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POVZETEK 

Atribucije in učne strategije vplivajo na učni proces in učni uspeh. Zaželene atribucije in 

kompleksnejše učne strategije prispevajo k boljšemu učnemu uspehu in obratno; atribucije 

kot razlogi, ki jih učenci povezujejo z učnim (ne)uspehom, vplivajo na oblikovanje 

prihodnjega učnega vedenja, izbiro učnih strategij in pričakovan učni dosežek. Nabor učnih 

strategij učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (LMDR) je skromen, kar prispeva 

k nizkim dosežkom, posledično tudi k pomanjkanju motivacije. Ti učenci se vsakodnevno 

srečujejo s težavami pri učenju, pogosteje so soočeni s previsokimi zahtevami (učiteljev, 

staršev, učne snovi). Vzroke za svoj (ne)uspeh pripisujejo notranjim ali zunanjim 

dejavnikom, kar vpliva na pripravljenost vlaganja truda v prihodnosti in s tem tudi na izbiro 

učnih strategij. 

Z raziskavo smo želeli pridobiti nova spoznanja o učenju učencev z LMDR. Osrednji 

namen je bil ugotoviti, katere vzroke za učni (ne)uspeh navajajo učenci 9. razreda osnovne 

šole, ki so vključeni v Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), 

katere učne strategije uporabljajo in kakšni so njihovi učni dosežki kot rezultat omenjenih 

konstruktov. Kot izhodiščna referenčna vrednost so nam služili podatki učencev 7. razreda 

osnovne šole (OŠ). 

V kvantitativni študiji smo pridobili podatke z vprašalnikom, sestavljenim za namene 

magistrskega dela. Vzorec predstavlja 32 učencev 9. razreda PP NIS in 30 učencev 7. 

razreda OŠ.  

Učenci 9. razreda PP NIS svoj uspeh in neuspeh najpogosteje pripisujejo trudu oz. 

pomanjkanju truda. Vzrok za svoj uspeh oz. neuspeh pogosto pripisujejo tudi sreči oz. 

težki nalogi. Učenci 7. razreda OŠ najpogosteje vzroke za svoj (ne)uspeh pripisujejo 

enakim vzrokom kot učenci 9. razreda PP NIS, v pogostosti pripisovanja ostalih vzrokov 

za (ne)uspeh pa se razlikujejo. 

Rezultati kažejo, da učenci 9. razreda PP NIS v povprečju najpogosteje uporabljajo učne 

strategije regulacije napora, strategije ponavljanja, strategije uravnavanja časa in prostora 

za učenje ter strategije iskanja pomoči. Učenci 7. razreda OŠ pogosteje uporabljajo 

elaboracijske in metakognitivne strategije, učenci 9. razreda PP NIS pa pogosteje 

uporabljajo strategije regulacije napora. Preostale strategije obe skupini učencev 

uporabljata enako. 

Pri učencih 9. razreda PP NIS smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna negativna 

povezanost med pogostostjo pripisovanja sreče kot vzroka za uspeh in pogostostjo rabe 

strategij regulacije napora in statistično pomembna negativna povezanost med 

pogostostjo pripisovanja smole kot vzrok za neuspeh in pogostostjo rabe strategije 

regulacije napora. Statistično pomembno pozitivno povezanost smo ugotovili med 

pogostostjo pripisovanja smole kot vzroka za neuspeh in pogostostjo rabe metakognitivnih 

strategij in strategijami učenja v interakciji. 

Pri učencih 9. razreda PP NIS nismo zaznali statistično pomembne povezanosti med 

pogostostjo pripisovanja določenih vzrokov za (ne)uspeh in učnimi dosežki ter med 

pogostostjo rabe določenih učnih strategij in učnimi dosežki, pri učencih 7. razreda OŠ pa 

smo zaznali tovrstne povezave. 

 

KLJUČNE BESEDE: učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, motivacija, atribucije, 

učne strategije, učni uspeh 



 
 

ABSTRACT 

Attributions and learning strategies influence the learning process and academic 

achievement. Desired attributions and learning strategies that are more complex contribute 

to pupils' better academic achievement and vice versa; attributions as the reasons for 

pupils' learning success or failure influence the formation of future learning behavior, the 

choice of learning strategies and the expected academic achievement. The set of learning 

strategies that pupils with mild intellectual disabilities (MID) use is modest, which 

contributes to lower achievements, and consequently, a lack of motivation. These pupils 

face learning difficulties every day, they are more often faced with demands that are too 

high (from teachers, parents, learning materials). The reasons for their success or failure 

are attributed to internal or external factors which influence the willingness to invest effort 

in future tasks and hence have an effect on the choice of learning strategies as well. 

The research sought to obtain new insights regarding the learning of pupils with MID, and 

its main purpose was to determine which reasons for learning success or failure are 

mentioned by pupils of the ninth grade of elementary school who are included in the 

adapted programme with a lower education standard. Moreover, which learning strategies 

such pupils use and what their academic achievements are as a result of the mentioned 

concepts was also studied. Data from pupils of the seventh grade of elementary (primary) 

school was used as the baseline reference value. 

The data for the quantitative study was obtained with a questionnaire compiled for the 

purposes of this master's thesis. The study sample consists of 32 pupils of the ninth grade 

of the elementary school with adapted programme of a lower educational standard and 30 

pupils of the seventh grade of elementary school. 

Pupils of the ninth grade of the elementary school with adapted programme of a lower 

educational standard most often attributed their success or failure to their effort or lack of 

it. Moreover, they often state that the cause for their success is luck, and that their failure 

was caused by the difficulty of the task at hand. Pupils of the seventh grade of  primary 

school often attribute the reasons for their success or failure to the same reasons as the 

pupils of the 9th grade of the elementary school with adapted programme of a lower 

educational standard; however, the number of occurrences of other reasons for their 

success or failure differ. 

The results show that pupils of the ninth grade of elementary school with adapted 

programme of a lower educational standard, on average, most commonly use learning 

strategies of effort regulation, rehearsal strategies, time and study environment 

management and help seeking strategies. Pupils of the seventh grade of elementary 

school more often use elaboration and cognitive and metacognitive strategies, while pupils 

of the ninth grade of the elementary school with adapted programme of a lower educational 

standard use the strategy of effort regulation more often. The remaining strategies are 

used by both groups of pupils equally often. 

For pupils of the ninth grade of elementary school with adapted programme of a lower 

educational standard, there is a statistically significant negative correlation between the 

frequency of attribution of luck as the reason for their success and the frequency of the 

use of effort control strategies, and a statistically significant negative correlation between 

the frequency of the attribution of bad luck as the cause for the failure and the frequency 

of using the strategy of effort management. Statistically significant positive correlation was 



 
 

found between the frequency of attribution of bad luck as the cause of their failure and the 

frequency of the use of metacognitive strategies and study learning strategies in 

interaction. 

A statistically significant relationship between the frequency of attribution of certain causes 

of success or failure and academic achievement and the frequency of using certain 

learning strategies and learning achievements were not found in ninth grade pupils of the 

elementary school with adapted programme of a lower educational standard. In pupils of 

the seventh grade of elementary school, however, such connections were proven. 

 

KEY WORDS: pupils with mild intellectual disabilities, motivation, attributions, learning 

strategies, academic achievement 
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UVOD 

Vsakodnevno iščemo vzročno-posledične povezave naših dejanj, rezultatov s 

kognitivnega in čustvenega področja. Sprašujemo se, zakaj je prišlo do določenega izida, 

zakaj se je nekaj zgodilo, kot se je. Na ta način vrednotimo in ozaveščamo svoja in tuja 

dejanja, razmišljanja, na podlagi česar nato oblikujemo svoje novo vedenje in vedenje v 

prihodnosti. Iščemo razloge oz. jih pripisujemo različnim dejavnikom. 

Učenci se sprašujejo 'Zakaj sem dobil dobro oz. slabo oceno?' in tako iščejo vzroke za 

svoj (ne)uspeh. Kakšno bo vedenje učencev v prihodnji situaciji je odvisno od tega, čemu 

pripišejo vzroke za (ne)uspeh. Ti se razlikujejo glede na mesto nastanka, stabilnost in 

kontroljivost. Najpogosteje učenci svoj (ne)uspeh pripišejo bodisi sreči oz. smoli, 

(pomanjkanju) sposobnosti, trudu oz. pomanjkanju truda ali težavnosti naloge. Atribucije 

kot razlogi za učni (ne)uspeh vplivajo na oblikovanje prihodnjega učnega vedenja, izbiro 

učnih strategij in pričakovan učni dosežek. 

Na učni proces in na učne dosežke poleg atribucij vplivajo tudi učne strategije. Nabor 

slednjih je širok, osredotočili pa se bomo na kognitivne in metakognitivne strategije ter 

strategije uravnavanja virov. Za učinkovito učenje ni dovolj, da učenci poznajo učne 

strategije; potrebno jih je znati tudi uporabljati. To velikokrat pomeni, da je učne strategije 

potrebno poučevati in se jih učiti. Na ta način bodo učenci uspešneje pristopali k učenju, 

posledično bo tudi njihovo znanje bogatejše in rezultati višji. 

Na področju učnih strategij in atribucij je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, a ne na 

populaciji oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR). Splošne 

kognitivne sposobnosti učencev z motnjami v duševnem razvoju so dovolj visoke, da lahko 

z ustreznimi poučevalnimi pristopi vplivamo na njihovo ravnanje. Omenjena populacija je 

prevečkrat zapostavljena, a je vredna raziskovanja. 

V teoretičnem delu magistrskega dela najprej opredelimo značilnosti učencev z LMDR (oz. 

z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji), nato dejavnike učne uspešnosti, motivacijo in 

atribucije ter njuno povezavo, predstavimo atribucijske teorije več avtorjev ter nadaljujemo 

z različnimi opredelitvami učnih strategij in podrobnejšo klasifikacijo slednjih. 

V empiričnem delu predstavimo raziskavo, ki smo jo opravili med učenci 9. razreda v 

osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju 

PP NIS) in med učenci 7. razreda redne osnovne šole (v nadaljevanju OŠ). Želimo pridobiti 

vpogled v učne strategije, atribucije in učne dosežke učencev 9. razreda PP NIS in v 

medsebojno povezanost omenjenih konstruktov, navedeno pa primerjamo z rezultati 

učencev 7. razreda OŠ.
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) kot otroke s posebnimi potrebami 

opredeli sledeče: otroke z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR), slepe in 

slabovidne otroke oz. otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne otroke, otroke z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke, otroke s 

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

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne 

programe vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na osebe z LMDR, ki obiskujejo PP NIS. 

 

1.2 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Otroci z MDR predstavljajo eno izmed večjih skupin otrok s posebnimi potrebami. Osebe 

z MDR predstavljajo 1–3 % celotne populacije (Harris, 2006). Za to skupino otrok obstajajo 

številne opredelitve, ki upoštevajo različne vidike in kriterije. Danes povsod izhajamo iz 

definicije Ameriškega združenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju (American 

Association on Intelectual and Developmental Disabilities, AAIDD, prej AAMR: American 

Association on Mental Retardation). 

AAIDD definira MDR kot pomembno odstopanje pri intelektualnem funkcioniranju (npr. 

učenju, razmišljanju, reševanju problemov) in prilagoditvenem vedenju (konceptualnih, 

socialnih in praktičnih veščinah v vsakdanjem življenju), ki se pojavi pred 18. letom starosti. 

Zelo podobno opredelitev MDR najdemo v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2015, str. 5): ''Motnja v 

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

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

odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.'' 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015, str. 6) navajajo, kaj ugotavljamo pri otrocih z motnjami v duševnem 

razvoju, in sicer: 

- ''Pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z 

znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter 

znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne 

intelektualne sposobnosti oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od 

standardiziranih, individualno apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjami v 

duševnem razvoju odstopa za več kot dve standardni deviaciji od povprečja. 

- Znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij 

opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem 
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na vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, 

konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se 

pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase, 

samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih 

učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. 

Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih splošnih 

intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije ocenjujemo s klinično evalvacijo 

in z individualizirano apliciranimi psihometričnimi testi.'' 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) je navedeno, da se MDR pojavljajo tudi skupaj z drugimi razvojnimi 

motnjami. Stopnjo motnje definiramo na osnovi skupnega IQ rezultata in na osnovi 

prilagoditvenih funkcij. Glede na stopnjo MDR ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko 

MDR. 

 

1.2.1 OTROCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Prevalenca otrok z LMDR variira glede na različne kriterije, ki so upoštevani pri 

raziskovanju. Posledično je tudi velik razpon med podatki o minimalnem in maksimalnem 

deležu oseb z LMDR v celotni populaciji in znotraj celotne skupine oseb z MDR. Nordijske 

študije so v letih 1981 in 1998 zabeležile, da dotična skupina predstavlja 0,38–1,3 % 

celotne populacije (Blomquist, Gustavson in Holmgren, 1981; Fernell, 1996; Gillberg, 

Svenson, Carlstrom, Waldenstrom in Rasmussen, 1983; Hagberg, Hagberg, Lewerth in 

Lindberg, 1981; Strømme in Valvante, 1998, v Lindblad, 2013). B. Colnerič in M. Zupančič 

(2005) pa sta zapisali, da skupina oseb z LMDR predstavlja še večji delež celotne 

populacije, in sicer 1,7 %. Harris (2006) pa navaja, da osebe z LMDR predstavljajo 85 % 

tistih, ki imajo MDR, medtem ko drugi avtorji navajajo večji, 93 % delež (Algozzine in 

Ysseldyke, 2006). 

Osebe z LMDR imajo primanjkljaje na intelektualnem področju, njihov inteligentnostni 

količnik oz. IQ je nad 50 oz. 55 in nižji od 70. Poleg tega imajo tudi nizke sposobnosti 

prilagajanja okolju, večina jih je sposobna samostojno živeti, kljub temu pa v večini uživajo 

podporo socialne službe (Kocijan-Hercigonja, 2000, v Colnerič in Zupančič, 2005). 

Otroke z LMDR je do vstopa v šolo težko ali celo nemogoče razlikovati od vrstnikov 

značilnega razvoja. Razlikovanje je oteženo, saj se njihovi intelektualni primanjkljaji do 

takrat ne kažejo izrazito, prav tako pa od vrstnikov značilnega razvoja ne odstopajo v  

fizičnih značilnostih in zunanjem videzu (Colnerič in Zupančič, 2005). Tako veliko otrok z 

LMDR šolanje začne v redni osnovni šoli, kjer so prepoznani kot učenci z učnimi težavami. 

Večina otrok z LMDR pa je diagnosticiranih šele med 10. in 12. letom starosti (Lindblad, 

2013). 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015), so otroci z LMDR opredeljeni kot otroci, ki imajo znižane sposobnosti 

za učenje in usvajanje splošnih znanj. Težave imajo pri skladnem senzomotoričnem in 

miselnem delovanju, znižane imajo sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in 

izvedbo dejavnosti. Njihovi miselni procesi se pretežno odvijajo na konkretni ravni, redkeje 
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na abstraktni. Jezik, ki ga uporabljajo, je preprostejši, v socialnem kontekstu navadno 

presojajo in se odzivajo nezrelo. Ti otroci oz. učenci ne dosežejo minimalnih standardov 

znanja določenih z izobraževalnimi programi. S pomočjo različnih prilagoditev (vsebinskih, 

metodičnih, časovnih) in z individualnim pristopom pa dosežejo temeljna šolska znanja.  

Pri večini oseb z LMDR patologija možganov ni zaznana, zanje pa je značilno, da prihajajo 

iz družin z nizkim socialno-ekonomskih statusom, nizko inteligentnostjo in ravnjo izobrazbe 

(Davison in Neale, 1999, v Colnerič in Zupančič, 2005). 

V nadaljevanju se bomo podrobneje seznanili z značilnostmi otrok z LMDR na posameznih 

področjih. 

Osebnostne značilnosti 

B. Colnerič in M. Zupančič (2005) sta proučevali osebnostne značilnosti učencev z LMDR 

in ugotovili, da so v primerjavi z vrstniki ti učenci bolj socialno plašni, boječi, negotovi, 

potrti, anksiozni, nezaupljivi, osamljeni, jezni, odvisni, agresivni, nasprotovalni, prepirljivi, 

zaskrbljeni, zadržani, umaknjeni, zanje pa je značilno tudi negativno čustvovanje in 

odkrenljiva pozornost. V primerjavi z vrstniki pri otrocih z LMDR manj pogosteje opazimo 

veselje, sodelovanje, vključevanje v skupino, radovednost, samostojnost, zaupljivost, 

strpnost in mirnost. 

Govor in komunikacija 

Govor se pri otrocih z LMDR razvije kasneje in je oblikovno (artikulacija, tempo, ritem, 

fonacija) ter vsebinsko zaznamovan. Lahko je tudi prazen ali eholaličen. Besedni zaklad 

je skromen, jezikovna struktura neslovnična (Novljan, 1997). Uporabljajo preprostejši jezik 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). Težave jim povzroča tako ekspresivni kot receptivni jezik, njihovo 

razumevanje je lahko tudi zakasnelo (Algozzine in Ysseldyke, 2006; Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2018b).  

Telesni in gibalni razvoj 

Telesni razvoj otrok z LMDR je izjemoma različen od vrstniškega; po zunanjosti se 

večinoma ti otroci ne razlikujejo (Algozzine in Ysseldyke, 2006). Razlike med skupinama 

se kažejo v gibalnem razvoju, telesni sposobnosti in zmogljivosti, skladnem ter spretnem 

gibanju, okrnjeni sta groba in fina motorika (Novljan, 1997). 

Miselno-spoznavno področje 

V primerjavi z vrstniki imajo učenci z LMDR kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, kar 

se odraža v počasni generalizaciji in konceptualizaciji, omejenih spominskih sposobnostih, 

težavah v diskriminaciji, sekvencioniranju, omejenem splošnem znanju, konkretnem, 

redko abstraktnem mišljenju. Nizke intelektualne sposobnosti botrujejo omejenemu 

reševanju problemov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018b). 

Otroci z LMDR v primerjavi z vrstniki značilnega razvoja zaostajajo v spoznavnem razvoju. 

S težavo zaznavajo okolje in zaznave integrirajo v celoto, jim prisodijo ustrezen pomen in 

vrednost v povezavi s preteklimi izkušnjami, s težavo reagirajo. Z največ težavami se 

srečujejo pri pridobivanju znanja, spretnosti in navad (Novljan, 1997). 



5 
 

Pri otrocih z LMDR opazimo zaostanek v razvoju vidnega zaznavanja. Število predmetov, 

ki jih zaznajo v naravi in na sliki, je manjše, opazujejo počasi in s težavo prehajajo z enega 

predmeta na drugega v drugačni situaciji. Ker običajno opazijo le, kar je v središču  

njihovega vidnega polja, imajo težave pri iskanju povezav med predmeti in pojavi. Njihovo 

znanje o predmetih v naravi je skromno, posledično je opazovanje slik in njihovih vsebin 

pomanjkljivo oz. slabo, pogosto videno zato poenostavijo. Če povzamemo, imajo ti otroci 

težave pri sprejemanju, shranjevanju in transformiranju vizualnih pa tudi avditivnih 

informacij (Novljan, 1997). 

