih pojmov v raziskavi 

 

Preden se lotimo raziskovanja oziroma analize empiričnih podatkov, je pomembno da 

opredelimo, kaj pomenijo izrazi, ki jih uporabljamo za označitev lastnosti v raziskavi (po 

Mesec, 2009). 

 

V magistrskem delu smo uporabili delovno definicijo nadarjenosti, ki je zapisana v Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011): »Nadarjeni učenci so učenci, ki 

izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih 

učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za 

vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči 

vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike 

dela.«  

 

Nadarjeni učenci z odličnim šolskim uspehom so učenci, ki so prepoznani za nadarjene in 

ki s v preteklem šolskem letu imel končni, splošni učni uspeh odličen Za raziskovanje te 

skupine smo se odločili na podlagi dejstva, ki ga izpostavljajo nekateri avtorji (npr. Neihart in 

Betts, 1988; v Juriševič 2012a), da je 90 % vseh nadarjenih učencev z odličnim šolskim 

uspehom.   

 

Dvojno izjemni učenci so tisti učenci, ki kažejo potenciale za visoke dosežke ali 

ustvarjalnost vsaj na enem področju in hkrati kažejo vsaj en primanjkljaj, oviro ali motnjo na 

določenem področju (Bade, 2014). Za raziskovanje te skupine smo se odločili na podlagi 

dejstva, ki ga izpostavljajo nekateri avtorji (npr. Magajna, 2007, v Bezić idr., 2012a), da 

učitelji uspešno prepoznajo le 3–5 % dvojno izjemnih učencev.  

 

Osnovnošolski razredi so razdeljeni na triletja:  

1. triletje – razredi od 1. do vključno 3. razreda 

2. triletje – razredi od 4. do vključno 6. razreda 

3. triletje – razredi od 7. do vključno 9. razreda 
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Klasifikacija odgovorov anketiranih učiteljev glede osebnostnih lastnosti nadarjenih 

učencev (N = 132); po Konceptu (Žagar idr., 1999)  

 

MISELNO-SPOZNAVNO PODROČJE 

 Divergentno mišljenje 
 Posploševanje: prenos znanja, povezovanje 

med predmeti 

 Logično mišljenje  Sposobnost koncentracije, zbranosti 

 Domišljija  Natančnost opazovanja 

 Natančnost opazovanja  Aktivno sodelovanje 

 Dober spomin  Kritično mišljenje 

 Smisel za humor, duhovitost  Fleksibilnost 

 Analitično mišljenje  Dober spomin, hitro pomnjenje 

 Iznajdljivost  Sposobnost predvidevanja 

 Logično mišljenje  Abstraktno mišljenje 

 Domišljija, domiselnost  Splošna inteligentnost 

 Fluentnost: iskanje več rešitev, niza več idej 
 Razmišlja izven okvirja, drugačni načini 

razmišljanja 

 Originalnost, izjemnost, inovativnost, 

izvirnost 
 Sposobnost sklepanja: hitro sklepanje, 

sintetično mišljenje 

 

UČNO-STORILNOSTNO PODROČJE 

 Široka razgledanost  Bistroumnost, bistrost 

 Visoka učna uspešnost  Uvid 

 Bogato besedišče  Pametnost 

 Hitro branje  Dobro izražanje 

 Spretnost v umetniški dejavnosti  Visoka učna uspešnost 

 Motorična spretnost in vzdržljivost  Nadpovprečni rezultati 

 Ustvarjalnost  Poslušajo navodila 

 Široka razgledanost  Pozna smiselnost izobraževanja 

 Hitro razmišljanje  Grdo pišejo 

 Talentiranost, spretnost, sposobnost, 

nadarjenost na močnem področju 
 Bogat besedni zaklad, bere z razumevanjem, 

veselje do branja 

 Odličnjak  Dobra številska predstavljivost 

MOTIVACIJA 

 Visoke aspiracije  Vedoželjnost, radovednost, zvedavost 

 Potreba po doseganju odličnosti  Radovednost 

 Zanimanje in aktivnost na več različnih 

področjih  
 Potreba po doseganju popolnosti 

 Različni in močno izraženi interesi  Učljivost, želja po znanju, iskanje znanja 

 Vztrajnost pri reševanju nalog  Rad eksperimentira in raziskuje 

 Visoka storilnostna motivacija  Želja po uspehu, uživanje v dosežkih 

 Uživanje v dosežkih  Sodelovanje na tekmovanjih 

 Vztrajnost  Notranja motivacija, lastna aktivnost 

 Motiviranost za delo  Želja po novih izzivih 

 Samoiniciativnost, angažiranost,  Ciljna usmerjenost, predanost, zavzetost za 
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ambicioznost, zagnanost, zavzetost, 

prizadevnost 
delo  

SOCIALNO-ČUSTVENO PODROČJE 

 Nekonformizem 
 Čustvena inteligenca, čustvena zrelost, 

čustvena občutljivost 

 Močno razvit občutek za pravičnost  Voditeljske sposobnosti 

 Neodvisnost in samostojnost  Pogumnost 

 Sposobnost vodenja in vplivanja na druge  Družabnost, vključenost v skupino 

 Preprostost  Upošteva mnenje drugih, izraža svoje mnenje 

 Izrazit smisel za organizacijo  Individualnost, samozadostnost 

 Empatičnost  Ostati v ozadju 

 Delavnost, pripravljenost za delo, marljivost  Zadovoljnost 

 Samostojnost, neodvisnost  Intuitivnost 

 Odgovornost, vestnost  Z vrednotami 

 Samozavest, samosvojost, samozaupanje 

(prepričanje vase), dobra samopodoba 
 Prijateljskost, prodornost 

 (Samo)kritičnost  Uporniškost 

 Pripravljenost za pomoč drugim 
 Zadržanost, zaprtost, odmaknjenost, ne-

izpostavljenost 

 Pridnost, natančnost, pozornost 
 Egoističnost, zmedenost, nemirnost, tihost, 

umik v svoj svet 

 Energičnost, razigranost, pozitivnost, 

živahnost, veselje do življenja 
 Introvertiranost, ekstravertiranost, 

ekstravertno delovanje 

 Poštenost, prijaznost, spoštljivost, iskrivost, 

iskrenost, vljudnost 
 Neprilagodljivost v socialnem okolju, težka 

socializacija, nedružabnost 

 Zgovornost, komunikativnost, odprtost, 

odkritost 
 Umirjenost 

 Doslednost, ubogljivost, poslušnost  Premalo samozavestni 

 Sistematičnost, organiziranost, redoljubnost, 

urejenost 
 Zahtevnost 

 Zanesljivost  Tekmovalnost 

 Solidarnost, pravičnost, srčnost  Konstruktivna lenost 

 (Samo)discipliniranost  

DRUGO 

 Posebnost, izstopanje od vrstnikov ali 

povprečja, drugačnost, genialnost 
 Nekonvencionalnost 

 Se dolgočasi  Dobro izrablja čas 

 Hitrost  Podjetnost 

 Proaktivnost, prosocialnost  Fluidnost 

 Sprotno delo, delovne navade  
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Priloga 4: Rezultati statističnih obdelav 

 

Uporabljene krajšave v glavah tabel: 

C Koeficient korelacije pri parnem t-testu 

df Stopnja svobode (df1 in df2 sta stopnji prostosti pri t-testu za neodvisna vzorca) 

f Frekvenca (število) opazovanih enot 

F Levenova statistika F pri stopnji tveganja P 

ID Identifikacijska oznaka anketiranega 

M Aritmetična sredina (Md je razlika aritmetičnih sredin dveh skupin) 

Max Maksimum, najvišja vrednost spremenljivke 

Min Minimum, najmanjša vrednost spremenljivke 

N Numerus, število enot (osnovnih šol v populaciji, anketiranih v vzorcu ali podvzorcu) 

n Število izborov pri večkratnih izbirah, število enot v podvzorcu/skupini 

N/A Podatek ni na voljo (angl. Not Available) 

P Statistična pomembnost izbrane eksperimentalne statistike v primerjavi s stopnjo značilnosti α 

testne statistike (če je P < α = 0,05, se eksperimentalna statistika značilno razlikuje od testne 

statistike pri 5-odstotnem tveganju) 

R Rang 

SD Standardni odklon je mera za razpršenost porazdelitve posameznih vrednosti okoli povprečja 

(kvadratni koren iz povprečja kvadratov odklonov posameznih vrednosti od aritmetične sredine) 

SE Standardna napaka (SEM je standardna napaka povprečja M)  

t Testna statistika t pri stopnji tveganja α = 0,05; te je eksperimentalna statistika pri stopnji tveganja P 

α Stopnja značilnosti, stopnja tveganja za statistično napako prve vrste 

Σ Vsota 

 

Tabela 19: Pregled vsebine in strukture vprašalnika ter spremenljivk  

za statistične obdelave z SPSS 

Vprašanje iz 

vprašalnika 

Spre-

menljivka 
Skrajšan opis Tip 

Pričakovane 

vrednosti (možnosti) 

odgovora 
N

i 

o
d

g
o
v

o
r
a
 

  ID ID ankete 
Razmer-
nostna 

Zaporedna številka 

obdelave ankete 
  

  Vir Vir podatkov Nominalna Splet, Klas   

 Spol anketiranega Spol Spol Nominalna 1 = Moški, 2 = Ženska 9 

Triletje, v katerem 

poučujete 

T_1 Triletje 1 Nominalna 
0 = Ne 

1 = Da 

  

T_2 Triletje 2 Nominalna   

T_3 Triletje 3 Nominalna   

1. Katere osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem? Napišite (vsaj) 5 

najpomembnejših po vašem mnenju in izkušnjah. (Vrstni red ni pomemben.) 

Besedilni odgovor   

  

2. Ali imate izkušnje z 

delom z učencem/učenko, 

ki ima posebne potrebe in 

je bil prepoznan/-a za 

nadarjenega/-o (t. i. 

dvojno izjemen/-a 

učenec/-ka)? (Obkrožite.) 

V2 2_Izkušnje z nadarjenimi Nominalna 
0 = Ne 

1 = Da 
9 

3. Kateri je po vašem mnenju najbolj pomemben učinek pričakovanj glede učnih 

dosežkov na vedenje nadarjenih učencev in učenk? 

Besedilni odgovor   
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Vprašanje iz 

vprašalnika 

Spre-

menljivka 
Skrajšan opis Tip 

Pričakovane 

vrednosti (možnosti) 

odgovora 

N
i 

o
d

g
o
v

o
r
a
 

4. Na podlagi katerih 

informacij o nadarjenih 

učencih/učenkah 

oblikujete svoja 

pričakovanja do njih? 

(Obkrožite številko; 

možnih je več odgovorov) 

V4_1 4_Spol Nominalna 

0 = Ne  

1 = Da 

9 

V4_2 4_Narodnost Nominalna 9 

V4_3 4_Osebnost Nominalna 9 

V4_4 4_IQ testi Nominalna 9 

V4_5 4_Zunanjost Nominalna 9 

V4_6 4_Učni uspeh Nominalna 9 

V4_7 4_Vedenje Nominalna 9 

V4_8 4_SES družine Nominalna 9 

V4_9 4_Drugo Nominalna 9 

4. Možnost "Drugo" Besedilni odgovor   

5. V kolikšni meri pričakujete, da spodnje trditve veljajo oz. ne veljajo za 

nadarjene učence, učence z odličnim šolskim uspehom in dvojno izjemne učence 

(nadarjeni učenci s posebnimi potrebami)? (V vsakem stolpcu obkrožite številko 

– stopnjo strinjanja, ki se v vrstici lahko večkrat ponovi.) 

    

    

    

Nadarjeni učenci 

V5_1a 5N_Kompleksni odgovori Ordinalna 

1 = sploh ne velja 

2 = večinoma ne velja  

3 = večinoma velja 

4 = popolnoma velja 

9 

V5_2a 5N_Izvenšolski interesi 1 Ordinalna 9 

V5_3a 
5N_Samostojnost in 

neodvisnost 
Ordinalna 9 

V5_4a 5N_Čas učenja Ordinalna 9 

V5_5a 5N_Smisel za humor Ordinalna 9 

V5_6a 5N_Občutek za pravičnost Ordinalna 9 

V5_7a 5N_Motivacija Ordinalna 9 

V5_8a 5N_Želja po uspehu Ordinalna 9 

V5_9a 5N_Tihost Ordinalna 9 

V5_10a 5N_Mirnost Ordinalna 9 

V5_11a 5N_Organiziranost Ordinalna 9 

V5_12a 5N_Učni uspeh Ordinalna 9 

V5_13a 5N_Logično sklepanje Ordinalna 9 

V5_14a 5N_Analitično mišljenje Ordinalna 9 

V5_15a 5N_Posploševanje Ordinalna 9 

V5_16a 5N_Veliko idej Ordinalna 9 

V5_17a 5N_Izvirne ideje Ordinalna 9 

V5_18a 5N_Domišljija Ordinalna 9 

V5_19a 5N_Nezainteresiranost Ordinalna 9 

V5_20a 5N_Priklic podatkov Ordinalna 9 

V5_21a 5N_Izvenšolski interesi 2 Ordinalna 9 

V5_22a 5N_Strah pred ocenjevanjem Ordinalna 9 

V5_23a 5N_Voditeljske sposobnosti Ordinalna 9 

V5_24a 5N_Hitrost branja Ordinalna 9 

V5_25a 5N_Branje z razumevanjem Ordinalna 9 

V5_26a 5N_Motorična spretnost Ordinalna 9 

V5_27a 5N_Vztrajnost Ordinalna 9 

V5_28a 5N_Empatija Ordinalna 9 

V5_29a 5N_Užitek v dosežkih Ordinalna 9 

V5_30a 5N_Prilagajanje Ordinalna 9 

V5_31a 5N_Vpliv na klimo Ordinalna 9 

V5_32a 5N_Besedišče Ordinalna 9 
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Vprašanje iz 

vprašalnika 

Spre-

menljivka 
Skrajšan opis Tip 

Pričakovane 

vrednosti (možnosti) 

odgovora 

N
i 
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d

g
o
v

o
r
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Učenci z odličnim 

šolskim uspehom 

V5_1b 5O_Kompleksni odgovori Ordinalna 

1 = sploh ne velja 

2 = večinoma ne velja  

3 = večinoma velja 

4 = popolnoma velja 

9 

V5_2b 5O_Izvenšolski interesi 1 Ordinalna 9 

V5_3b 
5O_Samostojnost in 

neodvisnost 
Ordinalna 9 

V5_4b 5O_Čas učenja Ordinalna 9 

V5_5b 5O_Smisel za humor Ordinalna 9 

V5_6b 5O_Občutek za pravičnost Ordinalna 9 

V5_7b 5O_Motivacija Ordinalna 9 

V5_8b 5O_Želja po uspehu Ordinalna 9 

V5_9b 5O_Tihost Ordinalna 9 

V5_10b 5O_Mirnost Ordinalna 9 

V5_11b 5O_Organiziranost Ordinalna 9 

V5_12b 5O_Učni uspeh Ordinalna 9 

V5_13b 5O_Logično sklepanje Ordinalna 9 

V5_14b 5O_Analitično mišljenje Ordinalna 9 

V5_15b 5O_Posploševanje Ordinalna 9 

V5_16b 5O_Veliko idej Ordinalna 9 

V5_17b 5O_Izvirne ideje Ordinalna 9 

V5_18b 5O_Domišljija Ordinalna 9 

V5_19b 5O_Nezainteresiranost Ordinalna 9 

V5_20b 5O_Priklic podatkov Ordinalna 9 

V5_21b 5O_Izvenšolski interesi 2 Ordinalna 9 

V5_22b 5O_Strah pred ocenjevanjem Ordinalna 9 

V5_23b 5O_Voditeljske sposobnosti Ordinalna 9 

V5_24b 5O_Hitrost branja Ordinalna 9 

V5_25b 5O_Branje z razumevanjem Ordinalna 9 

V5_26b 5O_Motorična spretnost Ordinalna 9 

V5_27b 5O_Vztrajnost Ordinalna 9 

V5_28b 5O_Empatija Ordinalna 9 

V5_29b 5O_Užitek v dosežkih Ordinalna 9 

V5_30b 5O_Prilagajanje Ordinalna 9 

V5_31b 5O_Vpliv na klimo Ordinalna 9 

V5_32b 5O_Besedišče Ordinalna 9 

Dvojno izjemni učenci 

V5_1c 5DI_Kompleksni odgovori Ordinalna 

1 = sploh ne velja 

2 = večinoma ne velja 

3 = večinoma velja 

4 = popolnoma velja 

9 

V5_2c 5DI_Izvenšolski interesi 1 Ordinalna 9 

V5_3c 
5DI_Samostojnost in 

neodvisnost 
Ordinalna 9 

V5_4c 5DI_Čas učenja Ordinalna 9 

V5_5c 5DI_Smisel za humor Ordinalna 9 

V5_6c 5DI_Občutek za pravičnost Ordinalna 9 

V5_7c 5DI_Motivacija Ordinalna 9 

V5_8c 5DI_Želja po uspehu Ordinalna 9 

V5_9c 5DI_Tihost Ordinalna 9 

V5_10c 5DI_Mirnost Ordinalna 9 

V5_11c 5DI_Organiziranost Ordinalna 9 

V5_12c 5DI_Učni uspeh Ordinalna 9 

V5_13c 5DI_Logično sklepanje Ordinalna 9 

V5_14c 5DI_Analitično mišljenje Ordinalna 9 

V5_15c 5DI_Posploševanje Ordinalna 9 

V5_16c 5DI_Veliko idej Ordinalna 9 
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menljivka 
Skrajšan opis Tip 
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i 
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V5_17c 5DI_Izvirne ideje Ordinalna 9 

V5_18c 5DI_Domišljija Ordinalna 9 

V5_19c 5DI_Nezainteresiranost Ordinalna 9 

V5_20c 5DI_Priklic podatkov Ordinalna 9 

V5_21c 5DI_Izvenšolski interesi 2 Ordinalna 9 

V5_22c 5DI_Strah pred ocenjevanjem Ordinalna 9 

V5_23c 5DI_Voditeljske sposobnosti Ordinalna 9 

V5_24c 5DI_Hitrost branja Ordinalna 9 

V5_25c 5DI_Branje z razumevanjem Ordinalna 9 

V5_26c 5DI_Motorična spretnost Ordinalna 9 

V5_27c 5DI_Vztrajnost Ordinalna 9 

V5_28c 5DI_Empatija Ordinalna 9 

V5_29c 5DI_Užitek v dosežkih Ordinalna 9 

V5_30c 5DI_Prilagajanje Ordinalna 9 

V5_31c 5DI_Vpliv na klimo Ordinalna 9 

V5_32c 5DI_Besedišče Ordinalna 9 

6. Kakšna pričakovanja bi imeli do učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o 

njem vedeli le to, da je nadarjen? (Katere osebnostne lastnosti ima? Katere 

težave ima oz. so mu prihranjene? Kako se obnaša? Kako se je vključil v razred? 

Kakšna je njegova motivacija za delo? Kakšni bodo njegovi učni dosežki? …) 

Besedilni odgovor   

  

  

7. Kako bi se vaša pričakovanja spremenila (glede na gornji primer), če bi v 

razred na novo vstopila nadarjena učenka? 

Besedilni odgovor   

  

8. Od koga bi prej oz. 

hitreje pričakovali 

naslednje lastnosti? 

(Označite z X.) 

V8_1 8_Čustvena občutljivost Nominalna 

1 = nadarjeni učenec 

2 = nadarjena učenka 

3 = oba v enaki meri 

4 = nobeden 

9 

V8_2 8_Samozavest  Nominalna 9 

V8_3 8_Tekmovalnost Nominalna 9 

V8_4 8_Delovne navade Nominalna 9 

V8_5 
8_Matematična in tehnična 

sposobnost 
Nominalna 9 

V8_6 8_Jezikovna sposobnost  Nominalna 9 

V8_7 8_Ubogljivost Nominalna 9 

V8_8 8_Agresivnost  Nominalna 9 

V8_9 
8_Samostojnost in 

neodvisnost 
Nominalna 9 

V8_10 8_Učni dosežek Nominalna 9 

V8_11 8_Samopodoba Nominalna 9 

V8_12 8_Vpliv adolescence Nominalna 9 

V8_13 8_Želja po priljubljenosti Nominalna 9 

V8_14 8_Odgovornost Nominalna 9 

V8_15 8_Pozabljivost Nominalna 9 

9. Kako se strinjate s 

spodaj naštetimi izjavami 

o nadarjenih učencih 

oziroma v povezavi z 

njimi? (Obkrožite 

ustrezno oceno.) 