Število predstav otrok z LMDR je manjše in vsebinsko skromnejše, nejasno, nenatančno. 

Predstave si navadno tudi poenostavijo. Zaradi specifičnega pozabljanja in hitrega 

procesa pozabljanja so predstave o prostorskih odnosih teh oseb slabe (Novljan, 1997). 

Procesa analize in sinteze sta pri tej populaciji omejena. Težave se pojavijo predvsem pri 

zaznavanju in razumevanju predmetov in pojavov, njihovih lastnosti in medsebojnih 

odnosih. Ti otroci ne znajo ločiti bistvenih in nebistvenih delov, težko opazijo razlike in 

podobnosti ter ne znajo uporabiti že obstoječega znanja. Slaba analiza vodi k slabi sintezi 

(Novljan, 1997). 

Obseg in trajanje pomnjenja je skromen. Snov si težko, velikokrat tudi napačno zapomnijo, 

ker ne razumejo smisla v prebranem. Prav tako je slabo mehanično pomnjenje in 

sposobnost samostojnega smiselnega obnavljanja snovi. Pri tem povzroča težave tudi 

skromen besedni zaklad, zaradi katerega naučeno s težavo povedo z lastnimi besedami. 

S povečevanjem obsega informacij se bolj izrazito kažejo primanjkljaji v hitrosti transfera 

iz senzoričnega v kratkotrajno shranjevanje (Novljan, 1997). 

Pozornost otrok z LMDR je kratkotrajna, s posebnimi težavami se srečujejo v selektivni 

pozornosti (Novljan, 1997). Domišljija se razvija pozno, tako neverbalna kot verbalna 

domišljija sta skromni. To je eden izmed razlogov, zakaj niso priljubljeni partnerji za igro z 

vrstniki (Novljan, 1997). 

Učno-storilnostno področje 

Učenci z LMDR do poznih mladostniških let usvajajo učne vsebine predvidene za sedmi 

razred devetletne osnovne šole. Težave jim povzroča predvsem usvajanje branja, pisanja 

in matematika (Davison in Neale, 1999, v Colnerič in Zupančič, 2005; Novljan, 1997). Učijo 

se počasneje in potrebujejo več časa, da nekaj usvojijo. Na večini akademskih področij so 

njihovi rezultati slabi, a se skladajo z njihovimi dosežki na inteligenčnih testih. Pričakovanja 

in rezultati so torej skladni, medtem ko pri učencih z učnimi težavi pri tem prihaja do 

razkoraka (Algozzine in Ysseldyke, 2006). Če otroke z LMDR primerjamo z učenci 

značilnega razvoja, so slednji v povprečju kronološko mlajši tri leta, mentalno pa so v 

povprečju starejši dve leti in pol (Colnerič in Zupančič, 2007). 

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) se lahko usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno 

socialno življenje. Kot dela, ki jih te osebe lahko opravljajo, Davison in Neale (1999, v 

Colnerič in Zupančič, 2005) navajata: enostavna pisarniška dela, delo v pralnici, rezanje 

kovin, brušenje, dela na področju vrtnarstva, drvarstva, kmetijstva, v gostinstvu ipd. 
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Čustveno-socialno-vedenjsko področje 

Algozzine in Ysseldyke (2006) vedenje oseb z LMDR označita kot socialno nesprejemljivo 

in tako kot Harris (2006) menita, da so te osebe čustveno in socialno nezrele, kar jim 

otežkoča vključevanje v družbo; nemalokrat so s strani družbe tudi zavrnjeni. 

Otroci z LMDR dajejo prednost čustvenemu reagiranju pred intelektualnim. Imajo težave 

s kontrolo čustev, veliko vlogo pri tem pa igrajo starši oz. osebe, ki jih vzgajajo. Predšolski 

otroci z LMDR so čustveno spontani in labilni, čustvovanje adolescentov pa je povišano 

(Novljan, 1997).  

Raven socialnega vključevanja otrok z LMDR je v povprečju nizka, zanimanje za socialno 

vključevanje pa je kljub temu prisotno (Colnerič in Zupančič, 2007). Imajo slabše razvite 

socialne spretnosti kot vrstniki (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018b), v 

primerjavi z njimi se pri socialnem razvoju razlikujejo v tempu, njihov razvoj namreč poteka 

nekoliko počasneje. Ti otroci se večkrat spopadajo z osebnimi težavami in s težavnim 

socialnim prilagajanjem, kar je posledica njihovih raznovrstnih neuspehov pa tudi 

nerazumevanja in ne-sprejemanja s strani vrstnikov, ožje ter širše okolice. Nemalokrat se 

srečujejo tudi z njihovimi prevelikimi pričakovanji. Njihova samopodoba je nizka (Brooks, 

1985, v Novljan, 1997). 

Otroci z LMDR imajo primanjkljaje na področju samokontrole vedenja. So nesamostojni, 

slabo iniciativni, lahko tudi nemirni, nepozorni, agresivni, zaprti vase, ne-sodelovalni. Le 

malokrat imajo prijatelje izven kroga sebi podobnih (Novljan, 1997). 

 

2 PROGRAMI ZA IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Program, v katerega je otrok oz. mladostnik usmerjen, se določa glede na stopnjo motnje 

posameznika. Upošteva se njegove potrebe na telesnem, spoznavnem, čustvenem, 

socialnem in zdravstvenem področju, njegova dosežena raven razvoja, zmožnost za 

doseganje standardov znanja in prognoza nadaljnjega razvoja. Otrok je usmerjen v 

ustrezen program z odločbo, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi 

strokovnega mnenja, oblikovanega s strani komisije za usmerjanje (Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po sledečih programih (Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011): 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

- prilagojen program za predšolske otroke, 

- vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
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- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 

- vzgojni program. 

Otroci z LMDR so v predšolskem obdobju lahko vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, osnovnošolsko izobrazbo pa pridobijo v 

prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Po 

končanem devetem razredu imajo ti učenci v nekaterih PP NIS možnost izobraževati se 

še deseto leto v t.i. predpoklicnem oddelku, v katerem si pridobijo določena dodatna 

znanja iz programa za PP NIS (Novljan, 1997). Sicer običajno po končanem PP NIS ti 

učenci nadaljujejo šolanje v dvoletnem programu nižjega poklicnega izobraževanja. 

Šolanje lahko po zaključku navedenega programa nadaljujejo še v triletnem programu 

srednjega poklicnega izobraževanja (Center RS za poklicno izobraževanje, 2018). Prav 

tako se lahko udeležijo različnih modulov programa Usposabljanje za življenjsko 

uspešnost (t. i. UŽU) (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018c). 

 

2.1 OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 

STANDARDOM 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(2013) določa, da se otroke z LMDR in otroke z avtističnimi motnjami, praviloma usmeri v 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

V zadnjih letih število učencev, tako v samostojnih PP NIS kot v PP NIS pri OŠ, narašča. 

V šolskem letu 2017/2018 je teh učencev v prvih šolah 1.320, v drugih pa 367. Skupno 

torej PP NIS obiskuje 1.687 učencev (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2018a). 

PP NIS temelji na istih zakonodajnih in vsebinskih določilih kot redni vzgojno-izobraževalni 

program. Ima tudi podobno strukturo kot drugi programi (trajanje šolanja, število ur 

tedensko, določenost minimalnih in temeljnih standardov znanja, možnost nadaljevanja 

šolanja v srednješolskih programih, preverjanje na nacionalnih preizkusih znanja ipd.) 

(Krek in Metljak, 2011).  

Otroci, ki obiskujejo PP NIS, ne morejo pridobiti enakovrednega izobrazbenega standarda. 

Zato Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, da se tem učencem 

lahko prilagodi: 

- predmetnik in učni načrt, 

- vzgojno-izobraževalna obdobja, 

- nivojski pouk, 

- prehajanje med nivoji v osnovni šoli, 

- način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, 

- napredovanje in pogoji za dokončanje izobrazbe. 

 

Izobraževanje v PP NIS poteka devet let, razdeljeno je na triade. Število učencev v prvi 

triadi je do 8, v drugi do 10 in v tretji do 12 (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, 2007). Predmetnik v 
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PP NIS je prilagojen, sestavljen je iz obveznega programa, ki za razliko od osnovne šole 

vsebuje še specialno-pedagoško dejavnost (računalniško opismenjevanje, socialno 

učenje), ter razširjenega programa. V primerjavi s programom redne osnovne šole je v PP 

NIS število predmetov manjše. V zadnjem triletju se v okviru predmeta naravoslovje 

povezujejo biologija, kemija in fizika, v okviru družboslovja pa zgodovina, geografija ter 

družba in etika. Pri pouku učitelj notranje diferencira in individualizira delo s posamezniki 

glede na njihove zmožnosti in potrebe ter prilagodi čas, ki za razliko od časa v redni 

osnovni šoli, ni omejen (Novljan, 1997, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

2018). Ocenjevanje do vključno šestega razreda poteka opisno, nato številčno. Način 

preverjanja in ocenjevanja se lahko prilagodi učenčevim motnjam, lahko je npr. izključno 

ustno ali izključno pisno. Nacionalno preverjanje znanja je v tem programu prostovoljno. 

Ob koncu prvega in drugega triletja se preverja znanje iz slovenskega jezika in 

matematike, ob koncu zadnjega triletja pa se poleg tega preverja še znanje iz izbranega 

predmeta iz obveznega dela predmetnika. V primeru, da učenec pri določenem predmetu 

dosega minimalna znanja programa osnovne šole, lahko pri tem predmetu prehaja med 

programi (Krek in Metljak, 2011, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018b). 

 

3 UČNA USPEŠNOST 

''Uspešnost na učnem področju je opredeljena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki so v 

nekem šolskem sistemu postavljeni kot merilo učenčevih dosežkov pri določeni starosti 

oz. v določenem razredu'' (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 9). Merilo učne 

uspešnosti potemtakem predstavljajo šolske ocene. B. Marentič Požarnik (2016) pa za 

kriterij učne uspešnosti poleg ocen postavi še kakovost znanja, njegovo trajnost, 

uporabnost in razvoj učenčevih sposobnosti, interesov in njegove samopodobe. 

Na učno uspešnost učenca vpliva tudi znanje o lastnem učnem procesu, o učnih 

strategijah in o tem, kateri pristopi so zanj najbolj učinkoviti pri učenju (Marentič Požarnik, 

2016). Tudi motivacijske sestavine vplivajo na učno uspešnost. Raziskave kažejo, da med 

njimi obstaja nizka do srednje visoka pomembna povezava (Juriševič, 2006). Na učno 

uspešnost kot ene izmed motivacijskih sestavin vplivajo tudi atribucije za (ne)uspeh, ki jih 

učenec pripisuje določenim rezultatom. Kadar se učenec sooča z neuspehom, ima to 

negativne posledice na njegovo motivacijo za učenje in vztrajanje v učnem procesu. 

Predvsem pri učencih z LMDR je pomembno, da učitelj učencem predstavi učne strategije 

in jih te tudi nauči uporabljati. 

 

3.1 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 

Na splošni učni uspeh v največji meri vplivajo umske sposobnosti (mentalne in kognitivne) 

(Marentič Požarnik, 1980). Sicer pa je učna uspešnost odvisna od številnih dejavnikov. 

Pečjak (1993) je mnenja, da na učno uspešnost vplivajo sledeči dejavniki:  

- učenec, 

- učitelj in 

- okolje. 
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Kot najpomembnejši in edini dejavnik na katerega lahko vplivamo, opredeli učenca. Ta 

ima največjo moč vplivati na svoje ravnanje in znanje. Na učitelja in okolje lahko vpliva 

zgolj delno ali pa sploh ne. 

Učenec vpliva na svoj uspeh s svojim znanjem ter poznavanjem in primerno uporabo učnih 

strategij. Na uspeh vpliva tudi z načinom izražanja znanja, s spretnostmi reševanja testov 

oz. ustnega ocenjevanja znanja. Pri tem igra vlogo tudi bojazen pred preverjanjem in 

ocenjevanjem znanja in učenčeva osebnost (motivacija, sposobnosti in osebnostne 

lastnosti). Učitelj lahko ocenjuje objektivno ali subjektivno, strogo ali blago. Na učno 

uspešnost vplivajo tudi zunanje (npr. temperatura, velikost prostora) in notranje okoliščine 

(npr. bolezen) (Pečjak, 1993). 

Nekoliko drugače pa je dejavnike učne uspešnosti opredelila B. Marentič Požarnik (1980). 

Izhajala je iz podobnih dejavnikov kot Pečjak, le da jih je nekoliko podrobneje razdelila. 

Dejavniki učne uspešnosti so: 

- notranji dejavniki (v učencu): 

o fiziološki dejavniki (splošno telesno počutje, nivo energije, stanje čutil, 

delovanje živčnega sistema, hormonsko ravnovesje, zaznavno-gibalno 

usklajevanje), 

o psihološki dejavniki (intelektualne sposobnosti, razvojna stopnja mišljenja, 

govorna kompetentnost, predznanje, osebnostne značilnosti, motivacija za 

učenje, učna samoučinkovitost, spoznavni in učni slogi, uporaba 

spoznavnih in metaspoznavnih strategij pri učenju, čustvovanje, vedenje), 

- zunanji dejavniki (v okolju): 

o fizikalni dejavniki (svetloba, temperatura, vlažnost, urejenost, zračnost 

prostora, hrup),  

o socialni dejavniki (značilnost učenčeve družine, pouka, učiteljev, šole, 

vrstniškega konteksta, širšega družbenega okolja). 

Med notranjimi in zunanjimi dejavniki učne uspešnosti ne moremo vedno strogo ločevati, 

saj se velikokrat medsebojno prepletajo. 

Dejavnike učne uspešnosti na podoben način kot B. Marentič Požarnik definira T. Ažman 

(2008), ki prav tako loči med fiziološkimi, fizikalnimi in socialnimi dejavniki, tem pa dodaja 

še spoznavne in čustveno-osebnostne dejavnike. Prvi izvirajo iz osebe in zajemajo 

sposobnosti za učenje, učne stile, navade in učne strategije. Med druge pa uvrščamo učno 

motivacijo, samopodobo, anksioznost, napetost in strah. Ti dve skupini dejavnikov se 

vsebinsko prepletata s psihološkimi dejavniki, kot jih opredeli B. Marentič Požarnik. 

Na učno (ne)uspešnost ne vpliva zgolj en dejavnik, težko tudi določimo do katere mere 

kateri vpliva, saj so dejavniki med seboj prepleteni, na (ne)uspeh pa lahko vplivajo 

posredno ali neposredno. Prav tako imajo različni dejavniki na posamične učence večji ali 

manjši vpliv. Pri ugotavljanju dejavnikov za določen učni (ne)uspeh moramo izhajati iz 

določenega posameznika in določene situacije ter pri tem, predvsem učitelji, prilagoditi 

svoje ravnanje v korist učenca. 

Miechenbaum in Beimillier (1992, v Pečjak in Košir, 2003) sta ugotovila, da se uspešni 

učenci od neuspešnih razlikujejo v znanju, strategijah in motivaciji. Učno uspešnejši učenci 
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poznajo več strategij in jih spreminjajo, organizirajo primerno nalogi, uspešneje 

prepoznavajo bistvene informacije in uporabljajo metakognitivne strategije. Borkowski in 

Thorpe (1994, v Pečjak in Košir, 2003) dodajata, da učenci z boljšim učnim uspehom 

pripisujejo veliko vlogo trudu, vloženemu v nalogo, neuspeha pa ne razumejo kot 

nekompetentnosti.  

Tudi B. Marentič Požarnik (1980) je opredelila razlike med učno uspešnimi in neuspešnimi 

učenci. Učno neuspešni učenci navadno večkrat preberejo gradivo, da ga razumejo, s 

težavami se srečujejo pri samostojnem obnavljanju prebranega in kdaj tudi pri iskanju 

bistvenih podatkov besedila, njihovo ponavljanje pa je navadno mehanično. Za učno 

uspešne učence je značilno, da si o gradivu postavljajo vprašanja, še preden se ga lotijo, 

iščejo povezave med že obstoječim znanjem in novimi informacijami iz gradiva, za razliko 

od učno manj uspešnih učencev pa poiščejo tudi pomen novih, neznanih besed. 

 

3.1.1 MOTIVACIJA 

B. Marentič Požarnik (1980) motivacijo označi kot proces izzivanja aktivnosti posameznika 

ter usmerjanja in uravnavanja te aktivnosti na določene predmete z namenom doseči 

določen cilj. 

Po kognitivistični opredelitvi motivacije slednjo razumemo kot stanje spoznavnega in 

čustvenega vzburjenja, ki pripelje do zavestne odločitve za ravnanje in sproži intelektualen 

in fizičen napor z namenom doseganja zastavljenega cilja (Marentič, Požarnik, 2016).  

Motivacija je eden izmed pomembnejših dejavnikov uspešnega učenja. Za uspeh pri 

učenju se moramo znati učiti in usmerjati svojo energijo v doseganje zastavljenih učnih 

ciljev in biti vztrajni. Motivacija je tista, ki določa temeljitost učenja in kakovost doseženih 

rezultatov (Marentič Požarnik, 2016). Učna motivacija je posebna vrsta motivacije, ki jo 

učenec s svojim vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja. Motivacija je psihološki 

proces, ki v obliki različnih motivacijskih sestavin energetizira učni proces tako, da ga 

najprej aktivira, nato pa bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka naloge oz. cilja 

(Juriševič, 2006). 

Motivacijske sestavine delimo na (Juriševič, 2006): 

- motivacijske pobudnike (interes, cilji, vrednote, zaznava zahtevnosti, zunanje 

spodbude) in 

- motivacijske ojačevalce (samopodoba, atribucije).  

Motivacijski pobudniki začenjajo motivirano vedenje oz. ga spodbudijo, motivacijski 

ojačevalci pa motivirano vedenje vzdržujejo med učenjem, v daljšem časovnem obdobju 

(Juriševič, 2006) 

Motivacija je notranje stanje, ki vedenje vzbuja, usmerja in ohranja (Woolfolk, 2002). 

Venomer se dogaja v učencu samem. Učencu motivacije ne moremo ''dati'', saj je ''že v 

njem''. S poučevanjem lahko pripomoremo k motiviranosti ali nemotiviranosti učencev za 

delo v šoli oz. učenje. Motivacijo definiramo kot posredniško spremenljivko učne 

uspešnosti, ki je sicer s šolskim uspehom v pozitivnem, a šibkem odnosu. Motivacija 
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pojasnjuje približno 10 %, intelektualne sposobnosti pa 50–60 % učne uspešnosti 

(Juriševič, 2012). 

Učenčeva motivacija za učenje je poteza in stanje, ki vključuje resno obravnavanje 

šolskega dela, poskus pridobiti čim več iz njega in uporabo primernih učnih strategij v 

procesu učenja (Woolfolk, 2002). Učna motivacija je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na 

količino in kakovost učenčevega učenja. Bolj motivirani učenci v primerjavi z manj 

motiviranimi v učnih situacijah uporabljajo višje in kompleksnejše spoznavne procese, 

posledično se več in bolj kakovostno nekaj naučijo (Jetton in Alexander, 2001, Pintrich, 

2003 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Rheinberg in sodelavci (2000, v Juriševič, 2012) ugotavljajo, da se vpliv motivacije na 

učenje kaže na treh nivojih: 

- na nivoju časa, ki ga učenec posveti učenju, učnim nalogam v smislu trajanja in 

pogostosti izvajanja učnih aktivnosti; 

- na nivoju oblik oz. narave učnih aktivnosti, kamor uvrščamo učenčevo uravnavanje 

napora za učenje in učne strategije, ki ga spodbujajo k učenju in s katerimi 

učinkovito dosega svoje učne cilje; 

- na nivoju učenčevega funkcionalnega razpoloženja oz. optimalnega psihološkega 

stanja učenca v procesu učenja. 

 

Vlogo motivacije pri učenju lahko pojasnimo tudi s Zimmermanovim cikličnim modelom po 

treh stopnjah (Juriševič, 2012): 

- stopnja priprave na učenje: 

učenci se na podlagi svojih motivacijskih naravnanosti, npr. ciljev, zunanjih 

spodbud, interesov, vrednot, samopodobe, odločijo za določeno učno vedenje. 

Skladno z lastnimi interesi in samopodobo si zastavijo cilje učenja, vlagajo trud v 

učno dejavnost, izbirajo učne strategije; 

- stopnja učenja: 

učenci se učijo in uporabljajo izbrane učne strategije. Pri tem motivacija močno 

vpliva na vzdrževanje pozornosti za učenje. Učenci sproti določajo smiselnost 

naloge, učnega vedenja in uravnavajo vztrajanje pri učni nalogi; 

- stopnja refleksije po učenju: 

učenci ovrednotijo svoje učenje, zadovoljstvo na podlagi učnih dosežkov in 

oblikujejo učno naravnanost v prihodnosti. Motivacija je ena izmed sestavin, s 

katero oblikujejo prihodnjo učno usmerjenost, tako da ohranijo ali spremenijo npr. 

cilje, atribucije, samopodobo. 

 

3.1.1.1 ATRIBUCIJE 

Graham in Williams (2009) menita, da z atribucijami odgovarjamo na vprašalnico ''Zakaj?''. 

Kadar je motivacijsko področje dosežek, se vprašamo npr. ''Zakaj sem bil na izpitu 

neuspešen?'', kadar pa je motivacijsko področje pripadnost, pa si postavimo vprašanje, 

kot je npr. ''Zakaj nisem bil povabljen na zabavo?''. Atribucije pripisujemo tako sebi kot tudi 
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drugim. V nadaljevanju se bomo osredotočili na atribucije v povezavi z dosežki oz. 

(ne)uspešnostjo pri učenju. 

Atribucije so motivacijski ojačevalci, ki vzdržujejo učenje od začetka do konca. So razlogi, 

ki jih učenci pripisujejo svojim uspehom ali neuspehom pri učenju in določajo prihodnje 

učno vedenje (Juriševič, 2012).  

Za ohranjanje občutka kompetentnosti pri učenju je za učence pomembno, da poznajo in 

razumejo učno situacijo z vidika udeleženosti. Če se te razlage nanašajo na konstruktiven 

pristop k učenju kot npr. ''rešil sem vse naloge, saj nisem odnehal, dokler nisem prišel do 

rešitve'' ali ''dobro mi gre, ker se trudim'', bo učenec najverjetneje ohranil motiviranost in 

vztrajnost pri učenju. Kadar pa učenec razmišlja na nasproten način in si misli npr. ''ta učna 

snov je zame prezahtevna'' ali ''tega ne bom nikoli razumel'', je napoved učne uspešnosti 

drugačna kot v prejšnjem primeru. Učenec se dojema kot nekompetentnega in nemočnega 

pri učenju. Posledično bo vse bolj pasiven oz. bo razvil obrambno vedenje (npr. 

pozabljanje nalog, povezanih z učenjem, zanikanje pomembnosti učenja, obtoževanje 

učiteljev, staršev ali drugih ipd.) (Juriševič, 2012). 

Atribucijske teorije uvrščamo h kognitivnim teorijam, katerih izhodišče je, da se ljudje ne 

odzivajo na zunanje dogodke ali fizična stanja (npr. lakota), ampak glede na svoje 

interpretacije teh dogodkov (Woolfolk, 2002). Kognitivni teoretiki zastopajo stališče, da je 

vedenje, ob nagrajevanju in kaznovanju preteklega vedenja, določeno tudi z našim 

mišljenjem (Schunk, 1996, Stipek 1998, v Woolfolk, 2002). ''Vedenje se prične in uravnava 

z načrti (Miller, Galanter in Pribram, 1960), cilji (Locke in Latham, 1990), shemami (Ortony, 

Clore in Pribram, 1988), pričakovanji (Vroom, 1964) in atribucijami (Weiner, 1992)'' 

(Woolfolk, 2002, str. 323). Atribucijske teorije lahko apliciramo na vsa področja vplivanja 

na kognicije oz. čustvovanje in ravnanje ljudi, npr. na vzgojno-izobraževalnem področju, 

svetovalnem, kliničnem idr. (Rupnik Vec, 2003). 

Teorije pripisovanj ali atribucij razlagajo verovanja oz. prepričanja o vzročnih povezavah 

in vpliv teh verovanj na čustvovanje in nadaljnje ravnanje (Marentič Požarnik, 2016). 

Atribucijske teorije preučujejo procese odločanja, njihov primarni predmet pa so dejavniki, 

v katerih posamezniki vidimo vzroke za vedenje (Kobal Grum in Musek, 2009). T. Rupnik 

Vec (2003) opredeli atribucijske teorije kot pojasnjevanje načinov, kako ljudje pripisujejo 

vzroke dogodkom okoli sebe, razloge za pripisovanje vzrokov dogodkom in okoliščine, v 

katerih ljudje pripisujejo ali pa ne. Atribucijske teorije motivacije opisujejo vpliv 

posameznikovih pojasnil, opravičil in izgovorov na njegovo motivacijo (Woolfolk, 2002). 

Enotne teorije atribuiranja ni, največkrat uporabljena in citirana pa je Weinerjeva 

atribucijska teorija.  

Atribucijske teorije temeljijo na treh predpostavkah, in sicer (Jones idr., 1972, v Kobal 

Grum in Musek, 2009): 

- ljudje skušamo ugotoviti vzroke za lastno vedenje in vedenje drugih. 

Motivirani smo za iskanje informacij, ki nam pomagajo pri pripisovanju vzrokov. Ta 

motivacija izhaja iz potrebe po obvladovanju okolja. Ko razumemo motiv za dejanje 

posameznika, se lahko ustrezno odzovemo na njegovo vedenje; 

  



13 
 

- pripisovanje vzrokov vedenja poteka po določenih pravilih. 

Ko se pojavi vzrok, pričakujemo učinek, ko opazujemo učinek, ga pripisujemo 

vzroku; 

- pripisovanje vzrokov določenega vedenja vpliva na naše nadaljnje vedenje. 

Naše atribucije sprožijo delovanje drugih motivov, s tem pa tudi nadaljnje oblike 

vedenja. 

V nadaljevanju bomo spoznali tri atribucijske teorije: 

- Heiderjevo naivno psihologijo, 

- Kelleyjevo kovariacijsko teorijo in 

- Weinerjevo atribucijsko teorijo. 

Avtor ene izmed prvih atribucijskih teorij je Fritz Heider. Poimenoval jo je naivna psihologija 

oz. teorija naivnega znanstvenika, z namenom izpostaviti osrednji predmet preučevanja – 

kako se odločamo, kaj so vzroki vedenja (Kobal Grum in Musek, 2009; Rupnik Vec, 2003).  

Menil je, da vzroke vedenja pripisujemo individualnim dispozicijam ali situacijskim 

dejavnikom. Dispozicije je opredelil kot potrebe, želje, emocije, sposobnosti, namene itd. 

Razdelil jih je na sposobnosti in motive, slednje pa na namene in prizadevnosti. K 

situacijskim dejavnikom pa je uvrstil težavnost naloge in srečo. Skladno z njegovo teorijo, 

lahko vzroke za lastno ali tuje vedenje pripišemo sposobnostim, prizadevanjem za 

vedenje, namenom, sreči ali težavnosti naloge (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Poglavitno vprašanje atribucijskih teorij je raziskovanje načel, ki usmerjajo posameznikovo 

presojanje, kateri objekti ali dogodki v določeni situaciji so vzrok in kateri posledica. Heider 

je izpostavil tri načela procesa atribuiranja (Rupnik Vec, 2003): 

- 1. načelo: težnja posameznika, da zaznava vzroke in posledice kot perceptivne 

enote. 

Posameznik nekatere dogodke in objekte pogosteje poveže v perceptivne enote 

kot druge, in sicer pogosteje ter prej medsebojno poveže dogodke, ki so si podobni 

in dogodke, ki so si časovno bližje; 

- 2. načelo: pripisovanje vzrokov dogodkom je težnja posameznika, da pripisuje 

vedenje le enemu vzroku; 

- 3. načelo: težnja posameznika po pripisovanju vzrokov za vedenje notranjim ali 

zunanjim okoliščinam.  

Ko posameznik išče vzrok vedenja, se sprašuje in odloča o tem, ali je opazovano 

vedenje posledica notranjega vpliva (dispozicije, motiva, lastnosti akterja) ali vpliva 

iz okolja oz. situacije. Lastnemu vedenju pogosto pripiše zunanji vzrok, opazovalec 

pa pogosteje pripiše vzrok za vedenje notranjim dejavnikom. 

Nekoliko kasneje je Heiderjevo atribucijsko teorijo nadgradil Harold Kelley. Poimenoval jo 

je kovariacijska teorija oz. kovariacijski model oz. ANOVA model. Temelji na potrebi po 

obvladovanju okolja, načelu kovariacije in dimenzijah preteklega vedenja. 

Ljudje imamo potrebo po obvladovanju okolja, česar se v prvi vrsti lotimo z zbiranjem 

informacij in ugotavljanjem, kaj se v okolju dogaja oz. kako bi ga spremenili. Atribucije je 

opredelil kot poskuse ugotavljanja, kako so dogodki med seboj povezani. Ko iščemo 

vzroke za nastanek določenih dogodkov, izberemo razlage, ki se po našem mnenju najbolj 
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skladajo z našimi opazovanji. Vzroke vedenja ali nastanka dogodkov pripisujemo po 

sledečih stopnjah (Kobal Grum in Musek, 2009): 

- postavitev več hipotez o vzrokih nastanka določenega vedenja ali dogodka, 

- zavračanje neveljavnih hipotez na podlagi opazovanja in logičnih procesov, 

- odločitev za razlago nastalega vedenja ali dogodka, ki je najverjetnejša.  

Za vzrok vedenja ali dogodka se v največji meri odločimo na podlagi načela kovariacije, ki 

pravzaprav povezuje vse vzročne odnose. Vzročni dogodki so le tisti, ki so konsistentno 

povezani s posledico. Osnovo za pripisovanje vzrokov za nastanek določenega vedenja 

ali dogajanja predstavljajo tudi vzorci preteklega vedenja. Na podlagi dimenzij 

(distinktivnost, soglasje, dosledje) preteklega vedenja se odločimo za osebnostni ali 

situacijski tip atribucije. Navedeno prikazuje Tabela 1. 

 
Tabela 1: Vrste atribucij glede na določene informacije (Kobal Grum in Musek, 2009, str. 223; Rupnik Vec, 2003, 

str. 6) 

Distinktivnost oz. 

razločljivost 

Soglasje oz. 

konsenz 

Doslednost oz. 

konsistentnost 
Atribucija 

  nizka 

razvrednotenje (išče 

nov potencialni 

vzrok) 

nizka nizko visoka 

osebnostna oz. 

notranja (vzrok 

pripiše osebi) 

visoka visoko visoka 

situacijska oz. 

zunanja (vzrok 

pripiše dražljaju) 

 

Distinktivnost se navezuje na stopnjo, do katere je neko vedenje še drugačno od drugih. 

Vedenje z nizko stopnjo distinktivnosti je podobno drugim vedenjem in pripelje do 

dispozicijskih atribucij. Vedenje z visoko stopnjo distinkitvnosti je zelo drugačno od drugih 

in pripelje do situacijskih atribucij. Vzroke za običajno vedenje torej navadno pripišemo 

osebnostnim dejavnikom (potrebam, željam, motivom, sposobnostim itd.), vzroke za 

neobičajno vedenje pa situacijskim dejavnikom (sreči, težavnosti naloge itd.). 

Soglasje se navezuje na primerjavo lastnega vedenja z vedenjem drugih. Stopnja soglasja 

je nizka, kadar ne poznamo nikogar, ki bi ravnal kot mi. V takšnih primerih pripišemo vzrok 

za dogodek individualnim dispozicijam (npr. naivnosti). Z visoko stopnjo soglasja pa se 

srečamo v primeru, ko poznamo mnogo ljudi, ki so ravnali kot mi. V takšnih primerih vzroke 

lastnega vedenja pripišemo situaciji. 

Doslednost se navezuje na pogostost pojavljanja vedenja. Če nekaj storimo prvič, je 

doslednost nizka, atribucija pa situacijska. V primeru, ko nekaj počnemo redno pa je 

doslednost visoka, atribucija pa situacijska ali dispozicijska, zavisi od ostalih informacij, ki 

so nam na voljo (Kobal Grum in Musek, 2009). 
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Kelleyjeva kovariacijska teorija je bila empirično generalno potrjena, kljub temu da 

obstajajo težnje k podcenjevanju informacij o doslednosti oz. konsistentnosti (Kassin, 

1979, v Hogg in Vaughan, 1998). 

Heider in Kelley sta utemeljila prvi dve predpostavki atribucijskih teorij, in sicer: ljudje 

skušamo ugotavljati vzroke za lastno vedenje in vedenje drugih ter pripisovanje vzrokov 

vedenja poteka po določenih pravilih. Atribucijske teorije pa je s tretjo predpostavko – 

pripisovanje vzrokov določenega vedenja vpliva na naše nadaljnje vedenje – dopolnil in 

zaokrožil Bernard Weiner. Weinerjevo atribucijsko teorijo imenujemo tudi teorija 

pripisovanja in Weinerjeva atribucijska analiza storilnostnega vedenja. 

Weiner je eden izmed pedagoških psihologov, ki je atribucijsko teorijo povezal s šolskim 

učenjem. Njegova teorija atribucij se nanaša na posameznikov motivacijski sistem, ki 

vzroke za uspeh ali neuspeh identificira bodisi znotraj ali zunaj posameznika. 

Navedeni avtor razlaga, da motivacijski proces pripisovanja atribucij nastane kot odgovor 

na določen učni dosežek, na katerega se učenec odzove najprej z zadovoljstvom ali 

nezadovoljstvom, nato pa z osmišljanjem učne izkušnje z vprašanjem ''Zakaj se mi je to 

zgodilo?''. Ob učnem neuspehu ali v primeru, da je dosežek nepričakovan, zelo 

pomemben, je ta proces intenzivnejši. Iskanje vzroka za določen učni dosežek venomer 

poteka na podlagi več virov informacij (npr. na podlagi preteklih učnih izkušenj, normativnih 

primerjav). Učenec se odloči za določen vzrok oz. atribucijo njegovega uspeha oz. 

neuspeha, ki v prihodnje vpliva na njegovo nadaljnje učno vedenje, tj. učenje ali izogibanje 

učenju. Če opredelimo natančneje, vpliva na oblikovanje prihodnjih učnih pričakovanj in 

na čustva, ki spremljajo učenje (Weiner, 1992, 2004, v Juriševič, 2012). 

Atribucije uspeha ali neuspeha Weiner (1974; v Sweeton in Deerrose, 2010) pripisuje 

štirim prvinam: 

- sposobnosti,  

- naporu,  

- težavnosti naloge in  

- sreči. 

Vzroke za lastne uspehe ali neuspehe pripisujemo vsaj eni izmed navedenih prvin (Kobal 

Grum in Musek, 2009). 

Sposobnost opredelimo na podlagi preteklih izkušenj in primerjave z drugimi. Pretekle 

uspehe pripišemo našim sposobnostim, ob neuspehih pa se zaupanje v naše sposobnosti 

krha (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Svoje dosežke povezujemo z naporom oz. trudom. Ob večjem uspehu se nam dozdeva, 

da smo v delo vložili več truda (Weiner in Kukla, 1970, v Kobal Grum in Musek, 2009). 

Težavnost naloge presojamo na podlagi socialnih norm in njenih objektivnih značilnosti. 

Mnenje o nalogi si ustvarimo glede na to, koliko ljudi je pri njej uspešnih. Če jih je veliko, 

ocenimo nalogo kot lahko in obratno (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Na srečo nimamo vpliva in z njo ne moremo nadzorovati lastnega vedenja. Uspeh navadno 

pripišemo sreči, ko ne najdemo nikakršne povezave med svojim vedenjem in uspehom. V 
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primeru, da ne najdemo vedenja, ki bi pripeljalo do neuspeha, pa navadno presodimo, da 

nismo imeli sreče oz. smo imeli smolo (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Posameznikovo vedenje in z njim povezane navedene prvine se raztezajo vzdolž dveh 

razsežnosti, in sicer notranjosti nasproti zunanjosti ter stabilnosti nasproti nestabilnosti. Na 

prvi razsežnosti se sposobnost in napor zgoščajo na polu notranjosti, težavnost naloge in 

sreča pa na polu zunanjosti. Sposobnost in napor sta značilnost posameznika, težavnost 

naloge in sreča pa sta značilnost situacije. Na drugi razsežnosti sposobnost in težavnost 

naloge razvrščamo k relativno stabilnim prvinam, medtem ko se na napor in sreča 

razvrščata k razmeroma nestabilnim prvinam (Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

 

Slika 1: Pripisovanje vzrokov uspeha ali neuspeha v povezanosti s prvinami in dimenzijami vedenja (Kobal Grum 

in Musek, 2009, str. 226) 

 

Večino pripisanih vzrokov za uspeh ali neuspeh označimo s tremi dimenzijami (Weiner 

1979, 1986, 1992, v Woolfolk, 2002): 

- lokus (mesto razloga, ki je lahko zunaj ali znotraj posameznika), 

- stabilnost (ali ostaja razlog vedno isti ali pa se spreminja) in 

- odgovornost ali kontrola (ali oseba lahko nadzira ali pa ne more nadzirati oz. 

kontrolirati razloga). 

Sposobnost označimo kot stabilno, nekontroljivo in notranjo prvino, napor kot nestabilno, 

kontroljivo, notranjo prvino, težavnost naloge opredelimo kot stabilno, nekontroljivo, 

zunanjo prvino, srečo pa kot nestabilno, nekontroljivo in zunanjo prvino (Weiner 1974; v 

Sweeton in Deerrose, 2010). 