V9_1 9_Dosežki na vseh področjih Ordinalna 

1 = se nikakor ne 

strinjam 

2 = se ne strinjam 

3 = se strinjam 

4 = se popolnoma 

strinjam 

9 

V9_2 
9_Nadarjeni so uspešni ne 

glede na program 
Ordinalna 9 

V9_3 
9_Učno nadarjeni so 

stigmatizirani 
Ordinalna 9 

V9_4 
9_Nadarjenim se ni treba 

učiti 
Ordinalna 9 

V9_5 
9_Nadarjeni učenci so vzor 

ostalim v razredu 
Ordinalna 9 

V9_6 
9_Učenci s slabšim učnim 

uspehom niso nadarjeni 
Ordinalna 9 

V9_7 9_Nadarjeni so priljubljeni Ordinalna 9 
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V9_8 
9_Nadarjeni bi morali 

pomagati drugim učencem 
Ordinalna 9 

V9_9 
9_Nadarjeni učenci postanejo 

domišljavi in sebični 
Ordinalna 9 

V9_10 9_Nadarjeni motijo druge Ordinalna 9 

V9_11 9_Nadarjeni so nedružabni Ordinalna 9 

V9_12 
9_Nadarjeni imajo težave pri 

sklepanju prijateljstev 
Ordinalna 9 

V9_13 
9_Pozornost nadarjenim 

učencem 
Ordinalna 9 

V9_14 
9_Pomanjkanje časa za 

nadarjene  
Ordinalna 9 

10. Ali v kakršni koli 

obliki sodelujete z 

nadarjenimi učenci? 

(Obkrožite oz. dopišite.) 

V10 
10_Oblika sodelovanja z 

nadarjenimi 
Nominalna 

1 = Da, sem 

koordinator/-ka za delo 

z nadarjenimi 

2 = Da, z njimi imam 

naslednje aktivnosti ...  

3 = Drugo ... 

4 = Ne 

9 

10. Možnost "Da, z njimi imam naslednje aktivnosti ..." Besedilni odgovor   

10. Možnost "Drugo ..." Besedilni odgovor   

 

 

Priloga 4.1: Frekvenčna in strukturna analiza ter analiza rangov 

 

Tabela 20: Vzorec anketiranih glede na spol 

Anketirani Število (N) Delež 

Moški 13  9,85 % 

Ženska 96  72,73 % 

Ni odgovora 23  17,42 % 

Skupaj 132  100,00 % 

 

Tabela 21: Triletje, v katerem poučujejo anketirani 
(N = 132, n = 202) 

Triletje Število (n) Delež 

Prvo triletje 26  12,87 % 

Drugo triletje 77  38,12 % 

Tretje triletje 99  49,01 % 

Skupaj 202  100,00 % 

 

Tabela 22: Izkušnje anketiranih z dvojno izjemnimi učenci 

Izkušnje Število (N) Delež 

DA 78  59,09 % 

NE 54  40,91 % 

Skupaj 132  100,00 % 
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Tabela 23: Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje pričakovanj učiteljev 
(N = 132, n = 351) 

Dejavnik Število (n) Delež 

Spol 12  3,42 % 

Narodnost 1  0,28 % 

Osebnostne lastnosti 91  25,93 % 

Rezultati IQ testov 68  19,37 % 

Zunanjost učenca/-ke 3  0,85 % 

Učni uspeh v prejšnjih šolskih letih 64  18,23 % 

Učenčevo vedenje (v razredu) 82  23,36 % 

Socialno ekonomski položaj družine 12  3,42 % 

Drugo 18  5,13 % 

Skupaj 351  100,00 % 

 

Tabela 24: Pričakovanja učiteljev glede nadarjenih učencev – povprečne ocene 
(N = 119, n = 3.819) 

Nadarjeni učenec v primerjavi s svojimi 

vrstniki … 

Število ocen na Likertovi lestvici Ni 

odgovora 

Število 

(N) 
M SD 

1 2 3 4 

na vprašanja odgovarja z daljšimi in bolj 

kompleksnimi odgovori 
2  14  56  46  14  118  3,24  0,72  

ga poleg šole zanima več različnih stvari 1  4  43  70  14  118  3,54  0,61  

je samostojen in neodvisen 4  12  56  47  13  119  3,23  0,76  

več časa nameni učenju 12  49  50  9  12  120  2,47  0,78  

ima smisel za humor 6  21  50  42  13  119  3,08  0,86  

ima razvit močan občutek za pravičnost 8  16  64  29  15  117  2,97  0,81  

je motiviran za šolsko delo 7  23  66  24  12  120  2,89  0,79  

ima željo po uspehu in dosežkih 2  13  54  50  13  119  3,28  0,72  

je bolj tih 16  58  36  9  13  119  2,32  0,80  

je bolj miren 20  48  42  9  13  119  2,34  0,85  

je organiziran pri učenju 9  28  62  21  12  120  2,79  0,82  

ima visoko učno uspešnost 2  14  66  36  14  118  3,15  0,69  

dobro logično sklepa 1  3  38  78  12  120  3,61  0,58  

dobro analizira 1  6  43  70  12  120  3,52  0,63  

zna posplošiti 2  3  49  65  13  119  3,49  0,64  

ima veliko idej 1  4  35  79  13  119  3,61  0,60  

ima veliko izvirnih idej 1  6  35  78  12  120  3,58  0,63  

ima nenavadno domišljijo 2  11  34  73  12  120  3,48  0,73  

je nezainteresiran za šolo in/ali udeležbo v 

šolskih dogajanjih 
14  53  38  15  12  120  2,45  0,86  

v spomin hitro prikliče podatke, ki jih 

potrebuje 
2  6  43  69  12  120  3,49  0,67  

ima več različnih obšolskih interesov 2  13  54  50  13  119  3,28  0,72  

ga je strah pred ocenjevanjem 23  57  25  15  12  120  2,27  0,91  

je dober vodja skupine 4  30  55  30  13  119  2,93  0,80  

hitro bere 1  10  51  58  12  120  3,38  0,68  

bere z razumevanjem 1  3  35  81  12  120  3,63  0,58  

je motorično spreten in vzdržljiv 5  20  70  25  12  120  2,96  0,74  

vztraja pri reševanju nalog 3  10  56  51  12  120  3,29  0,73  

je empatičen 8  27  59  23  15  117  2,83  0,82  

uživa v svojih dosežkih 1  4  52  63  12  120  3,48  0,61  

se ne prilagaja večini 5  29  55  31  12  120  2,93  0,82  

vpliva na razredno klimo 4  21  53  42  12  120  3,11  0,81  

ima bogato besedišče 2  4  53  61  12  120  3,44  0,65  

Skupaj 172  620  1.578  1.449  13 119   
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Tabela 25: Pričakovanja učiteljev glede odličnih učencev – povprečne ocene 
(N = 117, n = 3.755) 

Učenec z odličnim šolskim uspehom v 

primerjavi s svojimi vrstniki… 

Število ocen na Likertovi lestvici Ni 

odgovora 

Število 

(N) 
M SD 

1 2 3 4 

na vprašanja odgovarja z daljšimi in bolj 

kompleksnimi odgovori 
2  10  82  24  14  118  3,08  0,59  

ga poleg šole zanima več različnih stvari 3  18  75  21  15  117  2,97  0,66  

je samostojen in neodvisen 2  7  68  41  14  118  3,25  0,64  

več časa nameni učenju 2  6  48  63  13  119  3,45  0,67  

ima smisel za humor 7  42  58  10  15  117  2,61  0,73  

ima razvit močan občutek za pravičnost 5  24  73  15  15  117  2,84  0,69  

je motiviran za šolsko delo 1  2  41  75  13  119  3,60  0,57  

ima željo po uspehu in dosežkih 1    26  90  15  117  3,75  0,49  

je bolj tih 8  46  49  14  15  117  2,59  0,79  

je bolj miren 9  27  55  25  16  116  2,83  0,86  

je organiziran pri učenju 1  6  35  76  14  118  3,58  0,63  

ima visoko učno uspešnost 1  2  30  81  18  114  3,68  0,56  

dobro logično sklepa 2  7  85  21  17  115  3,09  0,56  

dobro analizira 2  10  86  20  14  118  3,05  0,57  

zna posplošiti 1  11  84  21  15  117  3,07  0,55  

ima veliko idej 1  21  79  17  14  118  2,95  0,60  

ima veliko izvirnih idej 2  34  70  12  14  118  2,78  0,64  

ima nenavadno domišljijo 3  43  63  8  15  117  2,65  0,65  

je nezainteresiran za šolo in/ali udeležbo v 

šolskih dogajanjih 
37  44  22  14  15  117  2,11  0,99  

v spomin hitro prikliče podatke, ki jih 

potrebuje 
1  4  77  36  14  118  3,25  0,56  

ima več različnih obšolskih interesov 1  11  80  26  14  118  3,11  0,58  

ga je strah pred ocenjevanjem 10  33  44  31  14  118  2,81  0,92  

je dober vodja skupine 2  23  77  16  14  118  2,91  0,63  

hitro bere 1  6  51  60  14  118  3,44  0,63  

bere z razumevanjem 1  4  55  57  15  117  3,44  0,61  

je motorično spreten in vzdržljiv 4  16  80  17  15  117  2,94  0,65  

vztraja pri reševanju nalog 1  3  47  67  14  118  3,53  0,60  

je empatičen 2  26  70  17  17  115  2,89  0,66  

uživa v svojih dosežkih 1  3  29  85  14  118  3,68  0,57  

se ne prilagaja večini 10  38  53  17  14  118  2,65  0,83  

vpliva na razredno klimo 3  13  65  37  14  118  3,15  0,71  

ima bogato besedišče 1  2  70  44  15  117  3,34  0,56  

Skupaj 128  542  1.927  1.158  15 117   

 

Tabela 26: Pričakovanja učiteljev glede dvojno izjemnih učencev – povprečne ocene 
(N = 108, n = 3.453) 

Dvojno izjemni učenec v primerjavi s 

svojimi vrstniki … 

Število ocen na Likertovi lestvici Ni 

odgovora 

Število 

(N) 
M SD 

1 2 3 4 

na vprašanja odgovarja z daljšimi in bolj 

kompleksnimi odgovori 
9  44  40  13  26  106  2,54  0,82  

ga poleg šole zanima več različnih stvari 6  23  46  32  25  107  2,97  0,86  

je samostojen in neodvisen 10  48  30  20  24  108  2,56  0,90  

več časa nameni učenju 10  48  41  10  23  109  2,47  0,79  

ima smisel za humor 9  32  50  16  25  107  2,68  0,83  

ima razvit močan občutek za pravičnost 10  24  54  18  26  106  2,75  0,85  

je motiviran za šolsko delo 8  37  51  12  24  108  2,62  0,78  

ima željo po uspehu in dosežkih 3  28  43  34  24  108  3,00  0,83  
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Dvojno izjemni učenec v primerjavi s 

svojimi vrstniki … 

Število ocen na Likertovi lestvici Ni 

odgovora 

Število 

(N) 
M SD 

1 2 3 4 

je bolj tih 11  59  33  4  25  107  2,28  0,70  

je bolj miren 14  56  33  5  24  108  2,27  0,74  

je organiziran pri učenju 16  48  37  6  25  107  2,31  0,79  

ima visoko učno uspešnost 9  36  41  20  26  106  2,68  0,88  

dobro logično sklepa 5  33  40  31  23  109  2,89  0,87  

dobro analizira 7  35  40  27  23  109  2,80  0,89  

zna posplošiti 4  37  45  22  24  108  2,79  0,81  

ima veliko idej 4  16  51  38  23  109  3,13  0,79  

ima veliko izvirnih idej 3  24  48  34  23  109  3,04  0,80  

ima nenavadno domišljijo 4  19  44  42  23  109  3,14  0,83  

je nezainteresiran za šolo in/ali udeležbo v 

šolskih dogajanjih 
11  48  40  10  23  109  2,45  0,80  

v spomin hitro prikliče podatke, ki jih 

potrebuje 
6  36  47  20  23  109  2,74  0,82  

ima več različnih obšolskih interesov 6  39  47  16  24  108  2,68  0,80  

ga je strah pred ocenjevanjem 10  49  41  8  24  108  2,44  0,76  

je dober vodja skupine 17  51  36  5  23  109  2,27  0,78  

hitro bere 13  48  27  21  23  109  2,51  0,94  

bere z razumevanjem 6  35  40  26  25  107  2,80  0,87  

je motorično spreten in vzdržljiv 9  41  52  6  24  108  2,51  0,73  

vztraja pri reševanju nalog 7  42  40  19  24  108  2,66  0,84  

je empatičen 6  38  49  14  25  107  2,66  0,78  

uživa v svojih dosežkih 2  23  40  43  24  108  3,15  0,82  

se ne prilagaja večini 6  39  46  16  25  107  2,67  0,80  

vpliva na razredno klimo 5  34  39  30  24  108  2,87  0,88  

ima bogato besedišče 6  35  42  25  24  108  2,80  0,86  

Skupaj 252  1.205  1.353  643  24 108   

 

Tabela 27: Pričakovanja učiteljev glede lastnosti nadarjenih učencev in učenk 
(N = 116, n = 1.739; N = Nučenec + Nučenka + Noba + Nnoben = 100 %) 

Lastnosti 

Število izborov (n) 

N
i 

o
d

g
o
v

o
ra

 

Š
te

v
il

o
 (

N
) 

Delež izborov lastnosti (%) 

U
če

n
ec

 

U
če

n
k

a 

O
b

a 

N
o

b
ed

en
 

U
če

n
ec

 

U
če

n
k

a 

O
b

a 

N
o

b
ed

en
 

Čustvena občutljivost 3  54  48  11  16  116  2,6 46,6 41,4 9,5 

Večja samozavest  48  12  54  2  16  116  41,4 10,3 46,6 1,7 

Večja tekmovalnost 49  11  53  3  16  116  42,2 9,5 45,7 2,6 

Boljše delovne navade 4  76  34  2  16  116  3,4 65,5 29,3 1,7 

Matematična in tehnična sposobnost 55  1  59  1  16  116  47,4 0,9 50,9 0,9 

Jezikovna sposobnost  4  46  64  2  16  116  3,4 39,7 55,2 1,7 

Večja ubogljivost 2  65  40  9  16  116  1,7 56,0 34,5 7,8 

Agresivnost  45  1  22  48  16  116  38,8 0,9 19,0 41,4 

Samostojnost in neodvisnost 4  11  98  2  17  115  3,5 9,6 85,2 1,7 

Višji učni dosežek 4  26  84  2  16  116  3,4 22,4 72,4 1,7 

Boljša samopodoba 22  7  84  3  16  116  19,0 6,0 72,4 2,6 

Vpliv adolescence na vedenje 29  9  71  7  16  116  25,0 7,8 61,2 6,0 

Želja po priljubljenosti med vrstniki 13  23  75  5  16  116  11,2 19,8 64,7 4,3 

Večja odgovornost za šolsko delo 3  63  48  2  16  116  2,6 54,3 41,4 1,7 

Večja pozabljivost (npr. pozablja 

stvari, ne naredi domače naloge …) 
60  3  24  29  16  116  51,7 2,6 20,7 25,0 

Skupaj 345  408  858  128          

Povprečje 23  27  57  9  16  116  19,8 23,5 49,4 7,4 
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Tabela 28: Soglašanje učiteljev s trditvami o nadarjenih učencih 
(N = 115, n = 1.606) 

Soglašanje s trditvijo 
Število ocen na Likertovi lestvici Ni 

odgovora 

Število 

(N) 
M SD 

1 2 3 4 

Nadarjeni imajo visoke dosežke na vseh 

področjih. 
25  53  32  5  17  115  2,15  0,81  

Nadarjeni učenci bodo uspešni ne glede na 

vzgojno-izobraževalni program, v katerega 

so vključeni. 

8  59  43  5  17  115  2,39  0,68  

Učno nadarjeni otroci so "grebatorji", 

"piflarji" ali "čudaki". 
42  60  9  3  18  114  1,76  0,71  

Nadarjenim se ni potrebno učiti. 47  59  5  3  18  114  1,68  0,68  

Nadarjeni učenci so nenadarjenim 

vrstnikom vzor v razredu. 
9  46  51  9  17  115  2,52  0,75  

Učenci s slabšim učnim uspehom ne 

morejo biti nadarjeni. 
34  68  10  3  17  115  1,84  0,68  

Nadarjeni učenci so v razredu priljubljeni. 10  52  52  1  17  115  2,38  0,66  

Nadarjeni učenci bi morali v prostem času 

pomagati učencem, ki učno počasneje 

napredujejo. 

4  34  61  16  17  115  2,77  0,73  

Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne 

pozornosti postanejo domišljavi in sebični. 
2  38  62  13  17  115  2,75  0,67  

Nadarjeni učenci pogosto motijo druge 

učence v razredu.  
11  72  29  3  17  115  2,21  0,64  

Nadarjeni učenci so pogosto nedružabni. 10  75  29  1  17  115  2,18  0,59  

Nadarjeni učenci imajo več težav pri 

sklepanju prijateljstev. 
8  74  31  1  18  114  2,22  0,58  

Nadarjenim učencem je treba posvetiti 

prav toliko posebne pozornosti kot 

učencem, ki imajo učne težave. 

1  14  53  47  17  115  3,27  0,70  

Večina učiteljev nima časa, da bi se 

posebej posvečala nadarjenim učencem v 

razredu. 

9  39  43  23  18  114  2,70  0,88  

Skupaj 220  743  510  133  17 115   

 

Tabela 29: Oblika sodelovanja učiteljev z nadarjenimi učenci 

Sodelovanje učiteljev z nadarjenimi učenci Število (n) Delež 

Da sem koordinator/-ka za delo z nadarjenimi 5  4,46 % 

Da, z njimi imam naslednje aktivnosti … 62  55,36 % 

Drugo … 21  18,75 % 

Ne 24  21,43 % 

Skupaj 112  100,00 % 
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Tabela 30: Analiza rangov za soglašanje odraslih s stereotipi o nadarjenih učencih 
(Vir: tabela 39 v prilogi 4.3; Juriševič, 2012a, str. 47, 50, 51, 54, 55) 

Soglašanje anketiranih s trditvami 

(stereotipih) o nadarjenih učencih 

Tabela 39 (Skupaj) Vir: Juriševič, 2012a (Skupaj) 

4-stopenjska Likertova letvica 

Mn = 2,5 

5-stopenjska Likertova lestvica 

Mn = 3,0 

M SD Rang (R) M SD Rang (R) 

Nadarjeni učenci bodo uspešni ne glede na 

vzgojno-izobraževalni program, v katerega 

so vključeni. 

2,42 0,68 5 3,34 1,31 5 

Nadarjeni učenci bi morali v prostem času 

pomagati učencem, ki učno počasneje 

napredujejo. 

2,76 0,72 2 3,61 1,24 2 

Nadarjeni učenci lahko zaradi posebne 

pozornosti postanejo domišljavi in sebični. 
2,73 0,68 3 3,56 1,27 3 

Nadarjeni učenci pogosto motijo druge 

učence v razredu.  
2,21 0,64 7 2,66 1,29 6 

Nadarjeni učenci so pogosto nedružabni. 2,18 0,58 8 2,39 1,26 8 

Nadarjeni učenci imajo več težav pri 

sklepanju prijateljstev. 
2,22 0,57 6 2,49 1,27 7 

Nadarjenim učencem je treba posvetiti 

prav toliko posebne pozornosti kot 

učencem, ki imajo učne težave. 

3,26 0,70 1 4,29 1,05 1 

Večina učiteljev nima časa, da bi se 

posebej posvečala nadarjenim učencem v 

razredu. 