V Tabelah 2 in 3 so prikazane atribucije, ki predstavljajo osem kombinacij lokusa kontrole, 

stabilnosti in odgovornosti Weinerjeve atribucijske teorije in dajejo osem razlag izvrševanja 

naloge.  



17 
 

Tabela 2: Weinerjeva dimenzijska klasifikacija (Weiner, 1992, str. 253, Woolfolk, 2002, str. 325) 

Dimenzijska klasifikacija Razlog za neuspeh 

Notranji – stabilni – nekontroljivi Nizke sposobnosti. 

Notranji – stabilni – kontroljivi Nikoli se ne uči. 

Notranji – nestabilni – nekontroljivi Bolan na dan izpita. 

Notranji – nestabilni – kontroljivi Za ta test se ni učil. 

Zunanji – stabilni – nekontroljivi Šola je zelo zahtevna. 

Zunanji – stabilni – kontroljivi Učitelj je pristranski. 

Zunanji – nestabilni – nekontroljivi Smola. 

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

 

Tabela 3: Vrsta atribucij glede na tri dimenzije izvajanja (Rupnik Vec, 2003, str. 7) 

Vzrok: 
Notranji Zunanji 

Stabilni Nestabilni Stabilni Nestabilni 

Akter ga zmore 

nadzorovati 
Običajni napor 

Neobičajni 

napor 

Konsistentna 

pomoč ali 

oviranje s strani 

drugih 

Neobičajna 

pomoč ali 

oviranje s strani 

drugih 

Ni ga moč 

nadzorovati 
Sposobnost Razpoloženje 

Težavnost 

naloge 
Sreča 

 

Weiner je trdil, da vse tri navedene dimenzije pomembno vplivajo na motivacijo. Lokus 

kontrole (notranji in zunanji) je močno povezan s samospoštovanjem (Weiner, 1989, v 

Woolfolk, 2002). V primeru, ko uspeh oz. neuspeh pripišemo zunanjim dejavnikom, bo 

uspeh vodil do ponosa in večje motivacije, neuspeh pa bo samospoštovanje znižal. 

Dimenzija stabilnosti je zelo povezana s pričakovanji glede prihodnosti. V primeru, da 

učenec pripiše svoj neuspeh stabilnim dejavnikom (npr. težavnost predmeta), bo 

pričakoval, da bo pri tem predmetu v prihodnje neuspešen. V kolikor pripiše izid 

nestabilnim dejavnikom (npr. razpoloženje, sreča), upa, da bo v prihodnosti bolj uspešen. 

Dimenzija odgovornosti je povezana s čustvi (npr. jeza, pomilovanje, hvaležnost, sram) 

(Weiner, 1994a, v Woolfolk, 2002).  

 

 
Slika 2: Razsežnosti atribucij (Juriševič, 2006, str. 51) 
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V primeru, da se čutimo odgovorne za svoj neuspeh, imamo lahko občutek krivde. V 

primeru, da se čutimo odgovorne za svoj uspeh pa smo lahko ponosni. Neuspeh pri nalogi, 

ki je ne moremo kontrolirati, lahko privede do občutka sramu ali jeze, uspeh pri takšni 

nalogi pa lahko privede do sreče ali hvaležnosti. Neuspeh lahko pripišemo pomanjkanju 

sposobnosti in te obravnavamo kot nekontroljive, lahko pa ga pripišemo pomanjkljivemu 

trudu (Woolfolk, 2002). Spodnji sliki prikazujeta zaporedje pri motivaciji v obeh primerih. 

 

neuspeh → pomanjkanje sposobnosti → nekontroljivo → ni odgovoren → sram, zadrega 

→ umik → slabši uspeh 

Slika 3: Zaporedje v motivacijskem procesu, ko neuspeh pripišemo pomanjkanju sposobnosti (Woolfolk, 2002, str. 

326) 

 

neuspeh → pomanjkljiv trud → odgovoren → občutek krivde → angažiranost → uspeh 

se izboljša 

Slika 4: Zaporedje v motivacijskem procesu, ko neuspeh pripišemo pomanjkljivem trudu (Woolfolk, 2002, str. 326) 

 

Občutek kontrole nad lastnim učenjem je povezan z izbiranjem težjih akademskih nalog, 

večjim vlaganjem truda in daljšem vztrajanju pri šolskem delu (Schunk, 1996, Weiner 

1994a, b, v Woolfolk, 2002). Različne oblike diskriminacij (npr. oseb s posebnimi 

potrebami) lahko vplivajo na zaznavanje posameznikovih lastnih sposobnosti kontroliranja 

življenja (Beane, 1991, v Woolfolk, 2002). Kadar se nam zdi, da nimamo kontrole nad 

svojim življenjem, obstaja velika verjetnost, da se naše samospoštovanje zniža (Woolfolk, 

2002). 

Za mladostnike in odrasle sta značilna dva vzorca pripisovanja (Marentič Požarnik, 2016): 

- prepričanje v osebno kontrolo ali notranji lokus kontrole. 

Ti učenci pripisujejo svoj uspeh lastnim sposobnostim, predvsem pa zadostnemu 

naporu in učinkovitim učnim strategijam; 

- naučena nemoč ali zunanji lokus kontrole. 

Ti učenci menijo, da so nemočni in da na rezultate, ki jih dosegajo, ne morejo 

vplivati. Svoj uspeh pripisujejo srečnim naključjem, neuspeh pa nizkim 

sposobnostim. 

Podobno je raziskovalne ugotovitve različnih avtorjev povzela D. Stipek (1998) in navedla, 

da učenci, ki imajo za seboj slabe dosežke najverjetneje pripisujejo uspeh zunanjim 

vzrokom, neuspeh pa notranjim vzrokom (pomanjkanju sposobnosti). 

Pintrich (2003) pa je zaznal, da učenci, ki verjamejo, da imajo kontrolo nad svojim učenjem, 

dosegajo boljše učne rezultate kot učenci, ki ne čutijo kontrole nad svojim učenjem ali 

razvijejo naučeno nemoč. 

Ljudje, ki jih motivira želja po uspehu, večinoma pripisujejo svoje uspehe notranjim 

dejavnikom (npr. trud, sposobnost), neuspehe pa spremenljivim oz. slučajnim dejavnikom 

(npr. smola). Obratno je s tistimi, katerih motivator je strah pred neuspehom. Ti uspehe 
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pripisujejo zunanjim dejavnikom (npr. sreča, lahka naloga), neuspehe pa svoji 

nesposobnosti (Marentič Požarnik, 1980). Prva skupina ljudi je na uspehe izredno 

ponosna, neuspehi pa jih skorajda ne potrejo, medtem ko se druga skupina ljudi z vsakim 

neuspehom spoznava kot bolj nesposobna. 

Učenci, ki so sicer uspešni in doživijo neuspeh, pogosto neuspeh pripišejo notranjim, 

kontroljivim vzrokom. Tako menijo, da so slabo razumeli navodila, niso dovolj znali ali pa 

se niso dovolj učili. Ko se učenci dojemajo kot sposobne in pripišejo neuspeh kontroljivim 

vzrokom, kot sta pomanjkljiv trud ali pomanjkljivo znanje, se v prihodnje navadno 

osredotočijo na uspešnejše strategije. Odziv te vrste vodi k uspehu pa tudi k ponosu in 

večjemu občutku kontrole (Ames, 1992, v Woolfolk, 2002). 

Z motivacijskimi problemi se učenci soočajo, kadar pripisujejo neuspehe stabilnim, 

nekontroljivim vzrokom. Ti učenci so navadno nemotivirani, zdijo se vdani v neuspeh, 

depresivni in nemočni (Weiner, 1994a, Weiner, Russell in Lerman, 1978, v Woolfolk, 

2002). Na neuspeh se odzivajo s še večjo osredotočenostjo na svojo neustreznost, 

pogosto se njihov odnos do šolskega dela tudi poslabša (Ames, 1992, v Woolfolk, 2002). 

Kadar so učenci prepričani, da so vzroki za njihov neuspeh stabilni, nespremenljivi in 

nekontroljivi, postanejo apatični in tudi manj verjetneje poiščejo pomoč, saj so mnenja, da 

jim nihče ne more pomagati (Ames in Lau, 1982, v Woolfolk, 2002). 

Kako učenci določajo razloge za svoj uspeh ali neuspeh, je odvisno tudi od učiteljevega 

vedenja. Učitelji se na učenčev neuspeh odzovejo na podlagi tega, ali njegov neuspeh 

pripisujejo kontroljivim ali nekontroljivim dejavnikom. V prvem primeru neuspeh tako 

pripišejo npr. pomanjkanju truda, odzovejo se lahko z jezo, kaznovanjem. V drugem 

primeru pa se navadno odzovejo z naklonjenostjo, kaznovanju se izogibajo. Pri učiteljevih 

odzivanjih je pomembno poudariti kontekst časa in kulture (Weiner, 1996, v Woolfolk, 

2002). B. Marentič Požarnik (1980) meni, da je najprimernejše, da učiteljeva pohvala 

temelji na prepoznavanju, uresničitvi učenčevih sposobnosti, graja pa na pomanjkanju 

truda. Kot najmanj primerno označi pohvalo, ki temelji na slučajnosti (sreči) in grajo, ki 

izhaja iz nesposobnosti. 

S. Graham (1991, 1996) je raziskovala, kako učenci ravnajo na podlagi reakcije učiteljev 

na njihov uspeh oz. neuspeh. Ugotovila je, da učenci, ko se učitelji na njihov neuspeh 

odzovejo s pomilovanjem in pohvalo za dober poskus, svoj neuspeh pripišejo 

nekontroljivim dejavnikom, največkrat pomanjkljivim sposobnostim. 

Weiner je svojo teorijo večkrat dopolnil in prenovil. Tako je tudi preučevanje z uspehom 

povezanega vedenja, kjer se je opiral na iskanje vzrokov in preteklih izkušenj 

posameznika, nadgradil še s perspektivo prihodnosti. V sklopu tega ga je zanimalo, na 

osnovi katerih prediktorjev ljudje pričakujemo uspeh oz. neuspeh. Postavil je hipotezo o 

načelu pričakovanja, po katerem so spremembe v pričakovanju uspeha, ki sledijo iz 

končnega dosežka, pod vplivom zaznane stabilnosti vzroka pojava dogodka. Na ta način 

je skušal povezati vzroke, ki jih pripisujemo uspehu, z našimi pričakovanji o uspehu oz. 

neuspehu (Kobal Grum in Musek, 2009). 
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Na osnovi teoretskega in empiričnega preverjanja hipoteze je sklenil (Kobal Grum in 

Musek, 2009): 

- v primeru, da izidu dogodka pripisujemo stabilen vzrok, bomo izid pričakovali z 

večjo gotovostjo ali pa z večjimi pričakovanji v prihodnosti. Bolj bomo pričakovali 

uspeh oz. neuspeh, če bomo poznali vzroke, ki vodijo do tega izida; 

- v primeru, da izidu dogodka pripisujemo nestabilen vzrok, svojega prepričanja o 

gotovosti izida ne bomo spreminjali oz. bomo prihodnost pričakovali drugače kot 

preteklost. Manj bomo pričakovali uspeh oz. neuspeh, če ne bomo poznali vzrokov, 

ki vodijo do tega izida; 

- v primeru, da izidu dogodka pripisujemo stabilen vzrok, bomo v prihodnosti ob 

takšnih dogodkih pričakovali določene izide z veliko gotovostjo. Če pa izidu 

dogodka pripisujemo nestabilen vzrok pa v prihodnosti pričakujemo izide z majhno 

gotovostjo. 

Zaključil je, da pripisovanje vzrokov lahko vodi do sprememb v pričakovanjih, ki posledično 

vplivajo na vedenje v prihodnosti (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Weinerjeve ugotovitve atribucijske teorije povzema Slika 5. Na odgovor na osnovno 

atribucijsko vprašanje ''Zakaj?'' vpliva veliko dejavnikov, prikazanih od leve proti desni 

strani. Vzrok za določeno vedenje ni enoznačen, iščemo ga na podlagi različnih virov 

informacij, kot so npr. pretekle izkušnje, primerjanje z ostalimi. Izbira atribucije v 

določenem primeru pa vpliva na naše nadaljnje vedenje. Opisano iskanje vzrokov lahko 

prenesemo tako na kognitivno kot tudi na čustveno področje. Na ta način raziskujemo npr. 

''Zakaj sem dobil slabo oceno?'' in npr. ''Zakaj nekdo noče z menoj na zmenek?''. 

Potencialni vzroki so prikazani na sliki (Weiner, 2010; Weiner 2005). 
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Slika 5: Atribucijska teorija motivacije (Weiner, 2010, str. 34; Weiner, 2005, str.75) 

 

Hogg in Vaughan (1998) sta preučevala raziskave veljavnosti Weinerjeve teorije atribucij 

in zaključila, da je empirično relativno dobro podprta. Ob tem sta izpostavila, da kritiki 

Weinerjevega modela oporekajo vlogi dimenzije nadzora oz. kontrole. Ob tem ne gre 

zanemariti novosti, ki jih je Weiner vpeljal od takrat, svojo teorijo je namreč razširil s tezo 

o vlogi presoje odgovornosti. Na podlagi atribucij ljudje sklepamo na odgovornost, te 

presoje pa posledično vplivajo na emocije in vedenje posameznika, ki se pojavijo kasneje.  

 

3.1.2 UČNE STRATEGIJE 

Učenja učenja se je potrebno lotiti sistematično in na učencem razumljiv način. Veliko 

vlogo pri tem igrajo učitelji in starši. Da bodo učenci čim bolj uspešni, jim moramo učenje 

osmisliti in jih opremiti z raznolikimi učnimi strategijami. 

Poznamo več različnih opredelitev učnih strategij. Bolj splošno definicijo učnih strategij je 

podala skupina avtorjev, ki pravi, da je učna strategija urejen sistem miselnih operacij z 

višjimi in nižjimi miselnimi procesi, ki imajo za posledico rešitev naloge (Pressley, 

Woloshyn, Lysynchuck, Martin, Wood, Willoughby, 1990; v Pečjak in Gradišar, 2015). 

Weinstein in Hume (1998; v Pečjak in Gradišar, 2015) uporabita prav tako široko definicijo, 

in sicer učne strategije opredelita kot vsako vedenje, mišljenje ali akcijo učenca v procesu 

učenja, katere namen je zadržati določene informacije, jih shraniti v spominu in jih v 

prihodnosti povezati na nov način. 
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Alexander, Graham in Harris (1998, str. 130–131) učne strategije opredelijo kot posebno 

obliko proceduralnega znanja, na podlagi katerega učenec ''procesno, namerno, 

prizadevno, prostovoljno'' uravnava svoje učenje in s strateškim procesiranjem informacij, 

ki je osnovno za doseganje učne kompetentnosti, razvija, izboljšuje lastno učno uspešnost. 

Pri definiranju učnih strategij se naslanjajo na učni cilj enako kot spodnja avtorica. 

B. Marentič Požarnik (2016) učne strategije opredeli kot zaporedje ali kombinacijo v cilj 

usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja 

glede na trenutno situacijo. Učne strategije opredeli tudi kot specifične učne dejavnosti, ki 

jih učenec uporablja s ciljem učinkovitosti lastnega učenja, kot na primer ponavljanje, 

elaboriranje, organiziranje učnega gradiva, načrtovanje učenja, spremljanje razumevanja, 

iskanje pomoči, ohranjanje pozornosti za učenje. 

 

3.1.2.1 KLASIFIKACIJA UČNIH STRATEGIJ 

Poznamo različne klasifikacije učnih strategij več avtorjev. Navajamo nekaj kriterijev, na 

podlagi katerih so določene. Ti kriteriji so: 

- miselni procesi, 

- namen učenja, 

- časovni kriterij, 

- specifičnost uporabe. 

Večjo pozornost namenjamo klasifikaciji na podlagi miselnih procesov, v sklopu katerih 

razlikujemo med kognitivnimi in metakognitivnimi strategijami. Podrobneje bomo 

predstavili še strategije uravnavanja virov. Te skupine strategij so namreč tudi predmet 

proučevanja naše raziskave. V literaturi strategije uravnavanja virov niso enoznačno 

uvrščene k določenemu kriteriju. Delno bi jih lahko uvrstili k časovnemu kriteriju, saj gre za 

uravnavanje časa, pa tudi prostora, truda, socialnega okolja (sicer je časovni kriterij 

opredeljen z dejavnostmi pred, med in po branju), delno pa bi jih lahko uvrstili k novemu 

kriteriju, zunanjim okoliščinam (prostor, socialno okolje). V naslednjem podpoglavju se 

bomo podrobneje srečali s kognitivnimi in metakognitivnimi strategijami ter strategijami 

uravnavanja virov. Ti trije sklopi strategij so namreč vsebovani v vprašalniku, s katerim 

smo izvedli empirični del naše raziskave. 

Najprej pa kratko predstavljamo klasifikacije učnih strategij na podlagi preostalih kriterijev. 

Glede na namen učenja poznamo več vrst učnih strategij. Predstavljamo tri različne 

sklope, ki se nanašajo na vprašanje, kaj želi učenec doseči z učenjem. 

 

Duffy in L. Roehler (1993, v Pečjak in Gradišar 2015) glede na namen učenja delita učne 

strategije v pet skupin: 

- lokacijske strategije (namen je locirati, poiskati določene informacije v gradivu), 

- strategije razumevanja (namen je razumeti gradivo), 

- spominske strategije (namen je dobesedna zapomnitev snovi, poudarek na 

pomnjenju z razumevanjem), 
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- organizacijske strategije (cilj je urediti, organizirati več informacij v smiselno celoto) 

in 

- strategije ponavljanja (cilj je zasidrati informacije v spominu za kasnejši priklic, 

poudarek na mehanični zapomnitvi). 

 

J. Lewis (1996, v Pečjak in Gradišar, 2015) deli učne strategije glede na vsebino informacij, 

ki si jih želi učenec zapomniti in razumeti, na: 

- strategije določanja bistva, 

- strategije določanja podrobnosti, 

- strategije določanja organizacije/strukture besedila, 

- strategije kritičnega branja, 

- strategije branja vidnih informacij in 

- strategije za izboljšanje besedišča. 

 

Levin (1982, v Pečjak in Gradišar, 2015) učne strategije razlikuje glede na vrsto besedilnih 

informacij, in sicer: 

- makrostrukturne strategije (usmerjene v predelavo bistva) in 

- mikrostrukturne strategije (usmerjene v predelavo podrobnosti). 

 

Znotraj te delitve Levin opravi še delitev teh strategij glede na njihovo primarno kognitivno 

funkcijo v: 

- strategije, usmerjene v razumevanje in 

- strategije, usmerjene v zapomnitev. 

 

Obe skupini strategij lahko povežemo s pristopi k učenju, ki so jih v sklopu modelov učnih 

strategij preučevali Marton in Säljö, Entwistle in S. Waterson ter Biggs (Pečjak in Gradišar, 

2015). Prvo navedeno skupino strategij povezujemo z globinskim pristopom k učenju, 

drugo skupino pa s površinskim pristopom k učenju. 