2,70 0,87 4 3,47 1,26 4 

Opomba:  Povprečna ocena je pod točko nevtralnosti na Likertovi lestvici (M < Mn) 

 Povprečna ocena je nad točko nevtralnosti na Likertovi lestvici (M > Mn) 

 

Tabela 31: Univariatni neparametrični hi-kvadrat test za preizkus hipoteze enake verjetnosti 

za miselno-spoznavno in motivacijsko področje 
Področje Število (n) Delež 

Miselno-spoznavno področje 112  18,36 % 

Učno-storilnostno področje 69  11,31 % 

Motivacijsko področje 188  30,82 % 

Socialno-čustveno področje 241  39,51 % 

Skupaj 610  100,00 % 

Primerjava miselno-spoznavnega in motivacijskega področja Število (n) Število (nt) 

Miselno-spoznavno področje 112  150  

Motivacijsko področje 188  150  

Skupaj 300  300  

P za χ
2
 (preizkus hipoteze enake verjetnosti) 0,000  < α = 0,001 
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Priloga 4.2: Univariatne in bivariatne analize s statističnim paketom SPSS 

 

Pri statističnih preizkusih raziskovalnih hipotez (tj. inferenčna statistika) izhajamo iz dveh 

antagonističnih statističnih domnev – ničelne in alternativne, za kateri je značilno, da v 

primeru, ko prvo zavrnemo, sprejmemo drugo, in obratno – pri izbrani stopnji tveganja 

α = 0,05 ali α = 0,01 (Klemenčič, 2005): 

 

 ničelna domneva H0 npr. predpostavlja, da se aritmetični sredini učiteljevih ocen dveh 

skupin učencev bistveno ne razlikujeta, saj obe skupini pripadata isti populaciji:  
 

H0: μ1 = μ2 ali μ1 - μ2 = 0; 

 

 ničelni domnevi nasprotna alternativna domneva HA pa predpostavlja, da se 

aritmetični sredini učiteljevih ocen dveh skupin učencev statistično pomembno 

razlikujeta, torej skupini ne pripadata isti populaciji: 
 

HA: μ1 ≠ μ2 ali μ1 - μ2 ≠ 0, 

 

pri čemer uporabimo dvostransko testiranje
11

. Če eksperimentalna vrednost testne statistike 

(npr. te) ne pade v kritično območje, H0 ne moremo zavrniti – in s tem tudi ne moremo sprejeti 

HA. Na osnovi relacije med eksperimentalno vrednostjo testne statistike (npr. te) in tabelarično 

vrednostjo normalizirane testne statistike (oziroma cenilke
12

) postavimo sklep. 

 

  
Slika 6:  Enostranski in dvostranski t-test 

Vir: BenSTAT, 2017 

 

Na sliki 6 je kritično območje (angl. critical region) testne statistike t obarvano sivo – to 

območje je manjše od –t ali pa večje od t pri izbrani stopnji tveganja α. Če eksperimentalna 

statistika te pade v kritično območje, ne moremo govoriti o enakosti vzorčne in populacijske 

aritmetične sredine, torej ne moremo sprejeti statistične ničelne domneve H0 (ki trdi, da med 

aritmetičnima sredinama ni statistično pomembnih razlik), temveč sprejmemo alternativno 

domnevo HA ob stopnji značilnosti  = 0,05 pri enostranskem testiranju ali /2 = 0,025 pri 

dvostranskem testiranju (BenSTAT, 2017).  

 

Parni t-test razlike aritmetičnih sredin za odvisna vzorca 

 

T-test za odvisne vzorce (ali t-test parov aritmetičnih sredin) uporabljamo za analizo 

statistično pomembnih razlik med dvema povprečnima vrednostma; navadno preizkušamo iste 

osebe pred določenim ukrepom in po njem (npr. pred eksperimentom in po njem), da 

                                                 
11

  Enostransko testiranje bi uporabili v primeru, da je eksperimentalna statistika večja/manjša od testne 

statistike, dvostransko pa, ko za eksperimentalno statistiko pričakujemo, da je od testne statistike različna, 

vendar ne vemo, ali je večja ali manjša od nje (npr. v primeru, da po eksperimentu pričakujemo boljše 

rezultate, kot so jih iste osebe dosegle pred njim). 
12

  Vrednost cenilke je ocena parametra celotne populacije: na primer povprečna vrednost oziroma aritmetična 

sredina vzorca je M, ocena povprečne vrednosti populacije oz. cenilka aritmetične sredine populacije pa μ. 
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ugotovimo statistično pomembnost razlike povprečja rezultatov pred ukrepom oz. 

eksperimentom in po njem – gre torej za ugotavljanje učinka eksperimenta. Odvisna vzorca 

pa lahko dobimo tudi na druge načine, ne le tako, da iste enote merimo pred določenim 

ukrepom in po njem (Kožuh, 2005, str. 11–12), npr.: 

 merimo različne enote v podobni funkciji (npr. dvojčka, sorojenca, zakonca, levo in 

desno roko, sprednjo in zadnjo nogo poskusne živali itd.), 

 merimo izenačene pare (npr. pare po spolu, pare po starosti ali pare glede na 

aritmetični sredini meritev v isti situaciji). 

 

Odvisne vzorce dobimo tudi v naslednjih primerih (Kožuh, 2013):  

 Iz prve osnovne množice izberemo enoto za prvi vzorec. Nato v drugi osnovni 

množici poiščemo enoto, ki je čim bolj podobna prvi enoti. Ti dve enoti tvorita par 

dveh kar najbolj izenačenih enot. To ponavljamo, dokler ne dobimo dovolj velikega 

števila enot v vzorcu. Tak postopek imenujemo izbiranje po parih.  

 Pri istih učencih določeno merjenje dvakrat ponovimo, npr. na začetku in na koncu 

polletja. Tako vsak učenec predstavlja par sam s seboj.  

 

Namesto da bi analizirali opažene vrednosti, za vsako enoto (tj. za vsak par) izračunamo 

razliko med vrednostma spremenljivke oz. med aritmetičnima sredinama ocen dveh skupin 

učencev in jo statistično preizkušamo. V našem primeru je isti učitelj na 4-stopenjski 

Likertovi letvici
13

 ocenjeval tri skupine učencev – nadarjene, odlične in dvojno izjemne – v 

parih tako, da smo povprečne ocene za nadarjene učence primerjali z ocenami za odlične, nato 

pa ocene nadarjenih z ocenami dvojno izjemnih učencev. Parni t-test za odvisne vzorce je del 

modula Compare Means v SPSS-u. 

 

Odvisni vzorci imajo drugačne lastnosti kot neodvisni. Osnovna razlika je v tem, da so pri 

odvisnih vzorcih standardne napake manjše kot pri neodvisnih. Ta korist je tem večja, čim 

bolj uspešno je izenačevanje parov (Kožuh, 2013).  

 

Fieldove predpostavke so za parni t-test za odvisna vzorca podobne kot pri t-testu za 

neodvisne vzorce (Field, 2009, str. 324–325), le da jih je manj: 

 podatki so vzeti iz normalno distribuirane populacije, vsekakor pa se normalno 

porazdeljujejo razlike med aritmetičnimi sredinami vseh možnih vzorcev iz 

populacije, 

 podatki so numerični (so na intervalni ali razmernostni oz. proporcionalni lestvici). 

 

V našem primeru zadostimo tem predpostavkam z naslednjimi argumenti: 

 predpostavimo, da razlike med aritmetičnima sredinama ocen učiteljev za dve 

primerjani skupini učencev na Likertovi 4-stopenjski lestvici pripadajo populaciji vseh 

razlik med aritmetičnimi sredinami, ki se v populaciji porazdeljujejo normalno 

(Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna, 2011), 

 pri podatkih Likertove lestvice se opremo na avtorje, ki štejejo Likertovo lestvico med 

intervalne (Field, 2009, str. 650; Klemenčič, 2005, str. 40), 

 homogenost varianc preverimo z Levenovim testom. 

 

                                                 
13

  Likertovo lestvico s 4 stopnjami smo uporabili zato, da bi preprečili kopičenje odgovorov okoli nevtralne 

sredinske ocene oziroma okoli točke nevtralnosti med nesoglašanjem in soglašanjem. 
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Rezultat analize razlik parov aritmetičnih sredin s t-testom (t. i. parni t-test) s statističnim 

paketom SPSS
14

 so tri povezane tabele, ki jih zaradi preglednosti prilog prikazujemo pod 

enim samim naslovom: 

 tabela opisnih statistik parov, ki za vsak par predstavi aritmetično sredino M, število 

veljavnih enot N, standardni odklon SD in standardno napako povprečja SEM; 

 tabela korelacij med primerjanimi pari, ki za vsak par poda število veljavnih enot n, 

korelacijski koeficient C in njegovo statistično značilnost oz. statistično pomembnost 

(P), 

 tabela razlik parov, ki vsebuje skupno aritmetično sredino para Md (razlika 

aritmetičnih sredin med 1. elementom in 2. elementom para)
15

, standardni odklon SD, 

standardno napako povprečja SEM, vrednost testne statistike t, stopnjo prostosti df in 

statistično pomembnost (P). 

 

Enosmerna analiza variance ANOVA 

 

Z enosmerno analizo variance ugotavljamo, ali se aritmetične sredine treh (ali več) neodvisnih 

skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo (Klemenčič, 2005). 

 

Predpostavke za upravičenost uporabe enosmerne analize variance ANOVA so naslednje 

(Field, 2005, v Klemenčič, 2005, str. 62; Field, 2009, str. 359–360): 

 podatki so numerični (tj. intervalni ali razmernostni), saj po dogovoru Likertovo 

ordinalno lestvico lahko štejemo med intervalne, 

 podatki so vzeti iz normalno distribuirane populacije, saj se razlike aritmetičnih sredin 

v populaciji porazdeljujejo normalno, 

 variance v vseh skupinah populacije morajo biti približno enake, zato homogenost 

varianc preverimo z Levenovim testom, 

 podatki so med seboj neodvisni, saj so pridobljeni od različnih anketiranih 

posameznikov. 

 

Rezultat analize razlik med numeričnimi spremenljivkami (ordinalnimi, intervalnimi ali 

razmernostnimi) z enosmerno analizo variance ANOVA s statističnim paketom SPSS
16

 so tri 

povezane tabele, ki jih zaradi preglednosti prilog prikazujemo pod enim samim naslovom: 

 tabela opisnih statistik, ki za vsako spremenljivko predstavi po skupinah vzorca 

število veljavnih enot (N), aritmetično sredino M, standardni odklon SD, standardno 

napako povprečja SEM, spodnjo in zgornjo mejo 95-odstotnega intervala zaupanja v 

aritmetično sredino, najnižjo (Min) in najvišjo (Max) vrednost spremenljivke; 

 tabela preizkusa homogenosti varianc, ki za vsako spremenljivko poda Levenovo 

statistiko pri stopnjah svobode df1 in df2 (ti sta odvisni od velikosti skupin v vzorcu) 

ter statistično značilnost oz. statistično pomembnost Levenove statistike (P) – variance 

so homogene, če je izpolnjen pogoj: P > α = 0,05; 

 tabela enosmerne analize variance ANOVA, ki za vsako spremenljivko prikaže 

naslednje parametre med skupinami, znotraj skupin in za vzorec kot celoto: vsoto 

kvadratov (Σ), stopnje prostosti (df), kvadrate aritmetične sredine (M
2
 izraža 

pojasnjeno varianco med skupinami, nepojasnjeno varianco znotraj skupin in celotno 

                                                 
14

  Metodo izberemo z ukaznim nizom SPSS Analyze/Compare Means/Paired-Samples T Test. 
15

  Negativna vrednost pomeni, da je aritmetična sredina drugega elementa višja od aritmetične sredine prvega 

elementa, kar pomeni, da je drugi element ocenjen višje od prvega elementa oziroma drugi element ima v 

analizi rangov višji rang kot prvi element.  
16

  Metodo izberemo z ukaznim nizom SPSS Analyze/Compare Means/One-Way ANOVA. 
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varianco), statistiko F in njeno statistično pomembnost (PF) – skupine s homogeno 

varianco se med seboj statistično pomembno razlikujejo na nivoju 5-odstotnega 

tveganja, če je izpolnjen pogoj: PF < α = 0,05. 

 

Spearmanov koeficient korelacije (rs) 

 

Spearmanov koeficient korelacije rangov (rs ali ρ) je neparametrična statistika, za katero ni 

potrebna predpostavka normalne porazdelitve podatkov pri preverjanju statistične 

pomembnosti (Klemenčič, 2005). Uporabimo ga takrat, ko so spremenljivke na ordinalni 

lestvici in jih lahko razvrstimo v ranžirno vrsto – jih rangiramo. Iz rangov izračunamo jakost 

in smer korelacije dveh ordinalnih spremenljivk (Kožuh, 2013). Koeficient korelacije lahko 

zavzame vrednost med -1 in 1 (Field, 2009). Predznak izraža smer povezanosti. 

 

Če je izračunani rs statistično pomemben oz. značilen, lahko ob določenem tveganju α 

sklepamo, da obstaja takšna povezanost tudi v populaciji, iz katere je vzet vzorec (Klemenčič, 

2005). 

 

Jakost povezanosti izražajo naslednje absolutne vrednosti izračunanega korelacijskega 

koeficienta 0,00 < |rs| < 1,00 (BenSTAT, 2017): 
 

Vrednost |r| Jakost povezanosti 

0,00 Ni povezanosti 

0,01–0,19 Neznatna povezanost 

0,20–0,39 Nizka/šibka povezanost 

0,40–0,69  Srednja/zmerna povezanost 

0,70–0,89 Visoka/močna povezanost 

0,90–0,99 Zelo visoka/zelo močna povezanost 

1,00 Popolna (funkcijska) povezanost 

 

Rezultat analize povezanosti dveh ordinalnih spremenljivk z neparametričnim Spearmanovim 

koeficientom korelacije (rs) s statističnim paketom SPSS
17

 sta dve tabeli, ki ju zaradi 

preglednosti prilog prikazujemo pod enim naslovom: 

 tabela opisnih statistik, ki za vsako spremenljivko predstavi aritmetično sredino M, 

število veljavnih enot N, standardni odklon SD in standardno napako povprečja SEM; 

 tabela korelacij med dvema ordinalnima spremenljivkama, ki za vsak par vsebuje 

Spearmanov neparametrični koeficient korelacije (rs), njegovo stopnjo (2-stransko 

testirane) značilnosti oz. statistične pomembnosti (Pα/2) in število veljavnih enot 

vzorca (N). 
 

 

Tabela 32: Primerjava povprečnih ocen učiteljev za nadarjene in odlične učence – t-test parov 

aritmetičnih sredin 

  
Statistike preizkusa parov  

M N SD SEM 
(opisne statistike) 

Par 1 
5N_Kompleksni odgovori 3,24  117 0,727  0,067  

5O_Kompleksni odgovori 3,08  117 0,589  0,054  

Par 2 
5N_Izvenšolski interesi 1 3,55  117 0,609  0,056  

5O_Izvenšolski interesi 1 2,97  117 0,663  0,061  

Par 3 
5N_Samostojnost in neodvisnost 3,23  118 0,767  0,071  

5O_Samostojnost in neodvisnost 3,25  118 0,643  0,059  

                                                 
17

  Metodo izberemo z ukaznim nizom SPSS Analyze/Correlate/Bivariate. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

115 

 

  
Statistike preizkusa parov  

M N SD SEM 
(opisne statistike) 

Par 4 
5N_Čas učenja 2,46  119 0,779  0,071  

5O_Čas učenja 3,45  119 0,673  0,062  

Par 5 
5N_Smisel za humor 3,07  117 0,858  0,079  

5O_Smisel za humor 2,61  117 0,731  0,068  

Par 6 
5N_Občutek za pravičnost 2,97  116 0,818  0,076  

5O_Občutek za pravičnost 2,84  116 0,697  0,065  

Par 7 
5N_Motivacija 2,89  119 0,790  0,072  

5O_Motivacija 3,60  119 0,572  0,052  

Par 8 
5N_Želja po uspehu 3,28  117 0,729  0,067  

5O_Želja po uspehu 3,75  117 0,490  0,045  

Par 9 
5N_Tihost 2,32  117 0,808  0,075  

5O_Tihost 2,59  117 0,790  0,073  

Par 10 
5N_Mirnost 2,34  116 0,856  0,079  

5O_Mirnost 2,83  116 0,857  0,080  

Par 11 
5N_Organiziranost 2,79  118 0,825  0,076  

5O_Organiziranost 3,58  118 0,633  0,058  

Par 12 
5N_Učni uspeh 3,14  113 0,693  0,065  

5O_Učni uspeh 3,67  113 0,558  0,053  

Par 13 
5N_Logično sklepanje 3,64  115 0,565  0,053  

5O_Logično sklepanje 3,09  115 0,555  0,052  

Par 14 
5N_Analitično mišljenje 3,53  118 0,637  0,059  

5O_Analitično mišljenje 3,05  118 0,568  0,052  

Par 15 
5N_Posploševanje 3,50  117 0,638  0,059  

5O_Posploševanje 3,07  117 0,553  0,051  

Par 16 
5N_Veliko idej 3,62  117 0,600  0,055  

5O_Veliko idej 2,95  117 0,600  0,055  

Par 17 
5N_Izvirne ideje 3,58  118 0,631  0,058  

5O_Izvirne ideje 2,78  118 0,642  0,059  

Par 18 
5N_Domišljija 3,50  117 0,727  0,067  

5O_Domišljija 2,65  117 0,647  0,060  

Par 19 
5N_Nezainteresiranost 2,47  117 0,857  0,079  

5O_Nezainteresiranost 2,11  117 0,989  0,091  

Par 20 
5N_Priklic podatkov 3,50  118 0,676  0,062  

5O_Priklic podatkov 3,25  118 0,558  0,051  

Par 21 
5N_Izvenšolski interesi 2 3,28  117 0,729  0,067  

5O_Izvenšolski interesi 2 3,10  117 0,578  0,053  

Par 22 
5N_Strah pred ocenjevanjem 2,27  118 0,921  0,085  

5O_Strah pred ocenjevanjem 2,81  118 0,924  0,085  

Par 23 
5N_Voditeljske sposobnosti 2,94  117 0,802  0,074  

5O_Voditeljske sposobnosti 2,91  117 0,629  0,058  

Par 24 
5N_Hitrost branja 3,39  118 0,680  0,063  

5O_Hitrost branja 3,44  118 0,634  0,058  

Par 25 
5N_Branje z razumevanjem 3,64  117 0,579  0,054  

5O_Branje z razumevanjem 3,44  117 0,607  0,056  

Par 26 
5N_Motorična spretnost 2,97  117 0,737  0,068  

5O_Motorična spretnost 2,94  117 0,647  0,060  

Par 27 
5N_Vztrajnost 3,29  118 0,729  0,067  

5O_Vztrajnost 3,53  118 0,595  0,055  

Par 28 
5N_Empatija 2,85  114 0,812  0,076  

5O_Empatija 2,88  114 0,654  0,061  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

 

116 

 

  
Statistike preizkusa parov  

M N SD SEM 
(opisne statistike) 

Par 29 
5N_Užitek v dosežkih 3,47  118 0,609  0,056  

5O_Užitek v dosežkih 3,68  118 0,568  0,052  

Par 30 
5N_Prilagajanje 2,94  118 0,820  0,075  

5O_Prilagajanje 2,65  118 0,831  0,076  

Par 31 
5N_Vpliv na klimo 3,12  118 0,808  0,074  

5O_Vpliv na klimo 3,15  118 0,712  0,066  

Par 32 
5N_Besedišče 3,44  117 0,649  0,060  

5O_Besedišče 3,34  117 0,560  0,052  
 

   Korelacije parov N C P 

Par 1 5N_Kompleksni odgovori & 5O_Kompleksni odgovori 117 0,258  0,005  

Par 2 5N_Izvenšolski interesi 1 & 5O_Izvenšolski interesi 1 117 0,142  0,127  

Par 3 
5N_Samostojnost in neodvisnost & 5O_Samostojnost in 

neodvisnost 
118 0,193  0,036  

Par 4 5N_Čas učenja & 5O_Čas učenja 119 0,202  0,027  

Par 5 5N_Smisel za humor & 5O_Smisel za humor 117 0,469  0,000  

Par 6 5N_Občutek za pravičnost & 5O_Občutek za pravičnost 116 0,542  0,000  

Par 7 5N_Motivacija & 5O_Motivacija 119 0,108  0,243  

Par 8 5N_Želja po uspehu & 5O_Želja po uspehu 117 0,125  0,179  

Par 9 5N_Tihost & 5O_Tihost 117 0,414  0,000  

Par 10 5N_Mirnost & 5O_Mirnost 116 0,449  0,000  

Par 11 5N_Organiziranost & 5O_Organiziranost 118 0,007  0,943  

Par 12 5N_Učni uspeh & 5O_Učni uspeh 113 0,052  0,586  

Par 13 5N_Logično sklepanje & 5O_Logično sklepanje 115 0,268  0,004  

Par 14 5N_Analitično mišljenje & 5O_Analitično mišljenje 118 0,375  0,000  

Par 15 5N_Posploševanje & 5O_Posploševanje 117 0,221  0,017  

Par 16 5N_Veliko idej & 5O_Veliko idej 117 0,304  0,001  

Par 17 5N_Izvirne ideje & 5O_Izvirne ideje 118 0,299  0,001  

Par 18 5N_Domišljija & 5O_Domišljija 117 0,372  0,000  

Par 19 5N_Nezainteresiranost & 5O_Nezainteresiranost 117 0,314  0,001  

Par 20 5N_Priklic podatkov & 5O_Priklic podatkov 118 0,295  0,001  

Par 21 5N_Izvenšolski interesi 2 & 5O_Izvenšolski interesi 2 117 0,258  0,005  

Par 22 5N_Strah pred ocenjevanjem & 5O_Strah pred ocenjevanjem 118 0,522  0,000  

Par 23 5N_Voditeljske sposobnosti & 5O_Voditeljske sposobnosti 117 0,245  0,008  

Par 24 5N_Hitrost branja & 5O_Hitrost branja 118 0,550  0,000  

Par 25 5N_Branje z razumevanjem & 5O_Branje z razumevanjem 117 0,498  0,000  

Par 26 5N_Motorična spretnost & 5O_Motorična spretnost 117 0,738  0,000  

Par 27 5N_Vztrajnost & 5O_Vztrajnost 118 0,318  0,000  

Par 28 5N_Empatija & 5O_Empatija 114 0,499  0,000  

Par 29 5N_Užitek v dosežkih & 5O_Užitek v dosežkih 118 0,396  0,000  

Par 30 5N_Prilagajanje & 5O_Prilagajanje 118 0,296  0,001  

Par 31 5N_Vpliv na klimo & 5O_Vpliv na klimo 118 0,414  0,000  

Par 32 5N_Besedišče & 5O_Besedišče 117 0,361  0,000  
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  Razlike parov Md SD SEM te df Pα/2 

Par 1 
5N_Kompleksni odgovori – 

5O_Kompleksni odgovori 
0,162  0,809  0,075  2,171  116 0,032  

Par 2 
5N_Izvenšolski interesi 1  – 

5O_Izvenšolski interesi 1 
0,573  0,834  0,077  7,429  116 0,000  

Par 3 

5N_Samostojnost in 

neodvisnost  – 

5O_Samostojnost in 

neodvisnost 

-0,025  0,901  0,083  -0,307  117 0,760  

Par 4 
5N_Čas učenja  – 5O_Čas 

učenja 
-0,983  0,920  0,084  -11,653  118 0,000  

Par 5 
5N_Smisel za humor  – 

5O_Smisel za humor 
0,462  0,826  0,076  6,047  116 0,000  

Par 6 
5N_Občutek za pravičnost  – 

5O_Občutek za pravičnost 
0,138  0,733  0,068  2,027  115 0,045  

Par 7 
5N_Motivacija  – 

5O_Motivacija 
-0,706  0,924  0,085  -8,335  118 0,000  

Par 8 
5N_Želja po uspehu  – 

5O_Želja po uspehu 
-0,470  0,826  0,076  -6,156  116 0,000  

Par 9 5N_Tihost  – 5O_Tihost -0,265  0,865  0,080  -3,313  116 0,001  

Par 10 5N_Mirnost  – 5O_Mirnost -0,483  0,899  0,083  -5,783  115 0,000  

Par 11 
5N_Organiziranost  – 

5O_Organiziranost 
-0,788  1,037  0,095  -8,260  117 0,000  

Par 12 
5N_Učni uspeh  – 5O_Učni 

uspeh 
-0,531  0,867  0,082  -6,512  112 0,000  

Par 13 
5N_Logično sklepanje  – 

5O_Logično sklepanje 
0,557  0,678  0,063  8,804  114 0,000  

Par 14 
5N_Analitično mišljenje  – 

5O_Analitično mišljenje 
0,475  0,676  0,062  7,629  117 0,000  

Par 15 
5N_Posploševanje  – 

5O_Posploševanje 
0,427  0,746  0,069  6,193  116 0,000  

Par 16 
5N_Veliko idej  – 5O_Veliko 

idej 
0,667  0,707  0,065  10,198  116 0,000  

Par 17 
5N_Izvirne ideje  – 5O_Izvirne 

ideje 
0,805  0,754  0,069  11,599  117 0,000  

Par 18 
5N_Domišljija  – 

5O_Domišljija 
0,846  0,773  0,071  11,847  116 0,000  

Par 19 
5N_Nezainteresiranost  – 

5O_Nezainteresiranost 
0,359  1,086  0,100  3,574  116 0,001  

Par 20 
5N_Priklic podatkov  – 

5O_Priklic podatkov 
0,246  0,739  0,068  3,613  117 0,000  

Par 21 
5N_Izvenšolski interesi 2  – 

5O_Izvenšolski interesi 2 
0,179  0,805  0,074  2,411  116 0,017  

Par 22 
5N_Strah pred ocenjevanjem  – 

5O_Strah pred ocenjevanjem 
-0,542  0,902  0,083  -6,528  117 0,000  

Par 23 
5N_Voditeljske sposobnosti  – 

5O_Voditeljske sposobnosti 
0,034  0,890  0,082  0,416  116 0,679  

Par 24 
5N_Hitrost branja  – 

5O_Hitrost branja 
-0,051  0,625  0,058  -0,884  117 0,379  

Par 25 
5N_Branje z razumevanjem  – 

5O_Branje z razumevanjem 
0,205  0,595  0,055  3,729  116 0,000  

Par 26 
5N_Motorična spretnost  – 

5O_Motorična spretnost 
0,034  0,507  0,047  0,729  116 0,468  

Par 27 
5N_Vztrajnost  – 

5O_Vztrajnost 
-0,237  0,781  0,072  -3,301  117 0,001  

Par 28 5N_Empatija  – 5O_Empatija -0,026  0,746  0,070  -0,377  113 0,707  
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  Razlike parov Md SD SEM te df Pα/2 

Par 29 
5N_Užitek v dosežkih  – 

5O_Užitek v dosežkih 
-0,203  0,648  0,060  -3,410  117 0,001  

Par 30 
5N_Prilagajanje  – 

5O_Prilagajanje 
0,288  0,979  0,090  3,196  117 0,002  

Par 31 
5N_Vpliv na klimo  – 

5O_Vpliv na klimo 
-0,034  0,826  0,076  -0,446  117 0,657  

Par 32 5N_Besedišče  – 5O_Besedišče 0,103  0,687  0,064  1,615  116 0,109  

 

Tabela 33: Primerjava povprečnih ocen učiteljev za nadarjene in dvojno izjemne učence – 

t-test parov aritmetičnih sredin 

  
Statistike preizkusa parov  

M N SD SEM 
(opisne statistike) 

Par 1 
5N_Kompleksni odgovori 3,25  106 0,728  0,071  

5DI_Kompleksni odgovori 2,54  106 0,819  0,080  

Par 2 
5N_Izvenšolski interesi 1 3,51  107 0,620  0,060  

5DI_Izvenšolski interesi 1 2,97  107 0,863  0,083  

Par 3 
5N_Samostojnost in neodvisnost 3,20  108 0,783  0,075  

5DI_Samostojnost in neodvisnost 2,56  108 0,900  0,087  

Par 4 
5N_Čas učenja 2,47  109 0,800  0,077  

5DI_Čas učenja 2,47  109 0,788  0,076  

Par 5 
5N_Smisel za humor 3,09  107 0,875  0,085  

5DI_Smisel za humor 2,68  107 0,831  0,080  

Par 6 
5N_Občutek za pravičnost 2,97  106 0,822  0,080  

5DI_Občutek za pravičnost 2,75  106 0,849  0,082  

Par 7 
5N_Motivacija 2,89  108 0,801  0,077  

5DI_Motivacija 2,62  108 0,782  0,075  

Par 8 
5N_Želja po uspehu 3,27  108 0,744  0,072  

5DI_Želja po uspehu 3,00  108 0,832  0,080  

Par 9 
5N_Tihost 2,29  107 0,801  0,077  

5DI_Tihost 2,28  107 0,698  0,067  

Par 10 
5N_Mirnost 2,31  108 0,848  0,082  

5DI_Mirnost 2,27  108 0,744  0,072  

Par 11 
5N_Organiziranost 2,77  107 0,831  0,080  

5DI_Organiziranost 2,31  107 0,794  0,077  

Par 12 
5N_Učni uspeh 3,12  106 0,700  0,068  

5DI_Učni uspeh 2,68  106 0,879  0,085  

Par 13 
5N_Logično sklepanje 3,59  109 0,596  0,057  

5DI_Logično sklepanje 2,89  109 0,875  0,084  

Par 14 
5N_Analitično mišljenje 3,50  109 0,647  0,062  

5DI_Analitično mišljenje 2,80  109 0,890  0,085  

Par 15 
5N_Posploševanje 3,45  108 0,647  0,062  

5DI_Posploševanje 2,79  108 0,809  0,078  

Par 16 
5N_Veliko idej 3,61  108 0,609  0,059  

5DI_Veliko idej 3,12  108 0,794  0,076  

Par 17 
5N_Izvirne ideje 3,58  109 0,628  0,060  

5DI_Izvirne ideje 3,04  109 0,804  0,077  

Par 18 
5N_Domišljija 3,47  109 0,740  0,071  

5DI_Domišljija 3,14  109 0,833  0,080  

Par 19 
5N_Nezainteresiranost 2,49  109 0,878  0,084  

5DI_Nezainteresiranost 2,45  109 0,799  0,077  
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Statistike preizkusa parov  

M N SD SEM 
(opisne statistike) 

Par 20 
5N_Priklic podatkov 3,48  109 0,688  0,066  

5DI_Priklic podatkov 2,74  109 0,821  0,079  

Par 21 
5N_Izvenšolski interesi 2 3,27  107 0,747  0,072  

5DI_Izvenšolski interesi 2 2,68  107 0,796  0,077  

Par 22 
5N_Strah pred ocenjevanjem 2,26  108 0,911  0,088  

5DI_Strah pred ocenjevanjem 2,44  108 0,765  0,074  

Par 23 
5N_Voditeljske sposobnosti 2,95  108 0,813  0,078  

5DI_Voditeljske sposobnosti 2,26  108 0,778  0,075  

Par 24 
5N_Hitrost branja 3,39  109 0,693  0,066  

5DI_Hitrost branja 2,51  109 0,939  0,090  

Par 25 
5N_Branje z razumevanjem 3,62  107 0,593  0,057  

5DI_Branje z razumevanjem 2,80  107 0,874  0,084  

Par 26 
5N_Motorična spretnost 2,95  108 0,766  0,074  

5DI_Motorična spretnost 2,51  108 0,730  0,070  

Par 27 
5N_Vztrajnost 3,29  108 0,737  0,071  

5DI_Vztrajnost 2,66  108 0,845  0,081  

Par 28 
5N_Empatija 2,81  105 0,856  0,084  

5DI_Empatija 2,67  105 0,780  0,076  

Par 29 
5N_Užitek v dosežkih 3,45  108 0,617  0,059  

5DI_Užitek v dosežkih 3,15  108 0,818  0,079  

Par 30 
5N_Prilagajanje 2,98  107 0,824  0,080  

5DI_Prilagajanje 2,67  107 0,798  0,077  

Par 31 
5N_Vpliv na klimo 3,13  108 0,821  0,079  

5DI_Vpliv na klimo 2,87  108 0,876  0,084  

Par 32 
5N_Besedišče 3,43  108 0,659  0,063  

5DI_Besedišče 2,80  108 0,862  0,083  
 

   Korelacije parov N C P 

Par 1 5N_Kompleksni odgovori & 5DI_Kompleksni odgovori 106 0,176  0,071  

Par 2 5N_Izvenšolski interesi 1 & 5DI_Izvenšolski interesi 1 107 0,257  0,008  

Par 3 
5N_Samostojnost in neodvisnost & 5DI_Samostojnost in 

neodvisnost 
108 0,223  0,021  

Par 4 5N_Čas učenja & 5DI_Čas učenja 109 0,266  0,005  

Par 5 5N_Smisel za humor & 5DI_Smisel za humor 107 0,340  0,000  

Par 6 5N_Občutek za pravičnost & 5DI_Občutek za pravičnost 106 0,386  0,000  

Par 7 5N_Motivacija & 5DI_Motivacija 108 0,365  0,000  

Par 8 5N_Želja po uspehu & 5DI_Želja po uspehu 108 0,272  0,004  

Par 9 5N_Tihost & 5DI_Tihost 107 0,191  0,049  

Par 10 5N_Mirnost & 5DI_Mirnost 108 0,328  0,001  

Par 11 5N_Organiziranost & 5DI_Organiziranost 107 0,253  0,008  

Par 12 5N_Učni uspeh & 5DI_Učni uspeh 106 0,034  0,732  

Par 13 5N_Logično sklepanje & 5DI_Logično sklepanje 109 0,160  0,095  

Par 14 5N_Analitično mišljenje & 5DI_Analitično mišljenje 109 0,127  0,188  

Par 15 5N_Posploševanje & 5DI_Posploševanje 108 0,079  0,415  

Par 16 5N_Veliko idej & 5DI_Veliko idej 108 0,272  0,004  

Par 17 5N_Izvirne ideje & 5DI_Izvirne ideje 109 0,288  0,002  

Par 18 5N_Domišljija & 5DI_Domišljija 109 0,480  0,000  

Par 19 5N_Nezainteresiranost & 5DI_Nezainteresiranost 109 0,385  0,000  

Par 20 5N_Priklic podatkov & 5DI_Priklic podatkov 109 0,137  0,156  

Par 21 5N_Izvenšolski interesi 2 & 5DI_Izvenšolski interesi 2 107 0,384  0,000  
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   Korelacije parov N C P 

Par 22 5N_Strah pred ocenjevanjem & 5DI_Strah pred ocenjevanjem 108 0,400  0,000  

Par 23 5N_Voditeljske sposobnosti & 5DI_Voditeljske sposobnosti 108 0,270  0,005  

Par 24 5N_Hitrost branja & 5DI_Hitrost branja 109 0,205  0,032  

Par 25 5N_Branje z razumevanjem & 5DI_Branje z razumevanjem 107 0,054  0,582  

Par 26 5N_Motorična spretnost & 5DI_Motorična spretnost 108 0,226  0,018  

Par 27 5N_Vztrajnost & 5DI_Vztrajnost 108 0,084  0,385  

Par 28 5N_Empatija & 5DI_Empatija 105 0,393  0,000  

Par 29 5N_Užitek v dosežkih & 5DI_Užitek v dosežkih 108 0,439  0,000  

Par 30 5N_Prilagajanje & 5DI_Prilagajanje 107 0,134  0,169  

Par 31 5N_Vpliv na klimo & 5DI_Vpliv na klimo 108 0,400  0,000  

Par 32 5N_Besedišče & 5DI_Besedišče 108 0,204  0,035  
 

  Razlike parov Md SD SEM te df Pα/2 

Par 1 
5N_Kompleksni odgovori  – 

5DI_Kompleksni odgovori 
0,708  0,995  0,097  7,322  105 0,000  

Par 2 
5N_Izvenšolski interesi 1  – 

5DI_Izvenšolski interesi 1 
0,542  0,924  0,089  6,066  106 0,000  

Par 3 

5N_Samostojnost in 

neodvisnost  – 

5DI_Samostojnost in 

neodvisnost 

0,648  1,053  0,101  6,397  107 0,000  

Par 4 
5N_Čas učenja  – 5DI_Čas 

učenja 
0,000  0,962  0,092  0,000  108 1,000  

Par 5 
5N_Smisel za humor  – 

5DI_Smisel za humor 
0,411  0,981  0,095  4,338  106 0,000  

Par 6 
5N_Občutek za pravičnost  – 

5DI_Občutek za pravičnost 
0,217  0,926  0,090  2,413  105 0,018  

Par 7 
5N_Motivacija  – 

5DI_Motivacija 
0,269  0,892  0,086  3,127  107 0,002  

Par 8 
5N_Želja po uspehu  – 

5DI_Želja po uspehu 
0,269  0,953  0,092  2,928  107 0,004  

Par 9 5N_Tihost  – 5DI_Tihost 0,009  0,957  0,092  0,101  106 0,920  

Par 10 5N_Mirnost  – 5DI_Mirnost 0,037  0,927  0,089  0,415  107 0,679  

Par 11 
5N_Organiziranost  – 

5DI_Organiziranost 
0,458  0,993  0,096  4,769  106 0,000  

Par 12 
5N_Učni uspeh  – 5DI_Učni 

uspeh 
0,443  1,105  0,107  4,132  105 0,000  

Par 13 
5N_Logično sklepanje  – 

5DI_Logično sklepanje 
0,697  0,977  0,094  7,454  108 0,000  

Par 14 
5N_Analitično mišljenje  – 

5DI_Analitično mišljenje 
0,697  1,032  0,099  7,054  108 0,000  

Par 15 
5N_Posploševanje  – 

5DI_Posploševanje 
0,667  0,995  0,096  6,961  107 0,000  

Par 16 
5N_Veliko idej  – 5DI_Veliko 

idej 
0,491  0,859  0,083  5,936  107 0,000  

Par 17 
5N_Izvirne ideje  – 

5DI_Izvirne ideje 
0,541  0,866  0,083  6,523  108 0,000  

Par 18 
5N_Domišljija  – 

5DI_Domišljija 
0,330  0,806  0,077  4,280  108 0,000  

Par 19 
5N_Nezainteresiranost  – 

5DI_Nezainteresiranost 
0,037  0,932  0,089  0,411  108 0,682  

Par 20 
5N_Priklic podatkov  – 

5DI_Priklic podatkov 
0,734  0,997  0,095  7,688  108 0,000  

Par 21 
5N_Izvenšolski interesi 2  – 

5DI_Izvenšolski interesi 2 
0,589  0,857  0,083  7,104  106 0,000  
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  Razlike parov Md SD SEM te df Pα/2 

Par 22 
5N_Strah pred ocenjevanjem  – 

5DI_Strah pred ocenjevanjem 
-0,176  0,926  0,089  -1,975  107 0,051  

Par 23 
5N_Voditeljske sposobnosti  – 

5DI_Voditeljske sposobnosti 
0,694  0,961  0,093  7,506  107 0,000  

Par 24 
5N_Hitrost branja  – 

5DI_Hitrost branja 
0,872  1,046  0,100  8,698  108 0,000  

Par 25 
5N_Branje z razumevanjem  – 

5DI_Branje z razumevanjem 
0,813  1,029  0,099  8,173  106 0,000  

Par 26 
5N_Motorična spretnost  – 

5DI_Motorična spretnost 
0,444  0,931  0,090  4,963  107 0,000  

Par 27 
5N_Vztrajnost  – 

5DI_Vztrajnost 
0,630  1,073  0,103  6,098  107 0,000  

Par 28 5N_Empatija  – 5DI_Empatija 0,143  0,903  0,088  1,621  104 0,108  

Par 29 
5N_Užitek v dosežkih  – 

5DI_Užitek v dosežkih 
0,306  0,779  0,075  4,077  107 0,000  

Par 30 
5N_Prilagajanje  – 

5DI_Prilagajanje 
0,308  1,068  0,103  2,988  106 0,003  

Par 31 
5N_Vpliv na klimo  – 

5DI_Vpliv na klimo 
0,259  0,931  0,090  2,894  107 0,005  

Par 32 
5N_Besedišče  – 

5DI_Besedišče 
0,630  0,972  0,094  6,729  107 0,000  

 

Tabela 34: Povezanost interesov 1 in interesov 2 – Spearmanov koeficient korelacije 

Opisne statistike M SD N 

5N_Izvenšolski interesi 1 3,54 0,608 118 

5N_Izvenšolski interesi 2 3,28 0,724 119 

5O_Izvenšolski interesi 1 2,97 0,663 117 

5O_Izvenšolski interesi 2 3,11 0,582 118 

5DI_Izvenšolski interesi 1 2,97 0,863 107 

5DI_Izvenšolski interesi 2 2,68 0,795 108 
 

Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_Izven-

šolski 

interesi 1 

5N_Izven-

šolski 

interesi 2 

5O_Izven-

šolski 

interesi 1 

5O_Izven-

šolski 

interesi 2 

5DI_Izven-

šolski 

interesi 1 

5DI_Izven-

šolski 

interesi 2 

5N_Izvenšolski interesi 

1 

rs 1  0,367** 0,092  0,055  0,258** 0,066  

Pα/2 . 0,000  0,324  0,555  0,007  0,501  

N 118  117  117  116  107  106  

5N_Izvenšolski interesi 

2 

rs 0,367** 1  0,229* 0,229* 0,200* 0,335** 

Pα/2 0,000  . 0,014  0,013  0,040  0,000  

N 117  119  116  117  106  107  

5O_Izvenšolski interesi 

1 

rs 0,092  0,229* 1  0,250** 0,107  0,020  

Pα/2 0,324  0,014  . 0,007  0,275  0,841  

N 117  116  117  116  106  105  

5O_Izvenšolski interesi 

2 

rs 0,055  0,229* 0,250** 1  0,224* 0,203* 

Pα/2 0,555  0,013  0,007  . 0,021  0,036  

N 116  117  116  118  106  107  

5DI_Izvenšolski interesi 

1 

rs 0,258** 0,200* 0,107  0,224* 1  0,453** 

Pα/2 0,007  0,040  0,275  0,021  . 0,000  

N 107  106  106  106  107  105  

5DI_Izvenšolski interesi 

2 

rs 0,066  0,335** 0,020  0,203* 0,453** 1  

Pα/2 0,501  0,000  0,841  0,036  0,000  . 