Učne strategije razvrščamo tudi po časovnem kriteriju glede na to, kdaj v procesu učenja 

jih učenec uporablja. Na ta način poznamo naslednje strategije za učenje (Devine, 1987, 

Graham in Robinson, 1990, Pečjak, 1995, Pečjak in Gradišar, 2002, v Pečjak in Gradišar, 

2015): 

- strategije pred branjem, 

- strategije med branjem in  

- strategije po branju.  

 

Glede na specifičnost uporabe učnih strategij, je delitev sledeča (Alexander in Judy, 1988, 

Garner, 1987, Jetton in Dole, 2004, v Pečjak in Gradišar, 2015): 

- splošne strategije (uporabne za različne naloge na različnih učnih področjih, npr.: 

napovedovanje, povzemanje, samospraševanje) in 
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- specifične strategije (uporabne za reševanje nalog na določenem predmetnem 

področju, npr.: določene strategije pri branju literarnega besedila in določene pri 

reševanju matematičnih problemov). 

 

Splošne učne strategije nadalje delimo na (Murphy in Alexander, 2002, VanSledright in 

Alexander, 2002, v Pečjak in Gradišar, 2015): 

- površinske strategije (strategije, s katerimi ne spreminjamo besedila, ki ga beremo) 

in 

- globinske strategije (strategije, s katerimi prilagajamo in preoblikujemo učno 

gradivo z namenom boljšega razumevanja). 

 

KOGNITIVNE STRATEGIJE 

'Kognicija' se nanaša na miselne procese, ki sodelujejo pri pridobivanju znanja, 

razumevanju, razmišljanju, znanju, spominjanju, presojanju in reševanju problemov 

(McElwee, 2009). C. Peklaj (2000) pa opredeli kognicijo kot procese, ki so vpleteni v 

delovanje, v verbalno ali neverbalno aktivnost, ki kažejo na procesiranje informacij. 

''Pojem kognitivne strategije zajema različne kognitivne procese in vedenja, ki jih učenec 

uporablja med samim učenjem z namenom, da bi dosegel postavljene cilje'' (Tomec, 

Pečjak in Peklaj, 2006, str. 78). Te vrste strategij so bodisi zavestne in pod učenčevo 

kontrolo bodisi nezavestne, torej avtomatične (Boekaerts, 1996, v Tomec, Pečjak in Peklaj, 

2006). Njihova vrednost je v tem, da učencu pomagajo obdelati informacije in jih prenesejo 

v dolgoročni spomin, od koder jih lahko prikliče, ko jih potrebuje (Peklaj, 2010). 

C. Peklaj (2010) opredeli kognitivne strategije kot strategije, ki pomagajo učencu pri 

obdelavi informacij. B. Marentič Požarnik (2016) po Vermuntu definira kognitivne strategije 

v okviru strategij predelave snovi kot tiste, ki pripeljejo do zapomnitve, razumevanja in 

uporabe znanja (vzpostavljanje zvez, odnosov med deli in celoto, znanim in novim, 

strukturiranje ločenih informacij v organizirano celoto, analiziranje celote, konkretiziranje, 

zapomnitev informacij s ponavljanjem). 

Šolski uspeh je močno odvisen od učenčevih kognitivnih strategij, ki zajemajo (McInerney 

in McInerney, 2002, v Pečjak in Gradišar, 2015; Weinstein in Mayer, 1986): 

- strategije ponavljanja, 

- strategije elaboracije oz. povezave novih informacij s predznanjem in 

- strategije organizacije oz. urejanja informacij. 

 

Strategije ponavljanja 

Kot že samo poimenovanje strategij ponavljanja pove, gre pri njih za ponavljanje, ki je 

aktivno in usmerjeno k boljši zapomnitvi ključnih podatkov in vsebin (McInerney in 

McInerney, 2002, v Pečjak in Gradišar, 2015; Weinstein in Mayer, 1986). C. E. Weinstein 

in Mayer (1986) natančneje opredelita te strategije in zapišeta, da gre pri njih lahko tudi le 

za ponavljanje delov besedila, posameznih informacij in pa za razvrščanje v razrede, 

klasifikacijo, vključevanje vizualnih predstav, mnemotehnik ter avtomatično glasno branje 
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in podčrtavanje (slednje pogosto uvrščamo k elaboracijskim strategijam). Informacije, ki 

jih obnavljamo ali poimenujemo, se ohranijo v kratkoročnem spominu, lahko pa se 

prenesejo tudi v dolgoročni spomin. Na podlagi te strategije ni možno oblikovati višjih 

miselnih procesov (McInerney in McInerney, 2002, v Pečjak in Gradišar, 2015). Narava 

teh strategij je površinska, primerne so za zapomnitev določenih informacij, niso pa 

zadostne za njihovo razumevanje (Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006). Kadar se učenci učijo 

na ta način, le pomnijo, posledično nastanejo primanjkljaji pri razumevanju, kar povzroča 

težave pri reševanju zahtevnejših nalog (Weinstein in Mayer, 1986). 

 

McInerney in McInerney (2002, v  Pečjak in Gradišar, 2015) razlikujeta med strategijami 

ponavljanja glede na težavnost naloge in navajata sledeče aktivnosti:  

- pri lažjih nalogah: 

o glasno obnavljanje ključnih besed ali povedi, 

o večkratno prebiranje gradiva, 

o ponovno zapisovanje gradiva v obliki obnov, 

o uporabljanje mnemotehnik (npr. rime, slike, melodije), 

- pri težjih nalogah: 

o glasno ponavljanje informacij, 

o uporaba zapiskov, 

o podčrtovanje pomembnih informacij, 

o označevanje delov besedila (npr. z markerji). 

 

Ponavljanje je ključno za zapis informacij v dolgoročni spomin. Proces pomnjenja pa 

pospešimo z elaboracijskimi in organizacijskimi strategijami (Peklaj, 2010). 

 

Elaboracijske strategije 

Elaboracijske strategije učencem omogočajo smiselno povezavo obstoječega znanja z 

novimi informacijami. Učenec si informacije bolje zapomni in tudi razume ter jih smiselno 

uporablja v prihodnosti, saj predstavljajo izhodišče za uporabo višjih miselnih procesov (za 

razliko od strategij ponavljanja). Uporaba teh strategij pri učencu poveča njegovo 

pozornost, koncentracijo in navsezadnje tudi interes za gradivo. 

 

Pintrich (1999), McInerney in McInerney (2002, v  Pečjak in Gradišar, 2015) ter S. Pečjak 

in K. Košir (2003) naštevajo dejavnosti, značilne za elaboracijske strategije, ki so: 

- parafraziranje oz. povzemanje učnega gradiva z lastnimi besedami, 

- postavljanje vprašanj o gradivu in odgovarjanje nanje, 

- poučevanje drugih o prebranem gradivu, 

- iskanje podobnosti in razlik v gradivu, 

- analiziranje odnosov med informacijami ali deli besedila, 

- izdelava povzetkov. 

 

K temu C. E. Weinstein in Mayer (1986) dodajata še: 

- asociativno učenje (pripisovanje para, poišče ga učenec sam, ali pa mu ga 

posreduje kdo drug, npr. učitelj), 
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- serijsko učenje (učenje abecede) in 

- učenje s priklicem. 

 

Na te načine učenci preoblikujejo informacije in odnose med deli učnih gradiv (Peklaj, 

2000). 

Raziskave kažejo, da si snov bolje zapomnimo, če jo po branju povzamemo, kot pa če jo 

zgolj preberemo. Preoblikovanje učnega gradiva oz. povzemanje (bistva) snovi je tudi 

najučinkovitejša kognitivna učna strategija (Hattie, 2009, v Pečjak in Gradišar, 2015). 

Elaboracijske strategije so tudi tiste, s katerimi izboljšamo reševanje problemskih in 

medpredmetno povezanih nalog (Weinstein in Mayer, 1986). 

 

Organizacijske strategije 

Z organizacijskimi strategijami manjše informacijske enote združujemo v večje kategorije 

oz. sklope, da bi si nekaj bolje zapomnili. Ta strategija daje učencu ogrodje, na katerega 

niza informacije, ki so povsem nove ali pa nove informacije povezuje z že obstoječimi. 

Informacije ostanejo v spominu na način, da jih smiselno uporabljamo v prihodnosti 

(McInerney in McInerney, 2002, v  Pečjak in Gradišar, 2015). Organizacijske strategije se 

nanašajo na iskanje glavne ideje in ključnih pojmov iz gradiva, označevanje delov besedila 

in selekcioniranje ter organiziranje gradiva s specifičnimi tehnikami kot so npr. miselni 

vzorci, pojmovne mreže, podčrtovanje (Weinstein in Mayer, 1986; Tomec, Pečjak in 

Peklaj, 2006). Tudi C. Peklaj (2010) organizacijske strategije opredeli z metodami 

organiziranja gradiva kot npr. sheme, medsebojno primerjanje dveh teorij, razvrščanje 

podatkov na časovni trak, iskanje podobnosti in razlik. 

 

Aktivnosti v sklopu organizacijskih strategij so (McInerney in McInerney, 2002, v  Pečjak 

in Gradišar, 2015): 

- združevanje podatkov v širše pojmovne kategorije in prikaz ključnih besed z odnosi 

med njimi, 

- odkrivanje hierarhičnih odnosov v matematiki, 

- grafično ali shematsko prikazovanje gradiva (npr. diagram, razpredelnica, shema). 

 

C. E. Weinstein in Mayer (1986) kot aktivnosti organizacijskih strategij nekoliko podrobneje 

navajata aktivnosti mreženja, ki so: 

- povezovanje podrobnosti, 

- povezovanje podobnih tipov, 

- povezovanje z dokazi, 

- povezovanje tipičnih značilnosti, 

- povezovanje posameznih delov, 

- povezovanje z nadgradnjo. 

 

Mrežimo lahko tudi s primerjanjem, zbiranjem podatkov, opisovanjem, reakcijo in 

spremljanjem besed. K organizacijskim strategijam pa uvrščamo tudi preštevanje, 

ustvarjanje zaporedij, klasifikacijo, primerjanje kontekstov in generaliziranje (Weinstein in 

Mayer, 1986). 
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Za strategije ponavljanja je značilno površinsko procesiranje, od koder sledi, da je njihov 

cilj zapomnitev gradiva. Za elaboracijske in organizacijske strategije pa je značilno globlje 

procesiranje, njihov cilj pa je učenje z razumevanjem. Navedeno povezujemo s 

površinskim in globinskim pristopom k učenju, ki sta predstavljena v nadaljevanju. 

M. Boekaerts (1997, v Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006) ugotavlja, da so ustrezne kognitivne 

strategije ključne za uspešno dokončanje naloge, ne glede na motivacijo in metakognitivno 

znanje. Za dejansko uporabo kognitivnih strategij pa je potrebna poleg znanja o tem, 

katero učno strategijo izbrati in kako jo uporabiti, tudi pripravljenost in želja uporabiti jo 

tekom celotnega reševanja določene učne naloge (Weinstein, Husman, Dierking, 2000, v 

Juriševič, 2006). 

 

METAKOGNITIVNE STRATEGIJE 

Metakognicija je vedenje o kognitivnih procesih, ki v ospredje postavlja nadzorovanje 

miselnih procesov in združuje tri vidike (Schraw, Graham, 1997, v Strle, 2004): 

- učenčevo vedenje o  delovanju lastnega miselnega procesa, o zanj najprimernejših 

strategijah učenja, 

- metakognitivno znanje (kako, kdaj in zakaj uporabiti določene učne strategije) in 

- metakognitivni nadzor procesov načrtovanja, spremljanja in vrednotenja mišljenja. 

 

''Metakognicija je vezana na posameznikovo sposobnost nadzorovanja kognitivnih 

procesov: načrtovanja, raziskovanja, beleženja napredka, nadzorovanja pozornosti, 

spomina in drugih kognitivnih procesov'' (Strle, 2004, str. 42). 

Vermunt (Marentič Požarnik, 2016) v svoji klasifikaciji učnih strategij navaja 

metakognitivne strategije kot tiste, ki učencu omogočajo razmišljati o svojem učenju, ga 

spremljati, kontrolirati in uravnavati. To se kaže v tem, da učenec ugotovi, kaj učna naloga 

zahteva, načrtuje, spremlja in ovrednoti celoten proces učenja (koliko se je naučil, kaj mora 

spremeniti).   

Metakognitivne strategije nam pomagajo nadzirati raznolike vidike mišljenja in učenja 

(Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006). Delimo jih glede na to, v kateri fazi učenja jih uporabljamo. 

Na podlagi tega poznamo (Weinstein in  Mayer, 1986; Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006): 

- strategije načrtovanja, 

- strategije spremljanja in 

- strategije uravnavanja oz. usmerjanja. 

 

Strategije načrtovanja 

Strategije načrtovanja so tiste, ki jih učenec uporabi pred učenjem, aktivirajo že obstoječe 

znanje in kognitivne strategije, ki vodijo do lažjega razumevanja gradiva (Weinstein in  

Mayer, 1986; Pintrich, 1999; Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006; Peklaj 2010). K tem 

strategijam uvrščamo izbiranje učnega cilja, ki mu bo učenec sledil, prelet učnega gradiva, 

na podlagi katerega dobi prvi vtis o znanju, ki naj bi ga pridobil in postavljanje vprašanj o 
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gradivu ob preletu z namenom aktiviranja predznanja, kar nadalje usmerja proces učenja 

(Weinstein in  Mayer, 1986; McInerney in McInerney, 2002, v Pečjak in Gradišar, 2015).  

 

Strategije spremljanja 

Strategije spremljanja povezujemo s procesom reševanja problemov oz. učenja. Z njimi 

učenec ocenjuje učinkovitost strategij, ki jih uporablja (Weinstein in  Mayer, 1986; Tomec, 

Pečjak in Peklaj, 2006; Peklaj, 2000). McInerney in McInerney (2002, v Pečjak in Gradišar, 

2015) natančneje opredelita to ocenjevanje kot samotestiranje oz. preverjanje pravilnega 

napredka, zavestnega usmerjanja pozornosti na gradivo in uporabe strategij reševanja 

testov, s katerimi učenec preverja pravilnost svojega reševanja. C. E. Weinstein in Mayer 

(1986) k tem dejavnostim dodajata še spremljanje pozornosti med glasnim branjem ali 

poslušanjem predavanja in spremljanje razumevanja predavanja. Prav tako ugotavljata, 

da so te strategije močno povezane s strategijami uravnavanja. Ko učenec ugotovi, da je 

njegova pozornost upadla, ali da nečesa ne razume, lahko to ''popravi'' s strategijami 

uravnavanja. 

Hattie (2009, v Pečjak in Gradišar, 2015) ugotavlja, da so najučinkovitejše metakognitivne 

strategije ravno te, s katerimi se med učenjem spremlja in ima nadzor nad seboj.  

 

Strategije uravnavanja oz. usmerjanja 

Ko učenec konča z učenjem ali pa ugotovi, da v procesu učenja ali reševanja problemov 

nekaj ni bilo prav, uporabi strategije uravnavanja oz. usmerjanja (Weinstein in  Mayer, 

1986; Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006). Na ta način učenec prilagaja hitrost branja gradivu, 

ponovno prebere del gradiva, z namenom, da bi si ga dobro zapomnil ali ker ga ni razumel 

in pregleda prebrano, kar pomeni, da po učenju pregleda ključne pojme, slike ipd. 

(McInerney in McInerney, 2002, v Pečjak in Gradišar, 2015). Vse te strategije izboljšajo 

učenje na način, da učencu pomagajo popraviti njegovo učno vedenje in primanjkljaje na 

področju razumevanja (Pintrich, 1999). 

 

STRATEGIJE URAVNAVANJA VIROV 

S strategijami uravnavanja virov učenci uravnavajo svoje učno okolje. Prilagajajo in 

spreminjajo ga na način, da zadostijo svojim potrebam in dosežejo svoje cilje (Pintrich, 

1999). 

McInerney in McInerney (2002, v Pečjak in Gradišar, 2015) k strategijam uravnavanja virov 

uvrščata strategije za optimalno oblikovanje fizikalnega in socialnega okolja. Na ta način 

te strategije uvrščajo tudi Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie (1993, v Juriševič, 2006). 

Slednja skupina avtorjev v primerjavi s prvo k strategijam uravnavanja virov dodaja še eno 

dimenzijo, in sicer vrstniško učenje, ostale pa so jim skupne.  
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Predstavljamo skupek strategij uravnavanja virov obeh skupin avtorjev. K tem strategijam 

prištevajo: 

- uravnavanje časa: 

učenec tekom učenja ustrezno razporedi čas za učenje glede na zastavljen cilj. To 

pomeni, v kolikor želi učenec snov utrditi in obvladati, bo dodaten čas namenil 

ponavljanju snovi; 

- uravnavanje učnega okolja: 

učenec izbere prostor, kjer se lahko zbrano uči in ga uredi na način, da učenje 

poteka brez ovir. Tako učenec navadno za učenje izbere miren in tih prostor (v 

primeru, da ga šumi motijo) in primerno uredi, pripravi pripomočke za učenje; 

- uravnavanje truda, napora oz. lastnega prizadevanja: 

učenec za učenje uporabi atribucije, ki vključujejo trud, upošteva učne emocije in 

se samoojačuje oz. nagrajuje po učenju. Učenec vztraja pri nalogi ne glede na 

njeno težavnost ali zanimivost; 

- podporo drugih oz. iskanje pomoči: 

učenec v primeru nerazumevanja gradiva poišče pomoč, npr. pri vrstnikih, odraslih 

(učiteljih, starših, …); 

- vrstniško učenje: 

učenec uravnava učenje s sodelovanjem med sošolci, prijatelji. 

Najbolj pogosta in najbolj učinkovita strategija uravnavanja virov je strategija iskanja 

pomoči pri učiteljih ali vrstnikih (Hattie, 2009, v Pečjak in Gradišar, 2009). 

 

3.1.2.2 MODELI UČNIH STRATEGIJ 

Modeli učnih strategij izhajajo iz modelov učnih stilov. Ti so definirani kot značilna 

kombinacija učnih strategij, ki jih učenec uporablja v večini situacij (Pečjak in Gradišar, 

2015). Učni stil torej predstavlja skupek strategij, ki jim učenec daje prednost in so v 

določenih situacijah bolj, v drugih manj ustrezne (Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj, 

1995). A. Woolfolk (2002) jih preprosto opredeli kot najljubše načine učenja. 

V nadaljevanju predstavljamo značilnosti treh modelov učnih strategij, to so: 

- Marton in Säljöjev model, 

- Model Entwistla in S. Waterson in 

- Biggsov model. 

Vsi modeli preučujejo dva temeljna pristopa k učenju, in sicer globinski in površinski 

pristop. Skupno jim je tudi, da v svoje modele vpeljujejo učne strategije. Osnovo postavita 

Marton in Säljö, čigar model nadgradita Entwistle in S. Waterson s strateškim pristopom, 

njunega pa z elementom motivacije dopolni še Biggs. 

 

MARTON IN SÄLJÖJEV MODEL 

Marton in Säljö (1976, v Pečjak in Gradišar, 2015) sta predstavnika göteborške šole, v 

sklopu katere sta preučevala kognitivistično pojmovanje učenja, poseben poudarek pa sta 
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namenila učnim strategijam. Osredotočala sta se predvsem na to, kaj se učenec nauči in 

manj na koliko se nauči. Raziskovala sta torej vsebino učenja in dognala, da med učenci 

obstaja kvalitativna in kvantitativna razlika, ki sta rezultat razlik v načinu učenja oz. 

različnih učnih stilov. Prepoznala sta dva takšna načina učenja oz. učna stila, ki se 

razlikujeta glede na način procesiranja informacij, in sicer: 

- globinski način oz. pristop učenja in 

- površinski način oz. pristop učenja. 

V Tabeli 4 so predstavljene značilnosti obeh načinov oz. pristopov učenja. 

 
Tabela 4: Globinski in površinski pristop procesiranja informacij pri učenju (Pečjak in Gradišar, 2015) 

 Globinski pristop Površinski pristop 

Usmerjenost k razumevanju vsebine gradiva 
v reprodukcijo gradiva, ''učenje 

na pamet'' 

Pozornost 
na pomen, glavno sporočilo 

besedila 
na dobesedno pomnjenje 

Osredotočenost 
na ključne ideje, medsebojno 

povezanost 
na pomnjenje podrobnosti 

Povezovanje 

aktivno povezovanje, 

primerjanje informacij (novih in 

že obstoječih) 

ni povezovanja s predznanjem, 

izkušnjami 

Strategije 
usmerjene v razumevanje 

gradiva 
usmerjene v pomnjenje 

 

Avtorja sta prišla do ugotovitve, da so učenci, ki k učenju pristopajo globinsko, učno 

uspešnejši, tako na kvantitativnem kot kvalitativnem nivoju, v primerjavi z učenci, ki se 

učijo površinsko. Prav tako sta ugotovila, da je izbira določenega pristopa učenja odvisna 

od načina preverjanja znanja. V primeru objektivnega testa navadno pomnijo podrobnosti 

(površinski pristop), v primeru ustnega ali esejskega testa pa se posvetijo bistvu gradiva 

(globinski pristop). 

 

MODEL ENTWISTLA IN S. WATERSON 

Entwistle in S. Waterson (1988, v Pečjak in Gradišar, 2015) sta nadaljevala in razširila 

model Martona in Säljöja. Dodala sta mu še tretji pristop k učenju, tj. strateški pristop. 

Slednji združuje globinski in površinski pristop k učenju, z namenom doseganja čim boljših 

rezultatov. Avtorja sta oblikovala tri učne profile posameznih učencev, in sicer: 

- učenci, pri katerih v učnem procesu prevladuje osebni smisel in pomen predmeta, 

- učenci, pri katerih v učnem procesu prevladuje usmerjenost v reprodukcijo oz. v 

relativno dobesedno obnavljanje snovi in 

- učenci, pri katerih v učnem procesu prevladuje usmerjenost v storilnost oz. v 

doseganje visokih dosežkov. 
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Tabela 5 predstavlja značilnosti učnih profilov učencev po Entwistlu in S. Watersonu. 

 

Tabela 5: Učni profili učencev (Pečjak in Gradišar, 2015; Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995) 

 Učenci, ki v procesu učenja izpostavljajo: 

 
osebni smisel in 

pomen predmeta 
reprodukcijo snovi storilnost 

Pristop globinski površinski 

globinski in 

površinski oz. 

strateški 

Učenje z razumevanjem 
površinsko, 

nenatančno 

odvisno od zahteve 

učne situacije 

Motivacija notranja zunanja zunanja 

Rezultat 
globlje razumevanje, 

reševanje problemov 

površinsko 

razumevanje, 

reprodukcija 

visoke ocene z 

razumevanjem ali 

brez 

 

Učenci pristopajo k učenju na podlagi različnih osebnostnih vzgibov in glede na to izbirajo 

različne pristope k učenju in tudi različne učne strategije. Posledično se tudi njihovo 

razumevanje, znanje in rezultati na testih, preverjanjih znanj razlikujejo. Pomembno je 

poudariti, da visoke ocene še ne nujno pomenijo, da ima učenec bogato znanje in 

razumevanje določene učne snovi.  

 

BIGGSOV MODEL 

Biggs (1985, v Pečjak in Gradišar, 2015) je razvil podoben model učnih stilov oz. učenja 

kot Entwistle in S. Waterson, in sicer je to tristopenjski model učenja, ki vključuje sledeče 

spremenljivke: 

- napovednike oz. prediktorje učne uspešnosti: 

o osebne spremenljivke (značilnosti učenca): sposobnosti učenca, kognitivni 

stil, lokus nadzora, metakognicija, 

o situacijske spremenljivke (značilnosti okolja): značilnosti naloge, njenih 

navodil, način poučevanja in preverjanja znanja, značilnosti institucije, v 

kateri poteka učenje ipd.; 

- proces učenja: 

o površinski pristop, 

o globinski pristop, 

o pristop dosežka; 

- dosežek oz. produkt učenja: 

o razmerje med strukturo in dejstvi: opis učnega dosežka glede na naravo 

naloge – ali zahteva reprodukcijo podrobnosti ali razumevanje strukture. Če 

učenec k učenju pristopa globinsko, se posveča razumevanju strukture oz. 

kompleksnemu znanju in obratno; 

o čustvena angažiranost: učenci so bodisi pozitivno bodisi negativno zavzeti 

za dosežek. V prvem primeru to povezujemo z visoko stopnjo razumevanja 
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in kompleksnim znanjem, drug primer pa lahko povezujemo z odporom in 

odklanjanjem učenja. 

Biggs izpostavlja prepletenost vseh spremenljivk. Ob uskladitvi motivacijskih in kognitivnih 

spremenljivk lahko dosežemo najbolj optimalne učinke učenja ali z drugimi besedami, ko 

uskladimo motivacijo za učenje z najprimernejšo učno strategijo, smo učno zelo uspešni. 

Proces učenja vsebuje tri pristope, ki jih opredeljujeta določen motiv in učna strategija. 

Njihove značilnosti podrobneje predstavlja Tabela 6. 

 
Tabela 6: Pristopi v povezavi z motivi in učnimi strategijami (Pečjak in Gradišar, 2015, str. 53) 

Pristop Motiv Strategija 

Površinski 

Motiv je zunanji, instrumentalni – 

glavni cilj je narediti/rešiti nalogo z 

željo ''samo da naredim/rešim'' in 

spremljajoči strah pred neuspehom. 

Strategija je reproduktivna – cilj je 

zapomniti si temeljne informacije s 

pomočjo mehanskega učenja, tj. 

mehaničnega pomnjenja. 

Globinski 

Motiv je notranji – učenec se uči 

zaradi lastnega interesa in želje po 

večji kompetentnosti pri določenih 

predmetih. 

Strategija je pomenska – učenec 

bere dodatno/neobvezno učno 

gradivo, novo znanje povezuje s 

predznanjem itd. 

Dosežek 

Motiv temelji na tekmovanju in 

krepitvi ega. Učenec želi doseči 

najvišje ocene, ne glede na 

predmet. 

Strategija temelji na organizaciji – 

učenec prebere vso predlagano 

literaturo, časovno načrtuje ipd. 

 

Na učence, ki pri učenju uporabljajo površinski pristop, najbolj vplivajo situacijski dejavniki. 

Njihovi dosežki so navadno nizki, prav tako njihova motivacija. Zapomnijo si podatke, 

podrobnosti. Za te učence so značilni zunanji lokus kontrole, nižje verbalne sposobnosti in 

nižja izobrazba staršev (Biggs, 1985, v Pečjak in Gradišar, 2015). 

Učenci pristopijo h globinskemu učenju v primeru, da pri tem v ospredje postavijo osebne 

dejavnike. Njihovi učni dosežki so najboljši, k temu prispevajo tudi bolj kompleksne učne 

strategije, kar vodi v kompleksno znanje. Ta skupina učencev ima dobro učno 

samopodobo, prihaja iz spodbudnega okolja, njihov lokus nadzora pa je notranji (Biggs, 

1985, v Pečjak in Gradišar, 2015). 

Na polu osebni-situacijski dejavniki se pristop dosežka bolj nagiba k situacijskim 

dejavnikom. Ta pristop vključuje učenčevo organizacijo okoliščin, npr. prostorskih, 

časovnih, v katerih je naloga. (Biggs, 1985, v Pečjak in Gradišar, 2015). 

 

3.1.3 UČNE STRATEGIJE PRI UČENCIH Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Raziskave kažejo, da imajo otroci z MDR bistveno manj znanj o učnih strategijah, kljub 

morebitnemu poznavanju strategij pa so pri izbiri in uporabi učnih strategij manj učinkoviti 

in samostojni (Porter, 2002, v Strle, 2004). 
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Učenci z MDR uspejo razumeti in samostojno uporabiti strategije, če natančno razumejo 

bistvo naloge ali problema, se zavedajo ciljev naloge in si zmorejo ustvariti miselno 

predstavo problema (Strle, 2004). 

Ta skupina učencev izjemoma prične samostojno uravnavati lastno mišljenje, praviloma 

pri tem potrebuje pomoč in podporo. Učenci z MDR imajo težave predvsem z organizacijo 

informacij, vzdrževanjem pozornosti ob nalogi in z razumevanjem informacij v besedilih. 

Področja primanjkljajev, s katerimi se srečujejo pri šolskem delu, učenju so (McElwee, 

2009): 

- prepoznavanje zahtev naloge: 

težave se pojavijo pri osredotočanju na specifične dele učne naloge. Pogosto si jo 

razlagajo, kot so jo videli, neskladno z navodili; 

- izbira in uporaba strategij: 

nabor njihovih učnih strategij je skromen, pogosto uporabijo tudi manj primerne 

strategije, zaradi česar je lahko njihov pristop k reševanju naloge manj učinkovit ali 

neučinkovit. Pri uporabi učnih strategij so togi, uporabljajo poznane strategije in jih 

ne prilagajajo učni nalogi, tudi razumevanje navodil in cilja naloge je lahko slabše;  

- spremljanje in prilagajanje lastnega učenja: 

majhna verjetnost je, da učenci z MDR ustrezno spremljajo svoj učni proces in ga 

vrednotijo, uravnavajo. S težavo tudi ocenijo smiselnost uporabe določene učne 

strategije in pot do rezultatov, h katerim lvodi. 

Navedeno pa ne pomeni, da učenci z MDR ne zmorejo uporabljati (meta)kognitivnih 

strategij. V uporabi se le razlikujejo od razvojno značilnih vrstnikov. 

Učenčeva uporaba kakovostnih učnih strategij, predvsem kognitivnih in metakognitivnih, 

lahko delno nadomesti njegove primanjkljaje v sposobnostih (Marentič Požarnik, 2016; 

Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006). To nakazuje pomembnost neposrednega in posrednega 

poučevanja učnih strategij učencev z MDR, ki vodi do boljših učnih dosežkov in razvoja 

potencialov učencev. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učna motivacija, učne strategije in posledično učni dosežki so med seboj interaktivno 

povezani konstrukti. Določena mera motivacije je predpogoj za naše sleherno dejanje, saj 

ga začne, usmerja, vzdržuje in dokonča. V raziskovalnem delu smo se osredotočili na 

proučevanje atribucij, s katerimi učenci razlagajo vzroke lastnega (ne)uspeha, in na 

uporabo učnih strategij. Oba konstrukta sta pomembna, saj vplivata na učni proces in učne 

dosežke. Atribucije vplivajo na oblikovanje prihodnjega učnega vedenja, izbiro učnih 

strategij in na učni dosežek. Nabor učnih strategij učencev z LMDR v primerjavi z učenci 

tipičnega razvoja je skromen, kar prispeva tudi k nizkim dosežkom, posledično pa tudi k 

pomanjkanju motivacije. Ti učenci se vsakodnevno srečujejo s težavami pri učenju, 

pogosteje so soočeni s previsokimi zahtevami (učiteljev, staršev, učne snovi). Vzroke za 

svoj (ne)uspeh pripisujejo notranjim ali zunanjim dejavnikom, kar vpliva na pripravljenost 

vlaganja truda v prihodnosti in s tem tudi na izbiro učnih strategij. 

Z raziskavo bomo ugotovili, katere vzroke za učni (ne)uspeh navajajo učenci z LMDR, 

katere učne strategije uporabljajo in kakšni so njihovi učni dosežki kot rezultat 

interaktivnega delovanja navedenih konstruktov. 

Na področju učnih strategij in atribucij je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, a ne na 

populaciji oseb z LMDR. Raziskovalci več pozornosti namenjajo splošni populaciji in 

osebam s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, osebe z LMDR pa so večkrat 

zapostavljene, čeprav jih je pomembno raziskovati. Splošne kognitivne sposobnosti 

učencev z MDR so dovolj visoke, da lahko z ustreznimi poučevalnimi pristopi vplivamo na 

njihovo ravnanje. 

 

5 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je dobiti vpogled v učne strategije, atribucije in učne dosežke (oz. atribucije 

za učni (ne)uspeh) učencev 9. razreda PP NIS in v medsebojno povezanost omenjenih 

konstruktov. 

 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi se bomo osredotočili na sledeča raziskovalna vprašanja: 

- Katere atribucije za učni (ne)uspeh najpogosteje navajajo učenci 9. razreda PP NIS? 

- Katere učne strategije najpogosteje uporabljajo učenci 9. razreda PP NIS? 

- Ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo pripisovanja določenih 

vzrokov za (ne)uspeh in pogostostjo rabe določenih učnih strategij učencev 9. razreda 

PP NIS? 

- Ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo pripisovanja določenih 

vzrokov za (ne)uspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS? 
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- Ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo rabe določenih učnih 

strategij in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS? 

- Kakšni so rezultati na vprašalniku atribucij učencev 9. razreda PP NIS v primerjavi z 

rezultati na vprašalniku učencev 7. razreda redne OŠ? 

- Kakšni so rezultati na vprašalniku učnih strategij učencev 9. razreda PP NIS v 

primerjavi z rezultati na vprašalniku učencev 7. razreda redne OŠ? 

 

7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri empirični raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno  metodo 

pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

7.1 VZOREC  

Preučevana populacija so bili učenci z LMDR, ki obiskujejo deveti razred PP NIS in učenci 

sedmega razreda OŠ. Iz te populacije smo pridobili neslučajnostni, namenski vzorec. V 

raziskavi je sodelovalo 32 učencev devetih razredov štirih PP NIS v osrednjem in 

jugovzhodnem delu Slovenije in 30 učencev sedmih razredov OŠ v osrednjem delu 

Slovenije. 

 
 

Tabela 7: Frekvenčni in strukturni prikaz števila sodelujočih glede na razred, šolo 

 Učenci, udeleženi v raziskavi 

F f [%] 

7. razred OŠ 32 51,6 

9. razred PP NIS 30 48,4 

Skupaj 62 100,0 

 

7.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, ki je sestavljen na podlagi dveh že obstoječih 

vprašalnikov: vprašalnika o atribucijah za učni (ne)uspeh (Izlakar, 2010) in vprašalnika o 

uporabi učnih strategij MSLQ - The Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(Pintrich, Garcia, McKeachie, 1991, prevod Juriševič in Gradišek, 2011). Trditve so 

prirejene in poenostavljene za namene lažjega in boljšega razumevanja učencev pa tudi 

dodane. 

Prvi del vprašalnika preverja atribucije za učni (ne)uspeh, nanaša se na (ne)sposobnost, 

trud oz. pomanjkanje truda, težavnost naloge (lahka, težka naloga), srečo oz. smolo in 

neznan vzrok. Drugi del pa preverja učne strategije, in sicer kognitivne in metakognitivne 

strategije ter strategije upravljanja in organizacije učenja. Na vprašanja v obeh delih naj bi 



36 
 

učenci odgovarjali s pomočjo 3-stopenjske lestvice Likertovega tipa, a smo jo ohranili le 

za drugi del, prvi del pa smo preoblikovali v izbirni tip. Potreba po tem se je izkazala v 

sklopu pilotne študije, kjer učenci ob mnogih spodbudah in razlagah niso razumeli, kaj jih 

sprašujemo in posledično niso uspeli določiti pogostosti pripisovanja vzrokov za (ne)uspeh 

v konkretnih vprašanjih oz. situacijah. V želji po razumevanju učencev in pridobivanju 

resničnih podatkov smo poenostavili način odgovorov. 

Anketni vprašalnik smo z namenom preverjanja razumevanja trditev preizkusili na skupini 

štirih učencev 9. razreda PP NIS aprila 2018. Na podlagi tega smo inštrumentarij 

preoblikovali v obliko, ki smo jo kasneje uporabili. Spremembe so zajemale predvsem 

poenostavitev besed, stavčne strukture in kot že zapisano, tipov odgovorov. Glavno 

anketiranje smo izvedli v maju in juniju 2018, in sicer individualno z učenci 9. razreda PP 

NIS, učenci 7. razreda OŠ pa so vprašalnik izpolnjevali samostojno. Za individualni pristop 

v 9. razredu PP NIS smo se odločili zaradi nujnosti dodatne razlage, podajanja konkretnih 

primerov in preverjanja pravilnosti razumevanja trditev in razlag. Za učence 7. razreda OŠ 

pa smo presodili, da so dovolj zreli, da vprašalnik izpolnijo samostojno. 

Podatke o učnem uspehu pri določenih učnih predmetih v preteklem šolskem letu smo 

pridobili pri svetovalnih delavkah oz. razrednikih na PP NIS, učenci iz rednih OŠ pa so svoj 

učni uspeh na vprašalnik zabeležili sami. V 9. razredu nas je zanimal učni uspeh pri 

sledečih predmetih: matematika, slovenski jezik, naravoslovje in družboslovje. V 7. 

razredu prav tako pri matematiki, slovenskem jeziku in naravoslovju. V njihovem 

kurikulumu pa družboslovje predstavljata dva predmeta, in sicer geografija in zgodovina, 

tako da smo pridobili ocene pri teh dveh predmetih. 

Zanesljivost vprašalnika, ki se nanaša na del učnih strategij, smo preverili z izračunom 

koeficienta Cronbach alfa, ki znaša 0.744, kar kaže na dobro stopnjo zanesljivosti. 

 

7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za opis izbranih značilnosti 

pridobljenih podatkov smo uporabili deskriptivno in inferenčno statistiko. 

Podatke, pridobljene z empirično študijo smo prikazali v obliki absolutnih (f) in relativnih (f 

%) frekvenc, mer srednjih vrednosti in standardnega odklona. Ker so atribucije na 

vprašalniku predstavljale nominalne spremenljivke, smo jih za namene preverjanja obstoja 

pomembnih statističnih povezav med vsemi konstrukti pretvorili v nove spremenljivke. 