N 106  107  105  107  105  108  

**  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). 
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Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_Izven-

šolski 

interesi 1 

5N_Izven-

šolski 

interesi 2 

5O_Izven-

šolski 

interesi 1 

5O_Izven-

šolski 

interesi 2 

5DI_Izven-

šolski 

interesi 1 

5DI_Izven-

šolski 

interesi 2 

*  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). 

 

Tabela 35: Povezanost časa učenja in učnega uspeha – Spearmanov koeficient korelacije 

Opisne statistike M SD N 

5N_Čas učenja 2,47 0,777 120 

5N_Učni uspeh 3,15 0,687 118 

5O_Čas učenja 3,45 0,673 119 

5O_Učni uspeh 3,68 0,556 114 

5DI_Čas učenja 2,47 0,788 109 

5DI_Učni uspeh 2,68 0,879 106 
 

Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_Čas 

učenja 

5N_Učni 

uspeh 

5O_Čas 

učenja 

5O_Učni 

uspeh 

5DI_Čas 

učenja 

5DI_Učni 

uspeh 

5N_Čas učenja 

rs 1  0,272** 0,162  0,018  0,268** 0,093  

Pα/2 . 0,003  0,079  0,849  0,005  0,345  

N 120  118  119  114  109  106  

5N_Učni uspeh 

rs 0,272** 1  0,033  -0,089  0,114  0,019  

Pα/2 0,003  . 0,724  0,349  0,241  0,845  

N 118  118  117  113  107  106  

5O_Čas učenja 

rs 0,162  0,033  1  0,314** 0,188  0,061  

Pα/2 0,079  0,724  . 0,001  0,051  0,536  

N 119  117  119  114  108  105  

5O_Učni uspeh 

rs 0,018  -0,089  0,314** 1  0,077  0,059  

Pα/2 0,849  0,349  0,001  . 0,437  0,556  

N 114  113  114  114  104  103  

5DI_Čas učenja 

rs 0,268** 0,114  0,188  0,077  1  0,208* 

Pα/2 0,005  0,241  0,051  0,437  . 0,033  

N 109  107  108  104  109  106  

5DI_Učni uspeh 

rs 0,093  0,019  0,061  0,059  0,208* 1  

Pα/2 0,345  0,845  0,536  0,556  0,033  . 

N 106  106  105  103  106  106  

**  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). 

*  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). 

 

Tabela 36: Povezanost vztrajnosti in užitka v dosežkih – Spearmanov koeficient korelacije 

Opisne statistike M SD N 

5N_Vztrajnost 3,29 0,726 120 

5N_Užitek v dosežkih 3,48 0,608 120 

5O_Vztrajnost 3,53 0,595 118 

5O_Užitek v dosežkih 3,68 0,568 118 

5DI_Vztrajnost 2,66 0,845 108 

5DI_Užitek v dosežkih 3,15 0,818 108 
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Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_ 

Vztrajnost 

5N_Užitek v 

dosežkih 

5O_ 

Vztrajnost 

5O_Užitek v 

dosežkih 

5DI_ 

Vztrajnost 

5DI_Užitek 

v dosežkih 

5N_Vztrajnost 

rs 1  0,412** 0,262** 0,197* 0,024  0,139  

Pα/2 . 0,000  0,004  0,032  0,803  0,151  

N 120  120  118  118  108  108  

5N_Užitek v 

dosežkih 

rs 0,412** 1  0,168  0,339** -0,069  0,393** 

Pα/2 0,000  . 0,069  0,000  0,479  0,000  

N 120  120  118  118  108  108  

5O_Vztrajnost 

rs 0,262** 0,168  1  0,417** 0,007  0,099  

Pα/2 0,004  0,069  . 0,000  0,943  0,308  

N 118  118  118  118  107  107  

5O_Užitek v 

dosežkih 

rs 0,197* 0,339** 0,417** 1  0,056  0,310** 

Pα/2 0,032  0,000  0,000  . 0,567  0,001  

N 118  118  118  118  107  107  

5DI_Vztrajnost 

rs 0,024  -0,069  0,007  0,056  1  0,260** 

Pα/2 0,803  0,479  0,943  0,567  . 0,007  

N 108  108  107  107  108  108  

5DI_Užitek v 

dosežkih 

rs 0,139  0,393** 0,099  0,310** 0,260** 1  

Pα/2 0,151  0,000  0,308  0,001  0,007  . 

N 108  108  107  107  108  108  

**  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). 

*  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). 

 

Tabela 37: Povezanost učnega uspeha in vztrajnosti – Spearmanov koeficient korelacije 

Opisne statistike M SD N 

5N_Učni uspeh 3,15 0,687 118 

5N_Vztrajnost 3,29 0,726 120 

5O_Učni uspeh 3,68 0,556 114 

5O_Vztrajnost 3,53 0,595 118 

5DI_Učni uspeh 2,68 0,879 106 

5DI_Vztrajnost 2,66 0,845 108 
 

Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_Učni 

uspeh 

5N_ 

Vztrajnost 

5O_Učni 

uspeh 

5O_ 

Vztrajnost 

5DI_Učni 

uspeh 

5DI_ 

Vztrajnost 

5N_Učni uspeh 

rs 1  0,376** -0,089  0,103  0,019  -0,077  

Pα/2 . 0,000  0,349  0,273  0,845  0,434  

N 118  118  113  116  106  106  

5N_Vztrajnost 

rs 0,376** 1  0,103  0,262** -0,022  0,024  

Pα/2 0,000  . 0,276  0,004  0,820  0,803  

N 118  120  114  118  106  108  

5O_Učni uspeh 

rs -0,089  0,103  1  0,381** 0,059  -0,023  

Pα/2 0,349  0,276  . 0,000  0,556  0,817  

N 113  114  114  114  103  103  

5O_Vztrajnost 

rs 0,103  0,262** 0,381** 1  -0,021  0,007  

Pα/2 0,273  0,004  0,000  . 0,831  0,943  

N 116  118  114  118  105  107  
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Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_Učni 

uspeh 

5N_ 

Vztrajnost 

5O_Učni 

uspeh 

5O_ 

Vztrajnost 

5DI_Učni 

uspeh 

5DI_ 

Vztrajnost 

5DI_Učni uspeh 

rs 0,019  -0,022  0,059  -0,021  1  0,517** 

Pα/2 0,845  0,820  0,556  0,831  . 0,000  

N 106  106  103  105  106  105  

5DI_Vztrajnost 

rs -0,077  0,024  -0,023  0,007  0,517** 1  

Pα/2 0,434  0,803  0,817  0,943  0,000  . 

N 106  108  103  107  105  108  

**  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). 

 

Tabela 38: Povezanost prilagajanja in vpliva na klimo – Spearmanov koeficient korelacije 

Opisne statistike M SD N 

5N_Prilagajanje 2,93 0,817 120 

5N_Vpliv na klimo 3,11 0,807 120 

5O_Prilagajanje 2,65 0,831 118 

5O_Vpliv na klimo 3,15 0,712 118 

5DI_Prilagajanje 2,67 0,798 107 

5DI_Vpliv na klimo 2,87 0,876 108 
 

Spearmanov rs 

 

α = 0,05 → α/2 = 0,025 

α = 0,01 → α/2 = 0,005 

5N_ 

Prilagajanje 

5N_Vpliv na 

klimo 

5O_ 

Prilagajanje 

5O_Vpliv na 

klimo 

5DI_ 

Prilagajanje 

5DI_Vpliv 

na klimo 

5N_Prilagajanje 

rs 1  0,088  0,307** 0,158  0,144  -0,042  

Pα/2 . 0,337  0,001  0,088  0,139  0,665  

N 120  120  118  118  107  108  

5N_Vpliv na 

klimo 

rs 0,088  1  0,168  0,385** 0,180  0,351** 

Pα/2 0,337  . 0,070  0,000  0,064  0,000  

N 120  120  118  118  107  108  

5O_Prilagajanje 

rs 0,307** 0,168  1  0,163  0,209* 0,083  

Pα/2 0,001  0,070  . 0,077  0,032  0,397  

N 118  118  118  118  106  107  

5O_Vpliv na 

klimo 

rs 0,158  0,385** 0,163  1  0,059  0,220* 

Pα/2 0,088  0,000  0,077  . 0,545  0,023  

N 118  118  118  118  106  107  

5DI_Prilagajanje 

rs 0,144  0,180  0,209* 0,059  1  0,489** 

Pα/2 0,139  0,064  0,032  0,545  . 0,000  

N 107  107  106  106  107  107  

5DI_Vpliv na 

klimo 

rs -0,042  0,351** 0,083  0,220* 0,489** 1  

Pα/2 0,665  0,000  0,397  0,023  0,000  . 

N 108  108  107  107  107  108  

**  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,01 (2-stransko). 

*  Korelacija je statistično pomembna na nivoju α = 0,05 (2-stransko). 
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Tabela 39: Soglašanje učiteljev s stereotipnimi predstavami o nadarjenih učencih glede na 

spol anketiranih – enosmerna analiza variance ANOVA 

Opisne statistike N M SD SEM 
95% interval zaupanja za M 

Min Max 
Spodnja meja Zgornja meja 

9_Dosežki na 

vseh področjih 

Moški 13 2,08  0,862  0,239  1,56  2,60  1 3 

Ženska 96 2,18  0,808  0,082  2,01  2,34  1 4 

Skupaj 109 2,17  0,811  0,078  2,01  2,32  1 4 

9_Nadarjeni so 

uspešni ne glede 

na program 

Moški 13 2,31  0,751  0,208  1,85  2,76  1 4 

Ženska 96 2,44  0,678  0,069  2,30  2,57  1 4 

Skupaj 109 2,42  0,684  0,066  2,29  2,55  1 4 

9_Učno 

nadarjeni so 

stigmatizirani 

Moški 13 2,08  0,862  0,239  1,56  2,60  1 4 

Ženska 95 1,74  0,687  0,071  1,60  1,88  1 4 

Skupaj 108 1,78  0,715  0,069  1,64  1,91  1 4 

9_Nadarjenim se 

ni treba učiti 

Moški 13 1,77  0,832  0,231  1,27  2,27  1 4 

Ženska 95 1,71  0,666  0,068  1,57  1,84  1 4 

Skupaj 108 1,71  0,684  0,066  1,58  1,84  1 4 

9_Nadarjeni 

učenci so vzor 

ostalim v razredu 

Moški 13 2,77  0,599  0,166  2,41  3,13  2 4 

Ženska 96 2,55  0,724  0,074  2,41  2,70  1 4 

Skupaj 109 2,58  0,711  0,068  2,44  2,71  1 4 

9_Učenci s 

slabšim učnim 

uspehom niso 

nadarjeni 

Moški 13 2,00  0,816  0,226  1,51  2,49  1 4 

Ženska 96 1,84  0,670  0,068  1,71  1,98  1 4 

Skupaj 109 1,86  0,687  0,066  1,73  1,99  1 4 

9_Nadarjeni so 

priljubljeni 

Moški 13 2,46  0,660  0,183  2,06  2,86  1 3 

Ženska 96 2,41  0,642  0,066  2,28  2,54  1 4 

Skupaj 109 2,41  0,641  0,061  2,29  2,53  1 4 

9_Nadarjeni bi 

morali pomagati 

drugim učencem 

Moški 13 2,69  0,947  0,263  2,12  3,26  1 4 

Ženska 96 2,77  0,688  0,070  2,63  2,91  1 4 

Skupaj 109 2,76  0,719  0,069  2,63  2,90  1 4 

9_Nadarjeni 

učenci postanejo 

domišljavi in 

sebični 

Moški 13 2,92  0,641  0,178  2,54  3,31  2 4 

Ženska 96 2,71  0,679  0,069  2,57  2,85  1 4 

Skupaj 109 2,73  0,676  0,065  2,61  2,86  1 4 

9_Nadarjeni 

motijo druge 

Moški 13 2,23  0,439  0,122  1,97  2,50  2 3 

Ženska 96 2,21  0,664  0,068  2,07  2,34  1 4 

Skupaj 109 2,21  0,639  0,061  2,09  2,33  1 4 

9_Nadarjeni so 

nedružabni 

Moški 13 2,23  0,599  0,166  1,87  2,59  2 4 

Ženska 96 2,18  0,580  0,059  2,06  2,29  1 3 

Skupaj 109 2,18  0,580  0,056  2,07  2,29  1 4 

9_Nadarjeni 

imajo težave pri 

sklepanju 

prijateljstev 

Moški 13 2,31  0,630  0,175  1,93  2,69  2 4 

Ženska 95 2,21  0,563  0,058  2,10  2,33  1 3 

Skupaj 108 2,22  0,569  0,055  2,11  2,33  1 4 

9_Pozornost 

nadarjenim 

učencem 

Moški 13 3,00  0,913  0,253  2,45  3,55  1 4 

Ženska 96 3,29  0,664  0,068  3,16  3,43  2 4 

Skupaj 109 3,26  0,699  0,067  3,12  3,39  1 4 

9_Pomanjkanje 

časa za nadarjene 

Moški 13 2,62  0,870  0,241  2,09  3,14  1 4 

Ženska 95 2,72  0,871  0,089  2,54  2,89  1 4 

Skupaj 108 2,70  0,867  0,083  2,54  2,87  1 4 
 

Preizkus homogenosti varianc Levenova statistika df1 df2 P 

9_Dosežki na vseh področjih 0,265 1 107 0,608  

9_Nadarjeni so uspešni ne glede na program 0,038 1 107 0,845  

9_Učno nadarjeni so stigmatizirani 0,029 1 106 0,866  

9_Nadarjenim se ni treba učiti 0,129 1 106 0,720  

9_Nadarjeni učenci so vzor ostalim v razredu 2,478 1 107 0,118  
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Preizkus homogenosti varianc Levenova statistika df1 df2 P 

9_Učenci s slabšim učnim uspehom niso nadarjeni 0,047 1 107 0,829  

9_Nadarjeni so priljubljeni 0,001 1 107 0,976  

9_Nadarjeni bi morali pomagati drugim učencem 3,962 1 107 0,049  

9_Nadarjeni učenci postanejo domišljavi in sebični 1,775 1 107 0,186  

9_Nadarjeni motijo druge 1,611 1 107 0,207  

9_Nadarjeni so nedružabni 0,245 1 107 0,622  

9_Nadarjeni imajo težave pri sklepanju prijateljstev 0,059 1 106 0,809  

9_Pozornost nadarjenim učencem 0,129 1 107 0,720  

9_Pomanjkanje časa za nadarjene 0,009 1 106 0,923  
 

Analiza variance ANOVA   Σ kvadratov df M2 F PF 

9_Dosežki na vseh področjih 

Med skupinami 0,115  1 0,115  0,173  0,678  

Znotraj skupin 70,913  107 0,663      

Skupaj 71,028  108       

9_Nadarjeni so uspešni ne glede na 

program 

Med skupinami 0,193  1 0,193  0,410  0,524  

Znotraj skupin 50,394  107 0,471      

Skupaj 50,587  108       

9_Učno nadarjeni so stigmatizirani 

Med skupinami 1,323  1 1,323  2,628  0,108  

Znotraj skupin 53,344  106 0,503      

Skupaj 54,667  107       

9_Nadarjenim se ni treba učiti 

Med skupinami 0,047  1 0,047  0,099  0,754  

Znotraj skupin 50,055  106 0,472      

Skupaj 50,102  107       

9_Nadarjeni učenci so vzor ostalim v 

razredu 

Med skupinami 0,540  1 0,540  1,069  0,304  

Znotraj skupin 54,047  107 0,505      

Skupaj 54,587  108       

9_Učenci s slabšim učnim uspehom niso 

nadarjeni 

Med skupinami 0,280  1 0,280  0,590  0,444  

Znotraj skupin 50,656  107 0,473      

Skupaj 50,936  108       

9_Nadarjeni so priljubljeni 

Med skupinami 0,035  1 0,035  0,084  0,772  

Znotraj skupin 44,387  107 0,415      

Skupaj 44,422  108       

9_Nadarjeni bi morali pomagati drugim 

učencem 

Med skupinami 0,071  1 0,071  0,136  0,713  

Znotraj skupin 55,728  107 0,521      

Skupaj 55,798  108       

9_Nadarjeni učenci postanejo domišljavi 

in sebični 

Med skupinami 0,528  1 0,528  1,159  0,284  

Znotraj skupin 48,756  107 0,456      

Skupaj 49,284  108       

9_Nadarjeni motijo druge 

Med skupinami 0,006  1 0,006  0,014  0,906  

Znotraj skupin 44,141  107 0,413      

Skupaj 44,147  108       

9_Nadarjeni so nedružabni 

Med skupinami 0,033  1 0,033  0,097  0,756  

Znotraj skupin 36,297  107 0,339      

Skupaj 36,330  108       

9_Nadarjeni imajo težave pri sklepanju 

prijateljstev 

Med skupinami 0,108  1 0,108  0,331  0,566  

Znotraj skupin 34,559  106 0,326      

Skupaj 34,667  107       

9_Pozornost nadarjenim učencem 

Med skupinami 0,974  1 0,974  2,011  0,159  

Znotraj skupin 51,833  107 0,484      

Skupaj 52,807  108       
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Analiza variance ANOVA   Σ kvadratov df M2 F PF 

9_Pomanjkanje časa za nadarjene 

Med skupinami 0,115  1 0,115  0,152  0,697  

Znotraj skupin 80,403  106 0,759      

Skupaj 80,519  107       
 

 

Tabela 40: Univariatni neparametrični hi-kvadrat test za preizkus hipoteze enake verjetnosti 

pričakovanj učiteljev glede lastnosti učenca, učenke, obeh v enaki meri ali 

nobenega od njiju 

Lastnosti 

Število izborov (n) 

Š
te

v
il

o
 (

N
) 

χ
2
 preizkus enake verjetnosti 

U
če

n
ec

 

U
če

n
k

a 

O
b

a 

N
o

b
ed

en
 

Hi-kvadrat  

χ
2
 

df 
Asimpt. 

P 

Čustvena občutljivost 3  54  48  11  116  68,483
a
 3 0,000 

Večja samozavest  48  12  54  2  116  69,103
a
 3 0,000 

Večja tekmovalnost 49  11  53  3  116  68,138
a
 3 0,000 

Boljše delovne navade 4  76  34  2  116  123,724
a
 3 0,000 

Matematična in tehnična sposobnost 55  1  59  1  116  108,414
a
 3 0,000 

Jezikovna sposobnost  4  46  64  2  116  98,897
a
 3 0,000 

Večja ubogljivost 2  65  40  9  116  87,793
a
 3 0,000 

Agresivnost  45  1  22  48  116  50,000
a
 3 0,000 

Samostojnost in neodvisnost 4  11  98  2  115  223,957
b
 3 0,000 

Višji učni dosežek 4  26  84  2  116  151,310
a
 3 0,000 

Boljša samopodoba 22  7  84  3  116  146,000
a
 3 0,000 

Vpliv adolescence na vedenje 29  9  71  7  116  91,310
a
 3 0,000 

Želja po priljubljenosti med vrstniki 13  23  75  5  116  102,897
a
 3 0,000 

Večja odgovornost za šolsko delo 3  63  48  2  116  100,759
a
 3 0,000 

Večja pozabljivost (npr. pozablja 

stvari, ne naredi domače naloge …) 
60  3  24  29  116  57,310

a
 3 0,000 

Opomba: a  0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manjšo od 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 29,0. 

 b  0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manjšo od 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 28,8. 
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Priloga 4.3: Besedilni odgovori anketiranih 

 

Uporabljene krajšave v glavah tabel: 

NA Število anketiranih, ki so pri določenem vprašanju zapisali besedilni odgovor. 

N Število sodelujočih anketiranih, katerih vsebinski deli besedilnih odgovorov sodijo vsaj na eno področje 

Koncepta (Žagar idr., 1999): miselno-spoznavno (MS), učno-storilnostno (US), motivacijsko (MP) in 

socialno-čustveno (SČ). 

nA Število vseh vsebinskih delov besedilnih odgovorov sodelujočih anketiranih, ki sodijo na področja 

Koncepta (Žagar idr., 1999): miselno-spoznavno (MS), učno-storilnostno (US), motivacijsko (MP) in 

socialno-čustveno (SČ) in v kategorijo »Drugo«. 

n Število vsebinskih delov besedilnih odgovorov sodelujočih anketiranih, ki sodijo na področja Koncepta 

(Žagar idr., 1999): miselno-spoznavno (MS), učno-storilnostno (US), motivacijsko (MP) in socialno-

čustveno (SČ). 