Nove spremenljivke smo uvedli glede na pogostost pripisovanja določenega vzroka za 

(ne)uspeh (sreča, smola, trud, pomanjkanje truda, sposobnost, nesposobnost, lahka 

naloga, težka naloga) in zavzemajo vrednosti od 0 do 4 (odvisno od pogostosti 

pripisovanja določenega vzroka). Statistično pomembno povezanost vseh treh 

konstruktov: atribucij in učnih strategij, atribucij in učnega uspeha ter učnih strategij in 

učnega uspeha smo ugotavljali s Spearmanovim koeficientom korelacije. Obstoj 

statistično pomembnih povezav smo preverili pri stopnji značilnosti p<0,05. Pred 

primerjanjem rezultatov med vprašalnikom za učence 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS 

v drugem delu, ki raziskuje področje učnih strategij, smo izvedli preizkus normalnosti 

porazdelitve, in sicer s Kolmogorov-Smirnovim testom. Slednji je pokazal, da podatki niso 



37 
 

normalno porazdeljeni. To nas je napeljalo k uporabi neparametrične statistične metode, 

in sicer smo uporabili Mann-Whitney preizkus. Z njim smo primerjali rezultate obeh skupin 

raziskovanih razredov oz. šol. 

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V prvem delu bomo prikazali rezultate s pregledom atribucij, učnih strategij in učnih 

dosežkov učencev 9. razreda PP NIS, v drugem delu pa jih bomo primerjali z rezultati 

učencev 7. razreda OŠ. Ugotovitve predstavljamo po posameznih raziskovalnih 

vprašanjih. 

 

Katere atribucije za učni (ne)uspeh najpogosteje navajajo učenci 9. razreda PP NIS? 

V raziskavi nas je zanimalo, katere atribucije učenci 9. razreda PP NIS najpogosteje 

pripisujejo v primerih, ko doživljajo uspeh. V ta namen so odgovarjali na 4 trditve oz. 

vprašanja, ki se nanašajo tako na bolj splošne kot tudi na bolj konkretne situacije, in sicer: 

- Predstavljaj si, da bi v šoli dobil/-a dobro oceno. Kaj bi si mislil/-a? 

- Predstavljaj si, da bi bil v šoli uspešen. Kako bi nekomu razložil, zakaj si uspešen? 

- Predstavljaj si, da med poukom pravilno odgovoriš na učiteljevo vprašanje. Kaj bi 

si mislil/-a? 

- Predstavljaj si, da te učitelj/-ica pohvali za domačo nalogo. Kaj bi si mislil/-a? 

Sešteli smo odgovore 30-ih učencev na navedena štiri vprašanja, rezultate pa prikazujemo 

spodaj. 

 
Tabela 8: Atribucije za učni uspeh učencev 9. razreda PP NIS 

Atribucije za uspeh Število odgovorov Odstotek odgovorov 

Sreča 21 17,5 % 

Trud 68 56,7 % 

Sposobnost 7 5,8 % 

Lahka naloga 19 15,8 % 

Ne vem 5 4,2 % 

Skupaj 120 100,0 % 

 

Rezultati kažejo, da učenci 9. razreda PP NIS svoj uspeh najpogosteje pripisujejo trudu 

(56,7 %), najredkeje pa sposobnosti (5,8 %). Na drugo mesto uvrščajo srečo (17,5 %), na 

tretje pa lahko nalogo (15,8 %). 4,7 % učencev ne ve, čemu pripisujejo svoj uspeh. 

Večina učencev svoj uspeh pripisuje trudu. Od tod sklepamo, da se zavedajo, da so za 

svoj uspeh odgovorni sami in da je ta odvisen od truda, ki ga vložijo v delo, učenje. Več 
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truda kot vložijo, boljši je rezultat in obratno. Pripisovanje dobrega rezultata trudu lahko 

pomeni, da so učenci poslušali, sodelovali pri pouku, redno opravljali domače naloge, 

obiskovali dopolnilni pouk, se učili, iskali pomoč pri učenju, razumevanju snovi. 

Učenci kot vzrok za uspeh navajajo srečo v primerih, ko se ne zavedajo, zakaj so dosegli 

dober rezultat in si tega ne znajo razložiti. Ti učenci so mnenja, da nimajo vpliva na uspeh. 

Uspeh je zanje zgolj slučaj. Med svojim vedenjem in rezultatom ne prepoznavajo vzročno-

posledičnih povezav. Lahko so npr. imeli srečo z vprašanji v ocenjevalni situaciji, so se 

slučajno naučili določeno snov oz. vprašanja, prepisali ali slišali odgovor od sošolcev, ga 

prebrali ali slišali tik pred ocenjevalno situacijo in si ga zapomnili. 

Kot vzrok za uspeh nekateri učenci navajajo lahko nalogo. Nalogo lahko označijo kot 

lahko, ker so se to nalogo oz. snov učili, ker gre za osnovno vprašanje (na katerega bi 

vsak znal odgovoriti), ker jih to učno področje zanima, jim leži. 

Nekateri učenci svoj uspeh pripisujejo svojim sposobnostim. Menijo, da so pametni, se 

hitro, dobro učijo ali pa se jim sploh ni potrebno učiti, ker si veliko zapomnijo oz. se že vse 

naučijo pri pouku, so nadarjeni za določeno učno področje. Ti učenci imajo dobro učno 

samopodobo. 

Nekaj učencev pa ne ve, kaj jih je privedlo do uspeha, ne poznajo vzroka zanj. 

Preverili smo tudi, katere atribucije učenci 9. razreda PP NIS pripisujejo v šolskih primerih, 

kjer doživljajo neuspeh. Podatke smo pridobili na enak način kot pri raziskovanju atribucij 

za uspeh. Učenci so odgovarjali na sledeče 4 trditve oz. vprašanja: 

- Predstavljaj si, da bi v šoli dobil/-a slabo oceno. Kaj bi si mislil/-a? 

- Predstavljaj si, da bi ti šlo v šoli slabo. Kako bi nekomu razložil/-a, zakaj ti gre slabo? 

- Predstavljaj si, da v šoli ne znaš rešiti testa. Kaj bi si mislil/-a? 

- Predstavljaj si, da pri branju nečesa nisi razumel/-a. Kaj bi si mislil/-a? 
 

Tabela 9: Atribucije za učni neuspeh učencev 9. razreda PP NIS 

Atribucije za neuspeh Število odgovorov Odstotek odgovorov 

Smola 14 11,7 % 

Pomanjkanje truda 56 46,7 % 

Nesposobnost 10 8,3 % 

Težka naloga 33 27,5 % 

Ne vem 7 5,8 % 

Skupaj 120 100,0 % 

 

Učenci 9. razreda PP NIS vzroke za svoj neuspeh najpogosteje pripisujejo pomanjkanju 

truda (46,7 %), najredkeje nesposobnosti (8,3 %). Na drugo mesto uvrščajo težko nalogo 
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(27,5 %), na tretje pa smolo (11,7 %). 5,8 % učencev ne ve, kaj bi bil lahko razlog za njihov 

neuspeh. 

Učenci, ki menijo, da je vzrok za njihov neuspeh pomanjkanje truda, vedo, da so za 

določen rezultat odvisni sami in ga lahko tudi spremenijo. Zavedajo se, da se niso dovolj 

ali pa se sploh niso pripravili za test, ustno spraševanje in da bi z več vloženega truda 

dosegli boljši rezultat. Vzrok za pomanjkanje truda je lahko njim nezanimiva snov, njim ljub 

dogodek, ki se je odvijal v času, ko naj bi se pripravljali za prihajajočo ocenjevalno situacijo, 

površno učenje, lenoba.  

Nekateri učenci so mnenja, da je vzrok za njihov neuspeh težka naloga. Naloga, ki je ne 

razumejo, je ne pričakujejo, ki se je niso učili in so jo ocenili kot prezahtevno. Lahko tudi 

menijo, da se jim je zgodila krivica z vprašanji, ki jim niso omogočala pokazati svojega 

znanja. Po njihovem mnenju so neuspešni zaradi zunanjih vzrokov, na katere ne morejo 

vplivati, zato se njihovo učno vedenje v prihodnje ne spremeni. 

Kot vzrok za neuspeh nekateri učenci navajajo smolo. To pomeni, da menijo, da nimajo 

vpliva na svoje rezultate in ne prepoznajo vzročno-posledične povezave med lastnim 

vedenjem in učnimi dosežki. Menijo, da so neuspešni, ker se nečesa slučajno niso naučili, 

niso uspeli priklicati snovi, ki so se jo učili, niso imeli sreče z vprašanji, se niso dovolj zbrali 

v ocenjevalni situaciji, naredili lapsus med postopkom reševanja naloge z več koraki, 

nenatančno prebrali navodila. 

Učenci, ki svoj neuspeh pripisujejo nesposobnosti menijo, da niso pametni, ne zmorejo 

usvojiti znanja, se težko učijo ali pa se niso sposobni učiti, si slabo zapomnijo snov. Imajo 

negativno učno samopodobo. Nekaj učencev pa je takšnih, ki ne vedo, zakaj so neuspešni, 

ne poznajo vzroka za svoj neuspeh. 

Že Weiner (1992) je za primarni vzrok situacij povezanih z (ne)uspehom določil (ne)trud in 

(ne)sposobnost in poudaril, da so tudi težavnost naloge, sreča oz. smola ter pomoč drugih 

vzroki za doseganje (ne)uspeha.  

Najbolj zaželeno je, da vzroke za svoj (ne)uspeh pripisujemo notranjim dejavnikom, 

predvsem trudu oz. pomanjkanju slednjega. Približno dve tretjini učencev, ki so sodelovali 

v naši raziskavi, vzroke za uspeh pripisuje notranjim dejavnikom (trud, sposobnost), 

približno tretjina pa zunanjim dejavnikom (sreča, lahka naloga). Dobra polovica tega 

vzorca kot vzrok za neuspeh navaja notranje dejavnike (pomanjkanje truda, 

nesposobnost), slaba polovica pa zunanje dejavnike (smola, težka naloga). 

Čemu učenci pripisujejo vzrok za svoj (ne)uspeh je odvisno od njihovih lastnih percepcij, 

na oblikovanje katerih vplivajo tudi informacije, ki jih sprejemajo iz okolja. Osebe v 

učenčevih življenjih (učitelji, starši, sorodniki, sošolci, prijatelji, ljudje iz širše okolice) se na 

njihove (ne)uspehe odzivajo različno, jim dajejo sporočila, kot npr. 'trudil si se, pameten si, 

test je bil lahek, imel si smolo' ipd. Pomembno je, da učencem ob vsakem dosežku dajejo 

(predvsem imajo to možnost učitelji) takojšnje povratne informacije, in sicer jim sugerirajo 

želene atribucije, želeno pripisovanje vzrokov za (ne)uspeh, torej jih usmerjajo k 

pripisovanju (ne)truda. S tem jih pohvalijo za njihov trud in spodbudijo k zavedanju lastne 

moči, vpliva na določen dosežek in k podobnemu ravnanju v prihodnje. V primeru 
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neuspeha pa jih spodbudijo k večjemu trudu, več učenju, jih učijo, da so za neuspeh 

odgovorni sami in ga lahko spremenijo ter jih usmerjajo, kako to naredijo. 

Do podobnih ugotovitev kot v naši raziskavi so prišli tudi drugi avtorji, in sicer na vzorcu 

populacije tipičnega razvoja. 

K. Medija (2012) in I. Izlakar (2010) sta raziskovali atribucije učencev v 5. in 8. razredu 

OŠ. Ugotovili sta, da učenci svoj uspeh najpogosteje pripisujejo trudu, nato sposobnostim, 

sreči in neznanemu vzroku za uspeh. Obe raziskavi sta pokazali, da učenci svoj neuspeh 

najpogosteje pripisujejo pomanjkanju truda, razlike pa so se pojavile pri razvrščanju ostalih 

vzrokov za neuspeh. Učenci v raziskavi K. Medija (2012) na drugo mesto po pogostosti 

uvrščajo neznane vzroke za neuspeh, sledi nesposobnost, nazadnje pa smola. Smolo 

učenci, ki so sodelovali v raziskavi I. Izlakar (2010), navajajo kot drugi najpogostejši vzrok 

za neuspeh, nato neznan vzrok, kot najmanj pogost vzrok pa se pojavljajo nizke 

sposobnosti. 

K. Burnik (2015) je raziskovala atribucije šolskega (ne)uspeha učencev v 6. in 9. razredu 

OŠ. Tudi ona je ugotovila, da učenci svoj uspeh najpogosteje pripisujejo notranjim 

dejavnikom, največkrat svojim sposobnostim, nato trudu, potem sledijo dobri učitelji in 

pomoč staršev, sreča ter lahke naloge. Neuspeh pa najpogosteje pripisujejo pomanjkanju 

truda, nato težavnosti naloge, smoli, slabi učiteljevi razlagi, nizkim sposobnostim in 

nazadnje premajhni pomoči, spodbudi s strani staršev. 

Lohbeck, Grube, in Moschner (2017) so raziskovali atribucije za (ne)uspeh učencev starih 

7–8 let. Ugotovitve so sledeče: atribucije, ki jih dečki pripisujejo uspehu, si sledijo od 

najpogostejše k najmanj pogosti: sposobnost, trud, težavnost naloge, sreča. Atribucije, ki 

jih deklice pripisujejo uspehu, si po istem ključu sledijo: trud, sposobnost, sreča, težavnost 

naloge. Najpogostejši atribuciji, ki ju dečki pripisujejo neuspehu sta trud in težavnost 

naloge, nato ji sledita sposobnost in sreča. Najpogostejša atribucija, ki jo deklice pripisujejo 

neuspehu je težavnost naloge, nato sposobnost, trud, smola. 

T. Saeki (2002) je opravila raziskavo atribucij učencev 5. in 8. razreda (10–11 in 13–14 let) 

na področju matematike in ugotovila, da uspeh pripisujejo v največji meri trudu, nato 

podpori doma, podpori učitelja, sreči, sposobnosti in lahki nalogi, neuspeh pa v največji 

meri pomanjkanju truda, nato pomanjkanju sposobnosti, težki nalogi, pomanjkanju 

podpore učitelja, pomanjkanju podpore doma in smoli.  

V tujini so Ho, Salili, Biggs in Kit Tai (1999) raziskovali atribucije, motive, učne strategije in 

njihov vpliv na učne dosežke učencev starih 14–17 let. Ugotovili so, da učenci 

najpogosteje vzrok za uspeh pripisujejo trudu, nato učiteljevi pomoči, učnim veščinam. 

Vzrok za neuspeh pa najpogosteje pripisujejo pomanjkanju truda, nato težavnosti naloge, 

interesu. Pomoč družine in sreča oz. smola sta najmanj pogosta vzroka za (ne)uspeh. 

V večini navedenih raziskav učenci v starostni skupini 10–17 let svoj uspeh najpogosteje 

pripisujejo trudu. V to starostno skupino se uvrščajo tudi učenci, ki so sodelovali v naši 

raziskavi in tudi oni kot vzrok za svoj uspeh najpogosteje prepoznavajo trud. V mlajši 

starostni skupini, 7–8 let, učenci svoj uspeh najpogosteje pripisujejo trudu oz. 

sposobnostim. V vseh navedenih raziskavah pa učenci v starostni skupini 10–17 let kot 

tudi učenci, ki so sodelovali v naši raziskavi, svoj neuspeh najpogosteje pripisujejo 
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pomanjkanju truda. V starostni skupini 7–8 let pa neuspeh najpogosteje pripisujejo 

pomanjkanju truda oz. težavnosti naloge. 

Rezultati raziskav nakazujejo, da se učenci zavedajo, da nosijo odgovornost za svoj 

(ne)uspeh in nanj lahko tudi vplivajo. Uspeh je odvisen predvsem od truda, ki ga vložijo v 

učenje. 

Navedene raziskave so opravljene na populaciji značilnega razvoja, njihovi izsledki pa so 

primerljivi z ugotovitvami naše raziskave, v kateri so sodelovali učenci z LMDR. 

Ugotavljamo, da v pripisovanju atribucij za (ne)uspeh med navedenimi skupinami ni 

bistvenih razlik. 

Ugotavljamo, da se atribucije spreminjajo približno do 6. razreda, naprej pa ne. Pomembno 

je, da učitelji do takrat intenzivno poučujejo oz. usmerjajo k pripisovanju vzroka za 

(ne)uspeh notranjim dejavnikom, predvsem trudu oz. pomanjkanju truda pa tudi 

(ne)sposobnosti. Učenci se morajo zavedati pomembnosti vzrokov, ki so v njih samih in 

da lahko nanje vplivajo. Učitelji naj bi učence usmerjali k prepoznavanju ustreznih vzrokov 

za določen rezultat, jih spodbujali in opogumljali za prihodnje delo, želeno pripisovanje. 

 

Katere učne strategije najpogosteje uporabljajo učenci 9. razreda PP NIS? 

Učenci se učenja lotijo na različne načine in pri tem uporabljajo raznolike učne strategije. 

Zaradi svojih značilnosti so učne strategije učencev z LMDR še toliko bolj zanimive za 

raziskovanje. Rezultate predstavljamo po sklopih učnih strategij, in sicer so to: ponavljanje 

(3 vprašanja), elaboracija (6 vprašanj), organizacija (4 vprašanja), metakognicija (7 

vprašanj), čas in prostor za učenje (5 vprašanj), regulacija napora (3 vprašanja), učenje v 

interakciji (4 vprašanja) in iskanje pomoči (4 vprašanja). Zanimalo nas je, katere učne 

strategije najpogosteje uporabljajo učenci 9. razreda PP NIS, za kar smo opravili izračun 

povprečnih ocen vsakega sklopa vprašanj, ki predstavlja določeno vrsto učnih strategij. 

Učenci so odgovarjali na sledeča vprašanja: 

Strategije ponavljanja: 

- ko se učim, snov v mislih vsaj enkrat ponovim, 

- ko se učim, vsaj enkrat preberem zvezek in učbenik, 

- zapomnim si pomembne besede, da me spomnijo na temo, ki smo jo obravnavali 

pri nekem predmetu. 

Elaboracijske strategije: 

- učim se iz zvezkov, 

- učim se iz učbenika, 

- učim se iz dodatnih virov in gradiv,  

- ko berem neko snov, poskušam povezati prebrano s tem, kar sem se naučil pri 

drugem predmetu, 

- ko berem neko snov, poskušam povezati prebrano s tem, kar sem se naučil drugje 

(doma, v drugi šoli ipd.), 

- učiteljevo razlago povežem s tem, kar sem pred tem prebral v učbeniku. 
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Organizacijske strategije: 

- ko se učim, si izpisujem pomembne podatke ali pomembne besede ali neznane 

besede, 

- ko se učim, naredim miselni vzorec, 

- ko se učim, naredim razpredelnico, 

- ko se učim, si preberem snov in podčrtam/obkrožim/pobarvam pomembne besede. 

Metakoginitivne strategije: 

- med poukom pogosto razmišljam o drugih stvareh, 

- ko berem snov, si o njej sproti postavljam vprašanja, 

- ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam 

razumeti, 

- če je snov, ki jo berem, težka, se pri branju bolj zberem, potrudim, berem 

počasneje, 

- postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim, 

- pri učenju poskušam ugotoviti, česa ne razumem dobro, 

- kadar se pri pouku zmedem pri pisanju zapiskov, jih kasneje uredim. 