 

Tabela 41: Pričakovanja učiteljev glede lastnosti nadarjenih učencev 
(NA = 129, nA = 633; N = 109, n = 610) 

ID Spol Katere osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem? Napišite (vsaj) 5 najpomembnejših po 

vašem mnenju in izkušnjah (vrstni red ni pomemben). 

1 Ž Samostojen, neodvisen, učljiv, iznajdljiv, pameten. 

2 Ž Radovednost, iskanje rešitev, hitro razmišljanje in povezovanje pojmov (medpredmetno povezovanje), 

inovativnost, dober spomin. 

3 Ž Iznajdljivost, znanje, hitrost, radovednost, kreativnost. 

4 Ž Odgovornost, samostojnost, urejenost, smisel za humor, samozavest. 

5 Ž Nerelevantno vprašanje. 

6 Ž Razgledanost, motiviranost, radovednost, delavnost, vztrajnost. 

7  Vedoželjnost, vztrajnost, radi pomagajo drugim, so aktivni na več področjih, vestno opravljajo svoje 

zadolžitve. 

8 Ž Samozavestni, vestni, pozitivni … 

9 M Hitro dojemanje, radovednost, radi eksperimentirajo, živahni, odstopanje od povprečnosti. 

10 Ž Bistroumnost, uvid, originalnost, samozavest, vedoželjnost. 

11 Ž Razvito logično mišljenje, visoka učna uspešnost, radovednost, široka razgledanost, dober spomin, natančno 

opazovanje. 

12 Ž Odgovornost, delavnost, samokritičnost, solidarnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost. 

13 M Vztrajnost, nadarjenost na močnejšem področju, pripravljenost za delo, pripravljenost za sodelovanje na 

šolskih tekmovanjih, demonstratorji, pomoč sošolcem. 

14 Ž Vestnost, zavzetost, pripravljenost za delo, iznajdljivost, aktivno sodelovanje. 

15  Zvedav, delaven, zahteven, len. 

16 Ž Poštenost, delavnost, radovednost, tekmovalnost, prijaznost. 

17 Ž Vestnost, vztrajnost, discipliniranost, vedoželjnost, samoiniciativnost. 

18 Ž Iznajdljiv, vesten, odgovoren, zanesljiv, marljiv. 

19 Ž Iznajdljivost, razgledanost, zgovornost. 

20  Radovednost, ciljna usmerjenost, inovativnost, izjemnost, zadovoljnost. 

21 Ž Smisel za humor, proaktivnost, domišljija, fleksibilnost, originalnost. 

22 M Inteligenca, zvedavost, ambicioznost, odprtost, delovne navade. 

23  Inovativnost, vztrajnost, motiviranost, angažiranost, pridnost. 

24  Izvirnost, vedoželjnost, samoiniciativnost, splošna razgledanost, vztrajnost. 

25  Pokaže več zanimanja za določen predmet, samoiniciativno raziskuje in se uči. 

26 Ž Doslednost, natančnost, radovednost, učljivost, vztrajnost. 

27 Ž Vedoželjnost, pridnost, logično sklepanje, hitro razumevanje, dober spomin. 

28 Ž Samoiniciativnost, vedoželjnost, iskanje znanja, zanimanje za nekaj. 

29 Ž Motiviranost, tekmovalnost, zagnanost, bistroumnost, samozaupanje, kreativnost. 

30 Ž Motiviranost, prizadevnost, zvedavost, ustvarjalnost, prosocialnost. 

31 Ž Vedoželjnost, zainteresiranost za spoznavanje novih stvari, hitro razmišljanje, hitrejše pomnjenje, povezovanje 

stvari ... 

32 Ž Ustvarjalnost, inovativnost, razgledanost, radovednost, učljivost. 
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ID Spol Katere osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem? Napišite (vsaj) 5 najpomembnejših po 

vašem mnenju in izkušnjah (vrstni red ni pomemben). 

33 Ž Deloven, radoveden, samostojen, vztrajen, ima domišljijo, izrazit spomin. 

34 Ž Odgovornost, delavnost, doseganje nadpovprečnih rezultatov na določenem področju, vedoželjnost, 

tekmovalnost. 

35 Ž Razgledanost, samostojnost, pravičnost, genialnost, odstopanje od vrstnikov (drugačnost). 

36 M Odkritost, srčnost, empatija, razgledanost, talentiranost. 

37 Ž Samoiniciativnost, razgledanost, genialnost, samozavest, poslušnost. 

38 Ž Izvirnost, doslednost, vztrajnost, samoiniciativnost,vedoželjnost. 

39  Radovednost, samoiniciativnost, predanost, vztrajnost, nekonvencionalnost. 

40  S 

41 Ž Težko zapisati, kajti vsak otrok je drugačen in ima drugačne osebnostne lastnosti – samostojen, hitro dojemljiv, 

samosvoj, iznajdljiv na svojem področju, zadržan. 

42  Odgovoren, vedoželjen, zanesljiv, pozoren, vljuden. 

43 Ž Domiseln, iznajdljiv, ustvarjalen, spreten ... 

44 Ž Iznajdljivost, komunikativnost, logično sklepanje, povezovanje, vztrajnost. 

45 Ž Radovednost, zgovornost, vztrajnost, uspešnost, bogat besedni zaklad. 

46 Ž Pridnost, natančnost, delavnost, marljivost, doslednost. 

47 Ž Vedoželjnost, ustvarjalnost. 

48 Ž Notranja motivacija, vedoželjnost, razgledanost, veselje do branja, vztrajnost. 

49  F 

50  Drugačni načini razmišljanja, odstopanje od povprečja, dolgčas pri reševanju rutinskih postopkov, 

samoiniciativnost. 

51  Samoiniciativnost, radovednost, razgledanost, iskanje lastnih rešitev, vztrajnost priti stvarem do dna. 

52  Radovednost, želja po uspehu, empatija, veselje do življenja, sposobnost koncentracije. 

53 Ž Motiviranost za dodatno delo, samoiniciativnost, empatičnost do sošolcev, prizadevnost, natančnost, 

energičnost. 

54 Ž Prodornost, uporniško, izvirnost, voditeljske sposobnosti, delajo več stvari hkrati. 

55  Zagnanost, vztrajnost, motiviranost, nedružabnost, odmaknjenost – se ne izpostavljajo, ostajajo v ozadju. 

56 Ž Inovativnost, kritičnost, možnost abstraktnega mišljenja, hitro razmišljanje, možnost nizanja več idej. 

57 M Vedoželjnost, vztrajnost, bistroumnost, discipliniranost, razgledanost. 

58 Ž Hitrost, logično razmišljanje, poslušnost, vestno opravljanje domačih nalog, nudi pomoč ostalim. 

59  Vztrajni, prizadevni, iznajdljivi, zanesljivi, vestni. 

60  Samostojnost, izvirnost,ustvarjalnost. 

61  Ustvarjalnost, živahnost, radovednost, samoiniciativnost. 

62 Ž Iznajdljivost, kreativnost, posebnost, konstruktivna lenobnost (kako s čim manj truda doseči zastavljeni cilj), 

introvertnost z ekstravertnim delovanjem. 

63 Ž Interes za določeno področje, raziskovanje, vztrajnost, sodelovanje, aktivno delovanje. 

64 Ž Raziskovanje, samoiniciativnost, vztrajnost, samostojnost, sistematičnost, prepričanost vase. 

65 Ž So samoiniciativni, inovativni, urejeni, dosledni, sistematični, usmerjeni. 

66 Ž Ustvarjalnost, višje intelektualne sposobnosti, samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, vztrajnost. 

67 Ž Empatija, nadpovprečne inteligentne sposobnosti, domišljija, ustvarjalnost, zmožnost reševanja problemov. 

68 Ž Odgovornost, bistrost, natančnost, prenos znanja v nove situacije, sposobnost predvidevanja. 

69 Ž Domiselnost, pogum, vztrajnost, iznajdljivost, ustvarjalnost. 

70  Samostojen, bere z razumevanjem, izstopa iz povprečja tam, kjer je nadarjen. 

71 Ž Spoštovanje, prijaznost, dobro izrablja čas, kreativnost, samozavesten. 

73 Ž Ustvarjalni, vedoželjni, komunikativni. 

74 Ž Sposobnost, samozavest, kreativnost, širina, čustvena inteligenca. 

75 Ž Iznajdljivost, imajo množico idej, fleksibilnost, inovativnost, sposobnost za zbranost. 

76 Ž Močna domišljija, uživanje – predanost pri delu, ustvarjanju, svoj svet (umik), introvertiranost (včasih 

ekstravertiranost) 

77 Ž Urejenost, zavzetost, radovednost, odprtost za novo, delavnost, samoiniciativnost. 

78 Ž Ustvarjalnost, radovednost, hitrost razmišljanja, humor, delavnost. 

79 Ž Splošna razgledanost – širina, zanimive in izvirne rešitve problemov, čut za sočloveka in pripravljenost za 

pomoč in razlago šibkejšim, včasih tudi lenoba v smislu, da ne dajo od sebe več, kolikor rabijo za določeno 

oceno. 
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ID Spol Katere osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem? Napišite (vsaj) 5 najpomembnejših po 

vašem mnenju in izkušnjah (vrstni red ni pomemben). 

80 Ž Hitro sklepanje, hitra učljivost, če je zainteresiran, dober spomin, široka razgledanost, različni interesi, 

samostojnost. 

81 Ž Vztrajnost, marljivost (delovne navade), radovednost (motivacija za delo), preprostost (sprejemanje in pomoč 

drugim), pozitivna naravnanost. 

82 M Radoveden, delaven, komunikativen, sistematičen, razgledan. 

83 M Inovativnost, iznajdljivost, kreativnost, opazovanje, podjetnost, pogum. 

84 Ž Tekmovalnost, samostojnost, samozavest, odgovornost, ubogljivost, pripravljenost na dodatno delo. 

85  Znajo povezovati snov, ustvarjalni, včasih premalo samozavestni in zaprti, intuitivni, razgledani. 

86  Je samostojen, neodvisen, spreten, organiziran, motiviran. 

87 Ž Vztrajnost, družabnost, vljudnost, dobre samopodobe, odgovornost. 

88 Ž Prizadevnost, upoštevanje mnenj drugih, vedoželjnost, vztrajnost, samostojnost. 

89 Ž Radovednost, vztrajnost, fluidnost, samostojnost, motiviranost. 

90 Ž Ustvarjalnost, vztrajnost, motivacija za področja, kjer so identificirani, razmišljanje izven pričakovanih 

okvirjev, ambicioznost. 

91 Ž Radovednost, zgovornost, logično mišljenje, delavnost, individualnost. 

92 Ž Radoveden, ambiciozen, delaven, empatičen, pripravljen pomagati, vztrajen. 

93 Ž Bister, notranje motiviran, vedoželjen, ambiciozen, čustveno zrel. 

94 Ž Delovni, vztrajni, z vrednotami, poslušajo navodila in jih upoštevajo, ambiciozni. 

95 M Pridni, delovni, ambiciozni, poslušni, vztrajni . 

96 Ž Vedoželjni, razigrani, razgledani, natančen (nekateri). 

97 Ž Naravna inteligenca, vedoželjnost, pripravljenost za delo, vztrajnost, pozna smiselnost znanja – izobrazbe. 

98 Ž Radovednost, veselje, humor, iskrivost, iskrenost. 

99 M Inovativnost, ustvarjalnost, drugačnost, težka socializacija, individualnost. 

100 Ž Redoljubnost, želja po znanju, marljivost, motiviranost, delavnost, radovednost. 

101  Samoiniciativnost, poštenost, vedoželjnost, zanesljivost, inovativne poti do cilja … 

102 Ž Sledi področju, ki ga zanima, to področje izvaja popolno, dejavnosti, ki ga ne zanimajo, ne želi do popolnosti 

izpiliti. 

103 Ž Prizadevnost, sodelovanje pri pouku, vestnost, zanesljivost, nadpovprečne sposobnosti na določenih področjih. 

104 Ž Samozavestni, samosvoji, tihi, večkrat neprilagodljivi v socialnem okolju, iznajdljivi. 

105 Ž Vodstvene sposobnosti, nemirni, ustvarjalni, logično sklepanje, grda pisava. 

106  Samoiniciativen, ambiciozen, vztrajen, egoističen, samozadosten, tekmovalen. 

107 Ž Živahnost, umirjenost, spretnost, hitrost, ustvarjalnost, inteligentnost, poštenost. 

108 Ž Vedoželjen, razgledan, organiziran, spoštljiv, prijateljski. 

109 Ž Samoiniciativnost, zbranost pri delu, splošna inteligenca, zavzetost, delavnost. 

110 M Vedoželjnost, dobro izražanje, pozitivnost. 

111 Ž Vztrajnost, natančnost, vedoželjnost, prizadevnost, pripravljen pomagati sošolcem. 

112 Ž Iznajdljivost, domiselnost, delavnost, izvirnost, duhovitost. 

113 Ž Samoiniciativnost, sprotno delo, raziskovanje, radovednost, samostojnost, vedoželjnost. 

114 Ž Delavnost, vedoželjnost, razgledanost, odgovornost, ustvarjalnost. 

115 Ž Ambiciozni, vedoželjni, želijo novih izzivov, dolgočasijo se pri klasičnem pouku, inovativen. 

116 Ž Smisel za humor, zavzetost za delo, želja po raziskovanju, doslednost, splošna razgledanost. 

117 M So zavzeti na močnem področju (delavni, radovedni), na drugih področjih manj; izjemna so splošno nadarjeni, 

kar se kaže v vseh lastnostih in dejavnostih učenca. 

118  Čustvena občutljivost, velika domišljija, nemirnost, zmedenost. 

119 Ž Ustvarjalnost, domišljija, čustvena in kognitivna inteligenca, radovednost, lastna aktivnost. 

120 Ž Pameten, empatičen, razgledan, radoveden, inteligenten. 

121 Ž Vedoželjnost, delavnost, motiviranost, komunikativnost, kritičnost, izvirnost. 

122 Ž Radovednost na vseh področjih, vedoželjnost, sposobnost analitičnega in sintetičnega razmišljanje, podajanje 

svojega mnenja, pridnost, iznajdljivost, zanesljivost, odgovornost. 

123 Ž Zvedavost, vedoželjnost, samozavest, marljivost, urejenost. 

124 Ž Razgledanost, logično mišljenje, domišljija, radovednost, motivacija, samostojnost. 

125 Ž Doslednost, prizadevnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, vedoželjnost. 

126 Ž Iznajdljivost, bogat besedni zaklad, dobra predstavljivost (številske predstave), logično razmišljanje, kritično 

mišljenje. 

127 Ž Ustvarjalni, vedoželjni, ''posebni'', vztrajni. 

128 Ž Iznajdljivost, vztrajnost, sposobnost sklepanja, natančno opazovanje, široka razgledanost. 
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ID Spol Katere osebnostne lastnosti bi pripisali nadarjenim učencem? Napišite (vsaj) 5 najpomembnejših po 

vašem mnenju in izkušnjah (vrstni red ni pomemben). 

129 M Motiviran, delaven, talentiran, ustvarjalen, samoiniciativen. 

132 Ž Se uči, je priden, tih, iznajdljiv, visok učni dosežek, odličnjak. 

 

Tabela 42: Učinki pričakovanj učiteljev glede učnih dosežkov na vedenje nadarjenih učencev 
(NA = 106, nA = 154) 

ID Spol Kateri je po vašem mnenju najbolj pomemben učinek pričakovanj glede učnih dosežkov na vedenje 

nadarjenih učencev in učenk?. 

1 Ž Pričakovanja vplivajo na končno oceno. 

2 Ž Je motiviran cilj doseči. 

3 Ž Različno, nekateri so pripravljeni narediti nekaj več, drugi pa ne. 

4 Ž Zadovoljstvo. 

5 Ž Zelo odvisno od učenca do učenca, teh zadev ni mogoče posploševati, vsak učenec je svet zase in ga je kot 

takega potrebno obravnavati. 

6 Ž Večja stopnja motivacije za delo. 

7  Uspeh. 

8 Ž Nezaupljivost. 

9 M Se bolj potrudijo in več vložijo, če od njih pričakujemo dobre rezultate (ni pa nujno). 

10 Ž Ti to zmoreš. 

11 Ž Želja po dobri oceni. 

12 Ž Vzpodbuda, pohvala. 

13 M Da so vzorniki ostalim v pozitivnem odnosu do znanja in šolskega dela. 

14 Ž ? 

15  Ne vem. 

16 Ž Učenec je zaradi dodatnih vsebin bolj motiviran za vse delo v šoli. 

17 Ž Prevelika zahtevnost, samokritičnost učencev. 

18 Ž Zna sprejeti tudi neuspeh. 

19 Ž Slaba volja, nezadovoljstvo. 

20  Višja pričakovanja – višji dosežki. 

21 Ž Vedenje sledi pričakovanjem. 

22 M Stres. 

23  Razočaranje ob nizki oceni. 

24  Bolj bo motiviran. 

25  Zanimanje, interes za več znanja. 

26 Ž Ravno obratno: če od učenca pričakujem disciplinirano delo, se to odraža v višjih ocenah. 

27 Ž Pričakuje se višja ocena. 

28 Ž Vreči jim kost za glodanje – problem, ki ga sami razrešujejo ob pomoči in usmeritvah učitelja. 

29 Ž ? 

30 Ž Ob previsokih pričakovanjih se pojavijo stres, občutek nezadostnosti, krivde, ob prenizkih pričakovanjih upade 

motivacija za delo. 

31 Ž Če pričakujemo več znanja od učenca, se bo tudi bolj potrudi. 

32 Ž Se bo trudil. 

33 Ž Ga ne briga uspeh, vendar je vesel, ko nekaj doseže zaradi sebe (okolica ga ne zanima). 

34 Ž Imajo dodatno motivacijo in željo po dokazovanju svojih zmožnosti (a ne vsi). 

35 Ž Če od njih pričakujem več, se bodo za to bolj potrudili. 

36 M Je bolj pod stresom. 

37 Ž - 

38 Ž Zadovoljstvo. 

39  Frustracija. 

40  Ocena. 

41 Ž Upam, da se bo trudil, da bo poslušal nasvete. 

43 Ž Več ali manj kot pri drugih otrocih. 

44 Ž Učenec bo k šolskemu delu pristopal odgovorno, zavzeto. 

45 Ž Ne prenesejo neuspeha, poraza. 
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ID Spol Kateri je po vašem mnenju najbolj pomemben učinek pričakovanj glede učnih dosežkov na vedenje 

nadarjenih učencev in učenk?. 

46 Ž Pri nadarjenih učencih imamo učitelji navadno višja pričakovanja in od njih več zahtevamo. Navadno se to 

obrestuje tudi pri učnih dosežkih, ki so višji, vendar ni vedno tako. 

47 Ž \ 

48 Ž Da se trudi za najvišje ocene. 

49  Bdb 

50  Zahteva se nekoliko več, ne pa preveč. 

51  Pogosto so do nadarjenih učencev pričakovanja višja. Kadar jih dosegajo in se trudijo, s(m)o vsi zadovoljni. 

Kadar je učni uspeh nižji od pričakovanega, je razočaranje vseh udeležencev večje. Učenci, ki ne dosegajo 

višjih ocen, pogosto postanejo moteči in disciplinsko problematični. 

52  Boji se razočarati. 

53 Ž Več resnosti in zavzetosti za delo. 

54 Ž To vprašanje ni jasno. Učenec o oceni odloča sam. 

55  Pasivnost. 

56 Ž Motiviranost to doseči ali pa včasih ravno obratno, upor. 

57 M Pričakujem višjo ali enako oceno, kot je njegovo vedenje. 

58 Ž Če dobi oceno manj kot 5, je razočaran, doživi šok. 

59  Učencem višja ocena pomeni izziv. 

60  Pripravljenost na dodatno delo. 

61  Visoka pričakovanja. 

62 Ž Odličnost. 

65 Ž Išče še več, si dodatno (v prostem času) išče izzive; pripravljen je na dodatno delo, kar pomeni več časa. 

66 Ž Višja kot so pričakovanja, višji je osebnostni angažma. 

67 Ž Mislim, da uspeh v šoli ni nujno pogojen z nadarjenostjo. Forsiranje učiteljev, da bi morali nadarjeni imeti 

odličen uspeh, pa se mi zdi nepotrebno – resnični, redki nadarjeni bodo svoj potencial razvili ob spodbudah 

šole ali pa brez. 

69 Ž Pomembno je pričakovati veliko, ker se zavedajo, da to zmorejo. Ni vedno pomemben le odličen uspeh, važen 

je tudi napredek. 

74 Ž Rezultati, kolektivnost (šport). 

75 Ž Učenec je bolj motiviran za delo in ima boljšo samopodobo. 

76 Ž Pozitivna motivacija za delo (drugače pa čim manj pričakovanj). 

77 Ž Pridobijo na samozavesti in se zavedajo, da zmorejo več kot osnovno znanje in k temu tudi težijo, so 

samoiniciativni pri pridobivanju več novih informacij. 

78 Ž Občasno se počutijo nesprejete, tako drugačne, da se obnašajo asocialno ali iščejo pozornost. 

79 Ž Zelo pomembno je, da učenec dobi zahtevnejše naloge in naloge, kjer lahko uporabi svoje nadpovprečne 

sposobnosti, vendar mora upoštevati, da je pomembno sodelovanje v skupini, kjer je treba vedenje prilagoditi, 

tako da lahko vsak člen skupine dobro dela in cela skupina skupaj. 

82 M Visoka učna uspešnost, natančnost, dober spomin, široka razgledanost, motorična spretnost. 

83 M Pričakoval bi večjo delavnost. 

84 Ž Dodatno delo – večja motivacija. 

85  Njihova motiviranost za raziskovanje področij, ki jih zanimajo, ustvarjalnost. 

86  Večja samozavest. 

87 Ž Večja motivacija za delo. 

89 Ž Visoka pričakovanja za izjemne dosežke – samoumevnost dobrih ocen. 

90 Ž Nadarjeni bi morali razviti odgovornost do svojih potencialov, jih razvijati, ne pa da nič ne delajo in so 

zadovoljni s povprečjem. 

91 Ž Ne vem. Mogoče orientacija pouka – nivojsko delo, dodatne naloge, dodatni pouk. 

92 Ž Ne vem. 

93 Ž Širjenje, nadgrajevanje in spodbujanje razgledanosti na močnem področju. 

96 Ž Splošna razgledanost, logično razmišljanje, zmožnost povezovanja. 

98 Ž Za nekatere so pričakovanja pritisk, drugi si sami postavijo visoke cilje in pričakovanja in so zato tudi učno 

uspešnejši. 

99 M Visoka zahtevnost do nečesa. Ne razumem najbolje. 

100 Ž Realnost, enakost do vseh. 

102 Ž Da bo imel na področju, ki ga zanima precej znanja in posledično dobro oceno. 

104 Ž Od učencev, ki imajo odklonilna vedenja, pričakujemo nižje učne dosežke. 

106  Postane samozavesten. 

107 Ž Dobra ocena, pohvala, uspeh. 
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ID Spol Kateri je po vašem mnenju najbolj pomemben učinek pričakovanj glede učnih dosežkov na vedenje 

nadarjenih učencev in učenk?. 

108 Ž Pričakuje se, da so uspešni – vsaj na enem področju, da izstopajo. 

109 Ž Pri res nadarjenih učencih še večja zavzetost za delo. 

110 M Realnost dosežkov. 

111 Ž Prizadevnost za delo, delovne navade, ustvarjalnost. 

113 Ž Z učenčeve strani – da izve kaj več, da se krepi njegovo močno področje. 

114 Ž Učenci, ki nimajo delovnih navad, dobijo napačno informacijo, da so dovolj sposobni, da jim ni treba 

sodelovati in delati. 

115 Ž Samostojno in samoiniciativno delo. 

117 M Z dosežki, uspehi – gradijo samopodobo. 

120 Ž Več kot od njih pričakujem, več od njih dobim. 

121 Ž Izražanje interesa, aktivnost, smisel za humor, raziskovalno delo. 

122 Ž Poglobljeno, raziskovalno delo glede izbirne predmetne problematike, vsebine. 

123 Ž Ne razumem vprašanja. Od nadarjenih učencev ne pričakujem zelo veliko, nekaj so pričakovanja, čisto drugo 

pa je realno stanje. Velikokrat identificirani učenci ne kažejo prav nobene nadarjenosti. 

124 Ž Visok učni uspeh in prilagodljivost, sodelovalnost učencev, vztrajnost. 

125 Ž Vase zagledani, se zdijo sami sebi pomembni. 

128 Ž Če učitelj verjame, da učenec zmore, potem le-ta v večini primerov res zmore. 

129 M Boljši rezultati. 

 

Tabela 43: Oblikovanje pričakovanj učiteljev glede nadarjenih učencev 
(NA = 17, nA = 21) 

ID Spol Na podlagi katerih informacij o nadarjenih učencih/učenkah oblikujete svoja pričakovanja do 

njih?(obkrožite številko; možnih je več odgovorov) 

- Drugo … 

20  Interes. 

21 Ž Vseh in nobenega – odvisno od področja nadarjenosti. 

28 Ž Zanimanje, ki ga pokažejo in izkazujejo na njihovem močnem področju. 

46 Ž Pripravljenost za delo. 

58 Ž Zanimanje za dodatno delo, dodatna vprašanja o temi po končani uri. 

63 Ž Osebnostne lastnosti učenca. 

75 Ž Inteligentni, izvirni odgovori in ideje. 

87 Ž Nadpovprečna znanja na določenih področjih. 

89 Ž Odnos do dela, ustvarjalnost. 

90 Ž Ustvarjalnost, motiviranost. 

99 M Ustvarjalnost . 

102 Ž Odnos in delovne navade. 

104 Ž Vsi elementi so med seboj zelo povezani. Zdi se, da je socialno-ekonomski položaj družine v veliki meri 

določilen za informacije, ki se merijo pri identificiranju nadarjenih. 

116 Ž Motiviranost. 

117 M Potencial, ki ga pokaže – če ga. 

119 Ž Njegova pripravljenost, lastna aktivnost. 

125 Ž Njegove sposobnosti, prizadevnosti. 

 

Tabela 44: Pričakovanja učiteljev do nadarjenega učenca, ki bi na novo prišel v razred 
(NA = 111, nA = 361; N = 74, n = 267) 

ID Spol Kakšna pričakovanja bi imeli do učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o njem vedeli le to, da je 

nadarjen? (Katere osebnostne lastnosti ima? Katere težave ima oz. so mu prihranjene? Kako se obnaša? Kako 

se je vključil v razred? Kakšna je njegova motivacija za delo? Kakšni bodo njegovi učni dosežki? ...) 

1 Ž Hitra vključitev v vrstniško skupino, priden, miren, tih, ne bo sodeloval, da ga drugi ne bi označili za piflarja, 

njegov učni uspeh bo odličen ali vsaj prav dober. 

2 Ž Če na novo pride, še traja nekaj časa, da se počuti domačega. Do takrat bolj opazuje in je bolj umirjen, tih, se 

ne izpostavlja. V skupini sodeluje. Motivacija za delo je srednje izražena. Njegovi učni dosežki so 

nadpovprečni (ocene 4 ali 5). Postavlja izzivalna vprašanja (čez nekaj časa). 

3 Ž Vključenost in pripravljenost za delo se hitro pokažeta. 

4 Ž Težko napišem, ker so nadarjenosti različne. 
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ID Spol Kakšna pričakovanja bi imeli do učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o njem vedeli le to, da je 

nadarjen? (Katere osebnostne lastnosti ima? Katere težave ima oz. so mu prihranjene? Kako se obnaša? Kako 

se je vključil v razred? Kakšna je njegova motivacija za delo? Kakšni bodo njegovi učni dosežki? ...) 

5 Ž Ne vem, ni mogoče vnaprej napovedati. Zakaj postavljate nerelevantna vprašanja, ali imate mogoče preveč 

časa? 

6 Ž Motiviran, delaven, vztrajen, komunikativen. 

8 Ž Motivacija za delo, vključenost v skupino, medsebojno sodelovanje. 

9 M Prizadeven, aktiven,  uspešen, socializiran, (možnost težav zaradi spremembe okolja). 

10 Ž Visoka. 

11 Ž Pridobila bom informacije o njegovi nadarjenosti; izvedla bom pogovor z njim. 

12 Ž Spodbujala bi ga za dodatno delo tako kot ostale, s katerimi delam. 

13 M Da se izkaže na svojem močnem področju in šele po tem potrdim ugotovitev nadarjenosti. 

14 Ž Pričakovala bi učenca, ki je motiviran za delo, uspešen, vsestranski. 

16 Ž Da samoiniciativno pove, pokaže, želi več kot večina sovrstnikov. 

17 Ž Splošno razgledanost, sodelovanje, motiviranost za delo. 

18 Ž Da je vesten, zainteresiran za delo, ima nove ideje. 

19 Ž Pričakovala bi sodelovanje, resno delo pri uri in tudi da ne bi imel težav z novimi sošolci in bi se hitro vključil 

v razred. 

21 Ž Težko posplošim glede na izredno različen spekter nadarjenih. Najbolj nadarjen učenec v moji karieri se je v 

nov razred z lahkoto vključil, saj je bil izredno prijazen in empatičen, pripravljen pomagati sošolcem z dodatno 

razlago. Razlage med poukom pravzaprav ni potreboval in je večinoma samostojno delal z gradivi, ki sem mu 

jih dodatno pripravila. 

22 M Sodelovanje in odkritost. 

26 Ž Samostojnost in doslednost. / Modro. Je sprejet. Velika. Dosežki odvisni od področja. Da sledi navodilom in 

razvija svoje ideje. 

27 Ž Dobre učne rezultate. 

28 Ž Izkazati bi moral svoja močna področja nadarjenosti. 

29 Ž Pričakovala bi motivacijo za dodatno delo pri pouku in tudi izven. 

30 Ž Poskusila bi pričakovanja brzdati in učenca najprej spoznati. 

31 Ž Za učenca, ki je evidentiran kot nadarjen učenec, imam višja pričakovanja, seveda pa najprej preizkusim 

njegove dejanske sposobnosti in lastnosti. 

32 Ž Da bi sam pokazal željo po dodatnem delu. 

33 Ž Analiza stanja, naloge, formativno spremljanje, iskanje učenčevega interesa, preverjanje dela, pogovor, iskanje 

področji, poglabljanje interesa učenca ... 

34 Ž Da se bo dokazoval na področju nadarjenosti, se dobro vključil, motiviran za delo, dosežki na področju 

nadarjenosti nadpovprečni, drugod vsaj zelo dobri. 

35 Ž Je tih, organiziran, prilagodljiv, razgledan, družaben. 

36 M Samostojnost, hitra vključitev v skupino. 

37 Ž Drugačnost, izstopanje. 

38 Ž Da pokaže svojo nadarjenost pri določenem predmetu. 

40  S 

41 Ž Nobenih pričakovanj, dokler učenca ne spoznam. Če je ne nekdo prepoznan kot nadarjen, ga to ne zaznamuje. 

Pri meni se mora to še pokazati skozi delo, obnašanje in vključitev v skupino. Pričakujem, da bo sodeloval, da 

se bova ujela in mi zaupal, da ga pravilno vodim. 

43 Ž Nobenih, dokler ga ne bi dodobra spoznala. 

44 Ž Da bo motiviran za delo, ustvarjalen, iznajdljiv, komunikativen in odgovoren. 

45 Ž V začetku bi se ga trudila spoznati in šele potem bi si naredila načrt. 

46 Ž V šoli imamo učence, ki so nadarjeni na več področjih. Zato v zvezi z njimi nimam previsokih pričakovanj. 

Pričakujem le, da se tak učenec zna primerno vesti, da je motiviran za delo in da bo naredil vse, kar je od njega 

pričakovano. Nimam pa posebnih pričakovanj glede učnih dosežkov, saj ne vem, ali je nadarjen tudi za 

področje, ki ga poučujem. 

47 Ž Potrpežljivost. 

48 Ž Poskušala bi mu ponuditi kakšno dejavnost z mojega področja.. 

53 Ž Pričakovala bi, da bi znal nekaj časa opazovati in se nato počasi infiltrirati v razredno klimo in v učni proces na 

relativno nevpadljiv način. 

54 Ž Enako kot v prvih vprašanjih. Med »starimi« in »novimi« nadarjenimi ne delam razlik. 

56 Ž Radovednost, delavnost, inovativnost. Večinoma se dobro vključi v skupino, saj je uspešen in zato zelo 

pogosto priljubljen. Glede motivacije je pričakovati ali izredno zainteresiranost ali pa nemotiviranost, v smislu, 

vse je brez veze saj že znam. Učni dosežki bodo verjetno dobri. 

57 M Podobno kot z ostalimi nadarjenimi učenci. 
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ID Spol Kakšna pričakovanja bi imeli do učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o njem vedeli le to, da je 

nadarjen? (Katere osebnostne lastnosti ima? Katere težave ima oz. so mu prihranjene? Kako se obnaša? Kako 

se je vključil v razred? Kakšna je njegova motivacija za delo? Kakšni bodo njegovi učni dosežki? ...) 

58 Ž Pričakujem, da je samostojen pri svojem delo, ga zanima dodatno delo, opravlja naloge in nudi pomoč ostalim 

učencem. 

62 Ž Najprej bi si vzela teden dni, da ga temeljiteje spoznam. 

63 Ž Spoznati ga kot človeka, spoznati njegove interese, močna področja, pomagati, da se vključi v skupino, ne bi 

imela posebnih pričakovanj. 

64 Ž Pričakovala bi, da se učenec lažje uči, hitro pomni. Drugače ne bi imela drugih posebnih pričakovanj. Učenca 

bi sprejela kot druge in tekom dela in spoznavanja učenca postavila drugačna pričakovanja. 

65 Ž Da je motiviran za delo in pri delu uspešen, da je socializiran, samostojen pri delu in pripravljen delati več. 

66 Ž Od njega bi pričakovala enako kot od ostalih učencev, razen na področjih, na katerih je nadarjen. 

67 Ž Pričakovala bi, da je tak učenec na nekem področju neprimerno boljši od večine sovrstnikov, da ima močno 

domišljijo, da je ustvarjalen, lahko tudi vedenjsko nezaželeno vedenje, slabše socialne kompetence. 

68 Ž Logično razmišlja, povezuje, je odgovoren. Ni nujno, da so učni dosežki visoki pri vseh predmetih. 

69 Ž Izstopa po samozavesti, samovšečnosti, hoče se izkazati pred sošolci z uspehom in vedenjem. 

70  Samostojen, motiviran, organiziran. 

71 Ž Do takega učenca bi imela ista pričakovanja kot do ostalih, da poslušajo in sodelujejo pri pouku. 

73 Ž V novo okolje se dobro vključi, hitro si najde prijatelje in z vsemi vzpostavi kontakt. Hitro razume sistem dela 

in resno ter odgovorno dela. 

74 Ž Da pokaže z obnašanjem, rezultati, socializacijo. 

75 Ž Pričakovala bi, da je delaven, da ima do sebe visoke zahteve, da sodeluje pri pouku, je izviren in inovativen, da 

pomaga sošolcem, da je zelo motiviran za težje in obsežnejše naloge in da ima odlične dosežke. 

76 Ž Ne reagira in ne funkcionira kot večino učencev, lahko bolj introvertiran ali pa ekstravertiran od ostalih 

učencev. Lahko ima težave z vključevanjem v razred. Uživa v ustvarjanju in je neobremenjen. Pustila bi se 

presenetiti, bi ga izzvala na njegovem terenu, da bi se lahko potrdil. 

77 Ž Da bo intenzivno sodeloval pri pouku, se vključil morda v dodatni pouk, na tekmovanja, da bo razvil svoje 

ideje, da bo visoko motiviran za delo. 

78 Ž Da se čim hitreje vključi v delo in v skupino, da je motiviran. 

79 Ž Najprej bi ob šolskem delu v razredu opazovala njegov odziv, šolsko delo, interakcije med njim in sošolci, 

kako dela pri samostojnem in skupinskem delu, koliko je pripravljen narediti. Šele po daljšem času bi si lahko 

ustvarila mnenje. 

80 Ž V razred se bo hitro vključil. Pri pouku bo sodeloval, primerjal se bo s sebi enakimi in se z njimi kosal. 

81 Ž Glej odgovor 1. 

82 M Da bo sodeloval, da ima delovne navade, besedni zaklad, sistematičnost, vztrajnost, logično mišljenje. 

83 M Odvisno, na katerem področju je učenec nadarjen. Nadarjeni učenci so med seboj različni, pričakoval pa bi, da 

je iznajdljiv, inovativen, kreativen. 

84 Ž Je samozavesten, samostojen. V razredu se bo dobro vključil, logično sklepa, se ne prilagaja večini. Učni 

uspehi bodo pričakovani. 

85  Predvsem bi želela izvedeti, na katerih področjih je močan, in bi ga usmerjala, zanimalo bi me, katerim 

vrednotam sledi. 

86  Nobenega. To se izoblikuje tekom m… 

87 Ž Ima dobro razvite delovne navade in dosega odlične rezultate. Se dobro vključuje v aktivnosti, prevzema vlogo 

vodje skupin. Je zelo dobro motiviran za učenje, reševanje dodatne naloge, rad pomaga sošolcem. 

88 Ž Nadarjen učenec bi se hitro vklopil, resno in z večjo odgovornostjo bi se lotil dejavnosti v razredu, pomagal bi 

ostalim pri skupinskem delu, vendar bi prav tako obstajala možnost, da se bo zaradi svoje samozavesti v znanju 

drznil izpostavljati pred razredom ali preizkušal meje, sploh če je v najstniškem obdobju. 

89 Ž Preizkusila bi področje nadarjenosti, vključila v razred in ga vprašala o pričakovanjih in motivaciji za dosežke 

90 Ž Ali je ustvarjalen in motiviran za dodatno delo z nadarjenimi. 

91 Ž Pričakujem, da bo veliko sodeloval, iskal rešitve po različnih poteh, da se ne bo zadovoljil samo z razlago, da 

bo iskal podatke tudi v knjižnici, internetu … Dala bi mu dodatne naloge, raziskovalno nalogo, uspeh ni nujno 

da bo odličen, nekateri niso motivirani samo za oceno. 

92 Ž Do nobenega učenca nimam posebnih pričakovanj (ne glede na njegovo etiketo), dokler ga sama ne spoznam. 

93 Ž Je notranje motiviran, iskren, empatičen, čustveno zrel in ima visoka pričakovanja pri učnih dosežkih. 

94 Ž Delaven, vzoren, komunikativen, motiviran, dobri učni dosežki. 

96 Ž Da je vedoželjen, zna se učiti iz neznanega besedila, se hitro vključi v razred, visoko motiviran za snov, ki ga 

zanima, učni uspeh odličen. 

97 Ž Pričakovala bi vse lastnosti, ki sem jih opisala pri vprašanju št. 1. Tudi to, da bi se lepo obnašal, da bi se hitro 

vključil v razred, da bi bil motiviran, da bi dosegal dobre rezultate. 

98 Ž Zanimala bi me najprej področja nadarjenosti, učni dosežki, zanimanja izven šole – dejavnosti, ki se jih 

udeležuje, priljubljenost pri vrstnikih, želja po znanju in motiviranost. 

99 M Inovativen, težje se vklopi v družbo, nekatere osebnostne lastnosti, posebno razmišljanje 
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ID Spol Kakšna pričakovanja bi imeli do učenca, ki bi na novo prišel v razred in bi o njem vedeli le to, da je 

nadarjen? (Katere osebnostne lastnosti ima? Katere težave ima oz. so mu prihranjene? Kako se obnaša? Kako 

se je vključil v razred? Kakšna je njegova motivacija za delo? Kakšni bodo njegovi učni dosežki? ...) 

100 Ž Dobra vključitev v oddelek, motiviranost za delo, osebnostne lastnosti. 

101  Kakšna je njegova motivacija, organiziranost za šolsko delo, vestnosti pri delu, učni dosežki. 

102 Ž Kako bi se vključil v delo? Odnos do predmeta in delovne navade? Katere težave ima? 

103 Ž Nikoli ne pričakujem ničesar od učencev, dokler jih ne spoznam. 

104 Ž Glede na to, da je spekter nadarjenosti zelo širok, do teh otrok nimam pričakovanj glede šolskega uspeha. 

Najverjetneje pa izhaja iz socialno-ekonomsko urejene družine. 

105 Ž Da sodeluje na šolskih tekmovanjih in se izkaže, da je v debatnem krožku, da naveže stik s sošolci, da se ujame 

z delavci šole, pomoč ostalim. 

106  Da je vztrajen, samoiniciativen, hitro razume, bere z razumevanjem, opravi domače naloge in dodatne naloge, 

želi vedeti več, se udeležuje tekmovanj iz znanja, je empatičen, pomaga sošolcem, je realen, naloge opravi v 

roku. 

107 Ž Pričakovala bi, da se vključi v razred in da ga tudi razred sprejme. Skušala bi ugotoviti njegova močna 

področja in izvedeti, kaj poleg šolskega dela še rad počne. Zdi se mi, da bi bil prvi stik z obeh strani zelo 

pomemben pa seveda podpora staršev, njihovo sodelovanje. 

108 Ž Da se bo potrudil vključiti v razred, da bo svojo nadarjenost pokazal oz. izkazal, da bo višje motiviran za delo, 

da se bo vključil v dodatni pouk, na tekmovanja, da bo širše razgledan. 

109 Ž Nimam pričakovanj. Učenca spoznavam ob stiku z njim. 

110 M Da se bo normalno vključil v razred, da bo v redu komuniciral z menoj, da bo sprejel dane naloge, da bo 

pokazal svojo nadarjenost. 

111 Ž Vztrajnost, vedoželjnost, da upošteva šolska pravila, komunikativen, prijazen do sošolcev, spoštljiv, razvija 

svoje sposobnosti in jih uporabi pri pouku. 

112 Ž Da se hitro vklopi v pouk, da se sam pozanima za učno snov, ki smo jo predelali. Da pride do mene in me kaj 

vpraša, da je samostojen in hitro naveže stike s sošolci oz. z vsaj nekaterimi, da ni takoj zadovoljen s svojimi 

izdelki, ampak stremi k najboljšemu. 

113 Ž Sodelovanje pri pouku, želja po dodatnih nalogah, udeležba na tekmovanjih, pomaga sošolcem, sodelovanje na 

prireditvah, visoke motivacije za delo, odlični učni dosežki, pomoč razredniku. 

114 Ž Nobenih. V več kot dvajsetih letih pedagoškega dela sem se na osnovi izkušenj naučila, da morajo 

pričakovanja temeljiti na osebnem poznavanju učencev, njegovih sposobnosti in delavnosti. 

115 Ž Lahko bo zelo priljubljen ali pa tudi ne. Lahko se bo hitro vključil ali pa sploh ne. Od tega bo verjetno odvisna 

tudi motivacija za delo. Dosežki bodo sicer verjetno dobri, bo pa hitro nadoknadil, če se časovno razporedi 

snov pri predmetih. 

116 Ž Nasmejan, pripravljen za delo, nima težav pri predmetu, ki ga poučujem. 

117 M Da pove, na katerem področju je nadarjen, morda celo na ''mojem'' – potem lahko načrtujem. 

119 Ž Čustvena in kognitivna inteligenca, lastna aktivnost. 

120 Ž Se tiho vključi, priden, pošten, prilagodljiv, brihten, zase in v svojem svetu. 

121 Ž Spretnost dela v skupini, splošna poučenost, fluentnost. 

122 Ž Pričakujem, da bo učenec učno bolj uspešen, vedenjsko lahko preseneti, je introvertiran, vključevanje v razred 

je odvisno tudi od razreda, razredne klime, od njegove pripravljenosti se odpreti in spoznavati nove sošolce. 

123 Ž Nobenih pričakovanj kot sem že prej omenila, je veliko učencev, ki so identificirani kot nadarjeni, tega ne 

kažejo na nobenem področju. 

124 Ž Učenec naj bi imel razvito logično mišljenje, bil razgledan, bil dober bralec. Postopoma bi se prilagodil v 

novem okolju, znal bi prositi za pomoč. Pri vključevanju v razred bi bil sprva previden, motivacija za delo bi 

bila visoka, učni dosežki naj bi bili praviloma visoki. 

125 Ž Da sodeluje, izpolnjuje naloge, tudi dodatne oz. zahtevnejše. 

126 Ž Da bo sodeloval, priljubljen v razredu, lepo vzgojen, bo imel izvirne rešitve, ideje. 

127 Ž Osebnostne lastnosti: vedoželjen, komunikativen, lahko ''poseben'' v svojem obnašanju. Ti učenci običajno 

lažje nadoknadijo učno snov, če jim manjka, lahko pa se težje vključijo v razred, navežejo stike z vrstniki. Za 

delo so lahko zelo motivirani ali pa sploh niso. Učni dosežki niso nujno dobri. 

128 Ž Da ga zanima veliko stvari, je samostojen, hitro dojemljiv, hiter pri delu in posledično površen, jemlje vse z 

levo roko, bi znal biti nepotrpežljiv, če se stvar ne bi takoj posrečila. 

129 M Tih, se skuša čim hitreje vključiti v razred, je drugačen in izstopa od večine. 

132 Ž Vplivanje na druge, borba za prostor pod soncem, priden, razgledan … 

 

Tabela 45: Pričakovanja učiteljev do nadarjene učenke, ki bi na novo prišla v razred 
(NA = 108, nA = 141; N = 19, n = 48) 

ID Spol Kako bi se vaša pričakovanja spremenila (glede na gornji primer), če bi v razred na novo vstopila 

nadarjena učenka?  

1 Ž Od deklice bi pričakovala, da je tiha, mirna, samostojna, »zase«, v »ozadju« in ne bi toliko sodelovala pri 

pouku. Njen učni uspeh je odličen. 
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ID Spol Kako bi se vaša pričakovanja spremenila (glede na gornji primer), če bi v razred na novo vstopila 

nadarjena učenka?  

2 Ž Zakaj bi se spremenila? 

3 Ž Pogovor.. 

4 Ž Težko napišem, ker gre za različne nadarjenosti 

5 Ž Ne vem, ni mogoče vnaprej napovedati. Zakaj postavljate bedasta vprašanja, ali imate mogoče preveč časa. 

Zanima me, čemu taka anketa služi. 

6 Ž Se ne bi. 

8 Ž Pričakovanja bi ostala enaka. 

9 M Brez sprememb. 

10 Ž Ne vem. 

11 Ž Ne delam razlik med učenci in učenkami – za vse velja isto. 

12 Ž Enaka pričakovanja kot do drugih učencev, spodbujala bi jo k opravljanju dodatnih nalog. 

13 M Na podlagi doseženih rezultatov in vedenja takega učenca. 

14 Ž Nič drugače kot za učenca.. 

16 Ž Ne bi se spremenila. 

17 Ž Se ne bi spremenila. 

18 Ž Enako. 

19 Ž Se ne bi. 

21 Ž ? 

22 M Nič. 

26 Ž Nič. 

27 Ž Dobre učne rezultate.. 

28 Ž Izkazati bi morala svoja močna področja nadarjenosti. 

29 Ž Pričakovanja se ne bi spremenila, le vem, da so punce bolj vodljive, vestne in disciplinirane. 

30 Ž Enako kot zgoraj. 

31 Ž Enaka pričakovanja. 

32 Ž Ne bi se spremenila. 

33 Ž Nekaj časa vztrajam, ko pa opazim, da je učenec samo evidentiran in za to nič ni pripravljen narediti, nimam 

več pričakovanj. 

34 Ž Se ne bi spremenila. 

35 Ž Bila bi mirna, »v ozadju«. 

36 M Se ne bi. 

37 Ž Se ne bi. 

38 Ž Se ne bi spremenila. Želela bi, da pokaže svojo nadarjenost pri določenem predmetu. 

40  S 

41 Ž Nič drugače, najprej je potrebno učenko spoznati, ne pa imeti že pričakovanja. Otrok je lahko nadarjen na več 

(različnih) ali enem samem področju. 

43 Ž Nič, dokler je ne bi dodobra spoznala. 

44 Ž Upoštevala bi njene osebnostne lastnosti, pričakovala bi podobno kot od nadarjenega učenca. 

45 Ž Ne bi se spremenila. 

46 Ž Vprašanja ne razumem. Če pa je razlika le v spolu, so moja pričakovanja enaka. 

47 Ž Se ne bi spremenila. 

48 Ž Lahko prinese pozitivnejšo klimo v razred. 

53 Ž Popolnoma enaka pričakovanja bi imela. 

54 Ž Enako. 

56 Ž Večinoma velja, da so dekleta bolj prilagodljiva, manj uporniška. Ni pa nujno. Ostajajo podobna pričakovanja, 

malce manj težav, če sploh. 

57 M Enako. 

58 Ž Bila bi enaka. 

62 Ž Najprej bi si vzela teden dni, da jo temeljiteje spoznam. 

63 Ž Enako kot do učenca. 

64 Ž Odzvala bi se enako kot pri učencu. 

65 Ž Ni sprememb glede na spol. 

66 Ž Ne bi se spremenila. 

67 Ž Enako kot učenec. 

68 Ž Nič ne bi spremenila. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Kvartuh – magistrsko delo 

 

138 

 

ID Spol Kako bi se vaša pričakovanja spremenila (glede na gornji primer), če bi v razred na novo vstopila 

nadarjena učenka?  

69 Ž Bila bi manj samovšečna, izkazala bi se z delom, uspeh bi prineslo načrtno prizadevanje za dosežke. 

70  Se ne bi. 

71 Ž Moja pričakovanja se ne bi nič spremenila 

73 Ž Mislim, da se pričakovanja ne bi nič spremenila. 

74 Ž Enako kot zgoraj. 

75 Ž Ne bi se spremenila. 

76 Ž Nič se ne bi spremenilo, čeprav so deklice v povprečju bolj vklopljene, pridne oziroma tihe. 

77 Ž Enako. 

78 Ž Se ne bi. 

79 Ž Pričakovanja bi ostala podobna. 

80 Ž Večja organiziranost dela. 

81 Ž Ne bi bilo razlike. 

82 M Moja pričakovanja bi ostala enaka. 

83 M Ne bi se spremenila, ker ne delam razlik med spoloma. 

84 Ž Ne veliko. Mogoče bi bile bolj čustvene, se bi bolj prilagajale večini ter njeni učni rezultati bi bili pričakovani. 

85  Moja pričakovanja se ne bi spremenila. 

86  Nobenega. To se izoblikuje tekom m… 

87 Ž Podobno kot zgoraj, ne delam izjem, glede na spol, socialni položaj, narodnost … 

88 Ž Nadarjena učenka bi še z večjo verjetnostjo bolj zavzeto aktivno sodelovala, opravljala domače naloge, se 

vedenjsko ne izpostavljala. 

89 Ž Podobno bi ravnala, ne glede na spol. Morda bi diferencirala nekaj nalog, ki bi bile učencu bliže. 

90 Ž Spol nima veze in ne vpliva na pričakovanja. 

91 Ž Ne bistveno. Verjetno bi pričakovala tudi malo več empatije in socialne vključenosti, vodstvenih …  

92 Ž Ni razlike. 

93 Ž Je notranje motivirana, čustveno zrela, skrbna in dosledna, empatična in ima visoko zastavljene cilje. 

94 Ž Se ne bi. 

97 Ž Ne bi bilo nobene razlike, če bi bila učenka. 

98 Ž Imela bi enaka pričakovanja. 

99 M Nič se ne bi spremenilo. 

100 Ž Ne bi se spremenila (glede na spol). 

101  Ostala bi enaka. 

102 Ž Nobenih sprememb glede na zgornje trditve. 

103 Ž Ne. 

104 Ž Spol pri tem mislim, da ne igra odločilnega faktorja pri pričakovanjih. Še enkrat – mislim, da je dobro socialno 

ekonomsko okolje največji faktor pri današnjih nadarjenih otrocih. 

105 Ž Vseeno, ali je učenec ali učenka. 

106  Ne bi se spremenila . 

107 Ž Za sam razred gotovo najprej zunanjost. Bi pa pričakovala enako kot zgoraj; potrebno jo je sprejeti, spoznati, ji 

dati možnosti dokazovanja. Spet ne bi šlo brez sodelovanja staršev. 

108 Ž Popolnoma nič. 

109 Ž Kot sem zapisala – nimam pričakovanj. Po mojem mnenju testi za identifikacijo nadarjenih niso ustrezni – saj 

je identificirano nadarjenih absolutno preveč, zato nimam pričakovanj do njih. 

110 M Bila bi enaka. 

111 Ž Se ne bi spremenila. 

112 Ž Pričakovanja imam enaka, ne glede na spol. Spol ni kriterij za nadarjenost. 

113 Ž Isto – ni odvisno od spola. Mogoče le več čustev pri učenki. 

114 Ž Ne bi se spremenila, učila sem že veliko otrok, ki so bili na osnovi testov prepoznani kot nadarjeni, pa v 

razredu tega na nobeni ravni niso pokazali. Najbrž je to posledica tega, da v naši državi nimamo najbolj 

posrečenega sistema za prepoznavanje nadarjenih učencev. 

115 Ž Nič. 

116 Ž Nič. 

117 M Nič. 

120 Ž Mirna, tiha, pridna. 

121 Ž Se ne spremenijo. 

122 Ž Deklica, učenka bi bila učno tudi uspešna, v razred bi se verjetno hitreje in bolje vključila, razred bi jo hitreje 

sprejel, novi in zahtevnejši učni izzivi bi jo zanimali, motivirali za delo. 
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ID Spol Kako bi se vaša pričakovanja spremenila (glede na gornji primer), če bi v razred na novo vstopila 

nadarjena učenka?  

124 Ž Pričakovanja pri učenki bi bila enaka. Mogoče bi se še hitreje prilagodila v novem okolju. 

125 Ž Se ne bi. 

126 Ž Se ne bi. 

127 Ž Deklice se lažje vključujejo in imajo običajno višje ocene. 

128 Ž Nič. 

129 M Bila bi enaka kot do učenca. 

132 Ž Se ne bi. 

 

Tabela 46: Aktivnosti učiteljev z nadarjenimi učenci 
(NA = 49) 

ID Spol Ali v kakršni koli obliki sodelujete z nadarjenimi učenci (obkrožite oz. dopišite)? 

b.     Da, z njimi imam naslednje aktivnosti: 

3 Ž Pri pouku. 

5 Ž Delo v razredu. 

8 Ž Delo pri pouku. 

10 Ž Vodim matematični dodatni pouk. 

12 Ž Oblikujem individualni program, v katerem so predlogi za dodatno delo ... 

30 Ž DSP za dvojno označene, nekateri projekti. 

54 Ž V nalogi mešate strokovne termine. Npr. učnega uspeha ni več, nadarjeni so že OPP, dvojno nadarjeni – ta 

termin ne obstaja. Preberite Koncept dela za nadarjene učence in Koncept Učna pomoč. 

56 Ž Vsakodnevno, pri vsaki uri pouka. Učitelji smo dolžni diferencirati in personalizirati pouk ali dele pouka.. 

62 Ž Sem mati 2 nadarjenih otrok. 

66 Ž Plesna aktivnost. 

69 Ž Knjižnični krožek, bralna značka, pisanje prospektov (za glasilo). 

74 Ž Priprava na športna tekmovanja. 

75 Ž Priprava na tekmovanja. 

76 Ž Likovne kolonije, zahtevnejše likovne delavnice, dodatno delo izven pouka, razpisi …  

77 Ž Dodatni pouk – matematika. 

78 Ž Priprava na tekmovanje iz znanja. 

79 Ž Krožek, prireditve. 

82 M Priprava na tekmovanja, delavnice.. 

83 M Včasih kakšne delavnice (računalništvo, tehnika). 

85  Raziskovalne naloge, dramski krožek. 

87 Ž Tekmovanja, predlagam učence, pišem mnenja. 

88 Ž Tekmovanja, bralna značka, občasno timski pouk. 

89 Ž Likovna ustvarjalnica, delavnice. 

90 Ž Prireditve, raziskovanje, gledališče, šolski časopis. 

91 Ž Raziskovalno nalogo, ogled kulturnih prireditev. 

92 Ž Raziskovalna naloga. 

95 M Pri pouku, za tekmovanja. 

96 Ž V razredu. 

97 Ž Jih učim. 

98 Ž Glasbene dejavnosti, prireditve, obiski koncertov. 

99 M Tekmovanja, radijske postaje, improvizacija. 

100 Ž Dodatne naloge (težje), priprava na tekmovanje. 

101  Organiziram kako dejavnost. 

106  V sklopu pouka, natečaji, tekmovanja, projekti. 

107 Ž Priprave na tekmovanja. 

108 Ž Dodatni pouk, delavnice za nadarjene. 

109 Ž Dodatni pouk, ISP – delo z nadarjenimi. 

111 Ž Priprava na tekmovanje, delavnice, pri pouku. 

114 Ž Dodatni pouk, organizacija dodatnih dejavnosti – obisk knjižnega sejma, večjih knjižnic, gledaliških predstav, 

udeležba na natečajih, priprava na prireditve. 

115 Ž Delavnice, dodatni pouk, dodatne naloge. 
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ID Spol Ali v kakršni koli obliki sodelujete z nadarjenimi učenci (obkrožite oz. dopišite)? 

b.     Da, z njimi imam naslednje aktivnosti: 

116 Ž Priprava na tekmovanje, dodatni pouk. 

117 M Dodatni pouk. 

118  Delavnice za nadarjene. 

121 Ž Izvajanje avtentičnega učenja. 

122 Ž Popoldansko delo z nadarjenimi (bolj zahtevne vsebine – 10 ur), Festival naše prihodnosti (sobotna šola za 

nadarjene – 2-urne delavnice) in predstavitve. 

123 Ž Interesne dejavnosti. 

126 Ž Delavnici (tudi za nadarjene). 

127 Ž Delavnice. 

129 M Prilagoditve pri pouku. 

 

Tabela 47: Druge oblike aktivnosti učiteljev z nadarjenimi učenci 
(NA = 31) 

ID Spol Ali v kakršni koli obliki sodelujete z nadarjenimi učenci (obkrožite oz. dopišite)? 

c.      Drugo: 

2 Ž Dodatni pouk, krožek. 

6 Ž Znotraj pouka. 

9 M Pri rednih nivojskih urah – diferenciacija, dodatno pouk, interesne dejavnosti in projekti. 

11 Ž Pri pouku. 

13 M Dodatne naloge, vodja na šolskih tekmovanjih, športni krožki. 

16 Ž Priprava na tekmovanje, delavnice. 

17 Ž Priprave na tekmovanja. 

21 Ž Priprave na tekmovanja v znanju, obogatitvene dejavnosti, učenci pripravijo učno uro. 

22 M Interesne dejavnosti. 

26 Ž Eksperimentalno delo. 

27 Ž Tekmovanja, raziskovalne naloge. 

29 Ž Dodatni pouk. 

31 Ž Posebne dejavnosti za nadarjene (ekskurzije, popoldanske dejavnosti, dopoldanske dejavnosti izven razreda, v 

razredu, izbirni predmeti, interesna dejavnost ...) 

32 Ž Dodatne naloge. 

33 Ž Dodatni pouk, športne aktivnosti, raziskovalne naloge. 

34 Ž Dodatni pouk pred tekmovanji. 

38 Ž Dodatni pouk. 

41 Ž Interesne dejavnosti, sobotna šola. 

45 Ž Miselni izzivi. 

46 Ž Pri svojem predmetu jih dodatno vzpodbujam, dajem dodatne naloge ter jih pripravljam na tekmovanja. Vendar 

to niso nujno učenci, ki so spoznani za nadarjene. Te aktivnosti izvajam z učenci, ki so nadarjeni za področje, 

ki ga poučujem. 

48 Ž Razpisi, tekmovanja, nastopi. 

57 M Pri tekmovanjih, in posebnih aktivnostih: ekskurzijah, ND, TD. 

65 Ž Dodatne obveznosti, vključim jih v raziskovalne dejavnosti, prepričam, da se udeležijo tekmovanj. 

68 Ž Med poukom. 

80 Ž Dodatni pouk, priprava na tekmovanja. 

81 Ž Priprava na tekmovanje iz SLJ in MAT. 

84 Ž Tekmovanja, interesne dejavnosti. 

93 Ž Pri pouku. 

103 Ž Pri pouku s težjimi, zahtevnejšimi nalogami. 

104 Ž Delo pri pouku, v razredu, pri dodatnem pouku. 

125 Ž Pri pouku. 

 

 

 



 

 

 
 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA  

2. Stopnja 

 

Podatki o študentki: 

Ime in priimek: Bojana Kvartuh 

Študijsko leto prvega vpisa v 1. letnik 2015 / 2016  

Magistrskega študijskega programa Socialne pedagogike 

 

 

IZJAVA 

 

S svojimi podpisom zagotavljam, da: 

 je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 

 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana; 

 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 

seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela; 

 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 

 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 

v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje 

misli oziroma ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu 

in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni 

tudi hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti 

študentov Univerze v Ljubljani; 

 se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 

predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti; 

 so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) 

ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter 

soglašam z objavo elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«; 

 dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih 

straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL; 

 je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o 

podiplomskem študiju 2. stopnje za nove študijske programe. 

 

 

Datum:                                                                                               Podpis avtorice: 

 

 

 
 

Referat za podiplomski študij PeF UL 
 