Strategije časa in prostora za učenje: 

- učim se vedno na istem mestu, 

- učim se v čim bolj tihem prostoru, v katerem se najbolje učim, 

- naredim si urnik učenja, 

- redno pišem domače naloge, 

- načrtujem prostočasne aktivnosti. 

Strategije regulacije napora: 

- če je snov težka, preneham z učenjem ali pa se učim le lažje dele, 

- če opazim, da pri učenju ne napredujem, preneham z učenjem in nadaljujem 

kasneje, 

- če me snov ne zanima, preneham z učenjem. 

Strategije učenja v interakciji: 

- učim se sam, 

- učim se s starši, 

- učim se z brati, sestrami, drugimi sorodniki, 

- učim se s sošolci, prijatelji. 

Strategije iskanja pomoči: 

- če česa ne razumem, vprašam sošolce, prijatelje, 

- če česa ne razumem, vprašam učitelja, učitelja v podaljšanem bivanju, vzgojitelja 

v domu, 

- če česa ne razumem, vprašam starše, 

- če česa ne razumem, vprašam brate, sestre, druge sorodnike. 
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Tabela 10: Učne strategije učencev 9. razreda PP NIS 

Učne strategije 

 N 
Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Najnižja in 

najvišja 

dosežena 

vrednost 

Najnižja in 

najvišja 

možna 

vrednost 

Ponavljanje 30 2,178 2,167 0,444 1,00-3,00 1,00-3,00 

Elaboracija 30 1,733 1,833 0,265 1,17-2,17 1,00-3,00 

Organizacija 30 1,525 1,500 0,461 1,00-2,25 1,00-3,00 

Metakognicija 30 1,857 2,000 0,346 1,14-2,43 1,00-3,00 

Čas in prostor za 

učenje 
30 1,953 2,000 0,366 1,20-2,80 1,00-3,00 

Regulacija 

napora 
30 2,278 2,333 0,430 1,00-3,00 1,00-3,00 

Učenje v 

interakciji 
30 1,625 1,500 0,277 1,00-2,00 1,00-3,00 

Iskanje pomoči 30 1,950 2,000 0,318 1,50-2,75 1,00-3,00 

 

Rezultati kažejo, da učenci 9. razreda PP NIS v povprečju najpogosteje uporabljajo učne 

strategije regulacije napora (AS=2,28), najredkeje pa organizacijske učne strategije 

(AS=1,53). Na drugo mesto uvrščajo strategije ponavljanja (AS=2,18 %), tretje mesto si 

delijo strategije časa in prostora za učenje (AS=1,95 %) ter strategije iskanja pomoči 

(AS=1,95 %), nato sledijo metakognitivne strategije (AS=1,86 %), elaboracijske strategije 

(AS=1,73 %) predzadnje mesto pa zasedajo strategije učenja v interakciji (AS=1,63 %). 

Pogosto uporabljene strategije regulacije napora kažejo na zavedanje težavnosti učne 

snovi in vztrajnosti pri učenju. Po pričakovanjih učenci zelo pogosto uporabljajo strategije 

ponavljanja, ki jih uvrščamo k površinskim strategijam. Učenci imajo pogostokrat cilj snov 

le znati, ne pa tudi razumeti, podatke oz. snov le memorirajo, zato je njihov pristop k učenju 

površinski. Velikokrat se učijo na podlagi vprašanj, ki jim jih pripravijo učitelji. Menimo, da 

bi bilo s strani učiteljev smiselno intenzivno poučevanje učnih strategij, spodbujanje k 

njihovemu razvoju. Učenci manj pogosto uporabljajo strategije iskanja pomoči, kar lahko 

nakazuje na to, da ne prepoznavajo potrebe po pomoči ali pa ne priznavajo, da potrebujejo 

pomoč, lahko pa tudi pomeni, da v njihovi okolici ni osebe, ki bi se bila pripravljena ali 

zmožna z njimi učiti. Ti učenci velikokrat prihajajo iz družin s slabšim gmotnim položajem, 

ki predstavlja seštevek neugodnega delovanja socialnih, ekonomskih in izobrazbenih 

dejavnikov. Enako pogosto uporabljajo strategije uravnavanja časa in prostora. 

Presenetljivo pogosto ti učenci poročajo o uporabi metakognitivnih učnih strategij. Celo 

nekoliko pogosteje kot elaboracijske učne strategije, ki jih uvrščamo v globinske učne 

strategije, na podlagi katerih pride do učenja z razumevanjem. Učitelji učencem 

najverjetneje na podlagi konkretnih vsakdanjih primerov skušajo razložiti določeno snov, 
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jim jo približati na način, da jo bodo razumeli. Manj pogosto se ti učenci poslužujejo učenja 

v interakciji, najmanj pogosto pa uporabljajo organizacijske strategije, kar pomeni, da je 

njihovo učenje enostavno, pomanjkljivo, manj učinkovito. Tudi na podlagi tega se poraja 

dvom o dokaj pogosti uporabi metakognitivnih strategij. 

P. Žitko (2014) v svoji raziskavi, opravljeni z učenci 6. razreda OŠ, navaja, da ti 

najpogosteje uporabljajo motivacijske strategije, nekoliko manj pogosto kognitivne 

strategije, najmanj pogosto pa metakognitivne strategije. 

M. N. Medvešček Peterka (2011) je preučevala štiri vrste učnih strategij učencev v 4., 6. 

in 8. razredu OŠ. Ti učenci najpogosteje uporabljajo strategije ponavljanja in uravnavanja 

časa, najmanj pogosto pa  elaboracijske strategije.  

Ker poznamo veliko različnih klasifikacij učnih strategij, se tudi raziskave med seboj precej 

razlikujejo, saj proučujejo različne skupine učnih strategij, rezultati so predstavljeni 

posamično ali pa po sklopih (lastnih posamezni raziskavi). Vlečenje vzporednic med 

raziskavami je tako oteženo. 

 

Ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo pripisovanja določenih 

vzrokov za (ne)uspeh in pogostostjo rabe določenih učnih strategij učencev 9. razreda PP 

NIS? 

Na podlagi izbranega vprašalnika smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna 

povezanost med pogostostjo pripisovanja določenih vzrokov za uspeh oz. neuspeh in 

pogostostjo rabe določenih učnih strategij učencev 9. razreda PP NIS. V ta namen smo 

najprej uvedli nove spremenljivke: sreča, trud, sposobnost, lahka naloga, smola, 

pomanjkanje truda, nesposobnost, težka naloga in jim pripisali vrednosti od 0 do 4, odvisno 

od pogostosti pripisovanja določenega vzroka za uspeh oz. neuspeh pri vseh 4 vprašanjih. 

Nato smo s Spearmanovim koeficientom korelacije ugotavljali morebitne povezanosti te 

spremenljivke (atribucije) z učnimi strategijami.  
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Tabela 11: Povezanost med pogostostjo pripisovanja  vzrokov za uspeh in pogostostjo rabe učnih strategij 

učencev 9. razreda PP NIS 

 
Atribucije za uspeh 

Sreča Trud Sposobnost Lahka naloga 

Ponavljanje 
r -,041 ,030 ,236 ,078 

p ,828 ,874 ,208 ,682 

Elaboracija 
r ,059 ,142 -,150 -,164 

p ,756 ,455 ,430 ,387 

Organizacija 
r ,207 ,053 -,250 -,025 

p ,273 ,783 ,183 ,897 

Metakognicija 
r ,141 ,108 -,333 -,002 

p ,459 ,569 ,072 ,991 

Čas in prostor za učenje 
r -,269 ,124 ,150 -,242 

p ,150 ,514 ,430 ,198 

Regulacija napora 
r -,416* ,253 -,136 ,156 

p ,022 ,177 ,475 ,411 

Učenje v interakciji 
r -,041 -,014 -,033 ,133 

p ,832 ,943 ,863 ,484 

Iskanje pomoči 
r -,001 -,101 ,093 -,013 

p ,997 ,595 ,625 ,944 

 

 

Rezultati kažejo, da obstaja statistično pomembna negativna povezanost med pogostostjo 

pripisovanja sreče kot vzroka za uspeh in pogostostjo rabe strategij regulacije napora (r=-

0,416, p=0,022). To pomeni, da bolj pogosto kot za vzrok svojega učnega uspeha učenci 

navajajo srečo, manj pogosto uporabljajo strategije regulacije napora.  

Kadar učenci ne regulirajo napora med učenjem, se ne učijo optimalno in dosežejo dober 

rezultat, ga pripišejo sreči, saj se zavedajo, da za ocenjevalno situacijo niso bili dobro (v 

celoti) pripravljeni oz. ne prepoznavajo, da so bili kljub pomanjkanju regulacije napora 

dobro pripravljeni in njihov rezultat morda ne odraža dejanskega znanja, ampak je produkt 

sreče (npr. z vprašanji, prepisovanjem). 

Povezavo lahko razumemo kot zavedanje učencev o manjši uporabi strategij regulacije 

napora in nepredvideno dosežene uspeh, ki ga pripišejo zunanjemu, nestabilnemu, 

nekontroljivemu dejavniku - sreči. 
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Tabela 12: Povezanost med pogostostjo pripisovanja vzrokov za neuspeh in pogostostjo rabe učnih strategij 

učencev 9. razreda PP NIS 

 

Atribucije za neuspeh 

Smola 
Pomanjkanje 

truda 
Nesposobnost 

Težka 

naloga 

Ponavljanje 
R ,091 -,125 -,099 ,272 

P ,633 ,511 ,603 ,146 

Elaboracija 
R ,268 -,109 ,002 ,034 

P ,152 ,566 ,991 ,860 

Organizacija 
R ,345 -,189 ,071 ,170 

P ,062 ,316 ,711 ,368 

Metakognicija 
R ,373* -,258 ,089 ,227 

P ,043 ,168 ,639 ,228 

Čas in prostor za učenje 
R ,016 -,044 -,103 ,045 

P ,931 ,819 ,587 ,815 

Regulacija napora 
R -,381* ,130 -,064 ,191 

P ,038 ,494 ,735 ,312 

Učenje v interakciji 
R ,489** -,229 -,193 ,204 

P ,006 ,223 ,307 ,280 

Iskanje pomoči 
R ,238 -,285 ,067 ,127 

P ,205 ,128 ,726 ,505 

 

Rezultati naprej kažejo, da obstaja statistično pomembna negativna povezanost med 

pogostostjo pripisovanja smole kot vzroka za neuspeh in pogostostjo rabe strategije 

regulacije napora (r=-0,381, p=0,038). Bolj pogosto kot učenci svoj neuspeh pripisujejo 

smoli, manj pogosto uporabljajo strategije regulacije napora. 

Ti učenci so morda nekoliko vdani v usodo. Kot vzrok za neuspeh navajajo smolo, pri tem 

pa je njihova uporaba strategij regulacije napora pri učenju manj pogosta. To pomeni, da 

lahko bodisi prenehajo z učenjem njim nezanimive snovi, se naučijo lažje dele ipd. 

Rezultati med drugim kažejo, da obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost med 

pogostostjo pripisovanja smole kot vzroka za neuspeh in pogostostjo rabe metakognitivnih 

strategij (r=0,373, p=0,043) in strategij učenja v interakciji (r=0,489, p=0,006), p<0,05. Bolj 

pogosto kot učenci za vzrok svojega neuspeha prepoznajo smolo, bolj pogosto uporabljajo 

metakognitivne strategije in strategije učenja v interakciji. 
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Nekoliko presenetljivo oz. nenavadno je, da obstaja takšna povezava med smolo in 

metakognitivnimi strategijami. Pričakovali bi, da učenci, ki svoj neuspeh pripisujejo smoli, 

ne uporabljajo metakognitivnih strategij oz. vsaj v zelo majhnem obsegu. Učenci, ki naj bi 

uporabljali metakognitivne strategije, naj bi imeli nadzor nad svojim učenjem in temu 

primerno pripisovali tudi vzrok za svoj (ne)uspeh. Po drugi strani pa lahko to razumemo, 

kot da učenci močno verjamejo v učinkovitost svojih učnih, predvsem metakognitivnih 

strategij in v svoje znanje, zato ne najdejo pravega vzroka za neuspeh in ga pripišejo 

zunanjemu, nestabilnemu, nekontroljivemu vzroku, smoli. Ne smemo pa izpustiti možnosti 

dejanske (učinkovite) uporabe metakognitivnih strategij in npr. treme v ocenjevalni situaciji, 

kar botruje temu, da za svoj neuspeh učenci navajajo smolo. 

Navedeno povezavo med smolo in strategijami učenja v interakciji lahko pojasnimo na 

način, da so se učenci učili in se natančno zavedajo, kdaj, s kom, zato si ne zmorejo 

logično pojasniti svojega neuspeha in ga posledično pripišejo smoli. 

Pintrich in Schunk (2002) navajata, da je motivacija bolj povezana z učenjem oz. 

kognitivnimi in metakognitivnimi procesi učenja kot pa z učnimi dosežki oz. učno 

uspešnostjo. 

 

Ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo pripisovanja določenih 

vzrokov za (ne)uspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS? 

Da bi preverili, ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo pripisovanja 

določenih vzrokov za (ne)uspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS, smo pri 

vsaki povezavi uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Tudi tu smo uvedli nove 

spremenljivke kot pri predhodnem raziskovalnem vprašanju. Kot skupno učno uspešnost 

smo izračunali povprečno oceno štirih predmetov posameznega učenca (slovenski jezik, 

matematika, družboslovje in naravoslovje). 

 

Tabela 13: Opisne statistične značilnosti ocen učencev 9. razreda PP NIS 

Predmeti N 
Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

ocena 

Najvišja 

ocena 

Matematika 30 3,47 3,00 ,973 2 5 

Slovenski jezik 30 3,47 3,00 ,900 2 5 

Naravoslovje 30 3,40 3,00 ,814 2 5 

Družboslovje 30 3,40 3,00 ,894 2 5 

 

Učenci 9. razreda PP NIS so v povprečju v preteklem šolskem letu dosegli najvišjo oceno 

pri matematiki (AS=3,47, SO=0,973) in slovenskem jeziku (AS=3,47, SO=0,900), najnižjo 

pa pri naravoslovju (AS=3,40, SO=0,814) in družboslovju (AS=3,40, SO=0,894). 
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Ocene učencev pri vseh navedenih predmetih so na kontinuumu nizkih in visokih ocen 

zelo blizu popolnoma enakomerni razporeditvi. Takšna razporeditev navadno kaže na 

obstoječe razlike med učenci in primerno konsistentno zahtevnost ocenjevanj. 

 

Tabela 14: Povezanost med pogostostjo pripisovanja vzrokov za uspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP 
NIS 

Atribucije za uspeh 

Skupna učna uspešnost 

Koeficient korelacije p vrednost 

Sreča ,115 ,546 

Trud ,037 ,846 

Sposobnost -,088 ,642 

Lahka naloga ,034 ,857 

 

Ugotovili smo, da je pri vsaki primerjavi atribucij za uspeh in učnih dosežkov stopnja 

pomembnosti višja od 0,05, od koder sledi, da ne obstaja statistično pomembna 

povezanost med pogostostjo pripisovanja določenih vzrokov za uspeh in učnimi dosežki 

učencev 9. razreda PP NIS. 

 

Tabela 15: Povezanost med pogostostjo pripisovanja vzrokov za neuspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda 
PP NIS 

 

Atribucije za neuspeh 

Skupna učna uspešnost 

Koeficient korelacije p vrednost 

Smola ,059 ,757 

Pomanjkanje truda -,213 ,259 

 Nesposobnost ,149 ,432 

Težka naloga ,142 ,455 

 

Prav tako ni zaznati statistično pomembne povezanosti med pogostostjo pripisovanja 

določenih vzrokov za neuspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS. 

Rezultati nakazujejo, da na učne dosežke pomembno vplivajo drugi dejavniki, ne pa 

atribucije. Med druge dejavnike lahko prištevamo učne strategije, interese, vrednote o 

znanju, zunanje spodbude, samopodobo. 

Za razliko od naših ugotovitev pa M. Juriševič (2006) navaja, da so študije pokazale 

pomembne, a nizke do srednje visoke povezave med motivacijo oz. njenimi sestavinami 

in učnimi dosežki ter učno uspešnostjo. V naši raziskavi te povezanosti med atribucijami 

kot sestavino motivacije in učno uspešnostjo nismo ugotovili. Razlog za to je morda v 
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preučevanju učencev z LMDR, precejšnji raznolikosti te skupine, majhnem številu 

udeležencev v raziskavi, starosti učencev, majhnem številu primerov oz. trditev o 

atribucijah za (ne)uspeh, majhnem številu ocen, ki smo jih združili v skupno učno 

uspešnost, velikem številu upoštevanih predmetov, morda pa je razlog tudi samo 

odgovarjanje teh otrok  (slabše razumevanje trditev, napačna ocena lastnega ravnanja 

ipd.). 

 

Ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo rabe določenih učnih 

strategij in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS? 

Med drugim smo ugotavljali tudi, ali obstaja statistično pomembna povezanost med 

pogostostjo rabe določenih učnih strategij in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS in 

kakor v predhodnem raziskovalnem vprašanju, smo tudi tukaj uporabili Spearmanov 

koeficient korelacije pri vsaki povezavi, kot skupno učno uspešnost pa smo izračunali 

povprečno oceno štirih predmetov posameznega učenca (slovenski jezik, matematika, 

družboslovje, naravoslovje). 
 

Tabela 16: Povezanost med pogostostjo rabe učnih strategij in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP NIS 

 
Skupna učna uspešnost 

Koeficient korelacije p vrednost 

Ponavljanje 0,013 0,944 

Elaboracija 0,276 0,140 

Organizacija 0,152 0,424 

Metakognicija 0,249 0,185 

Čas in prostor za učenje -0,240 0,201 

Regulacija napora -0,308 0,098 

Učenje v interakciji 0,009 0,961 

Iskanje pomoči -0,031 0,871 

 

Ravno tako kot pri raziskovanju povezanosti med atribucijami in učnimi dosežki, tudi med 

pogostostjo rabe določenih učnih strategij in učnih dosežkov učencev 9. razreda PP NIS, 

ne obstaja statistično pomembna povezanost, saj je pri vsaki primerjavi stopnja 

pomembnosti višja od 0,05. 

Nekatere raziskave povezanosti med (meta)kognitivnimi strategijami in učnimi dosežki 

niso našle oz. so ugotovile negativno povezanost (Pečjak in Košir, 2003, Peklaj in Pečjak, 

2001, Pressley in Ghatla, 1990, Rao, Moerly in Sachs, 2000, Sperling idr. 2004, v Tomec, 

Pečjak in Peklaj, 2006). Pintrich in de Groot (1990, v Tomec Pečjak in Peklaj, 2006) 

menita, da je vzrok za to lahko v tem, da morajo učenci za učinkovito uporabo učnih 

strategij imeti vse tri vrste znanja, to so deklarativno, proceduralno in pogojno znanje. 
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Možno pa je tudi, da se učno uspešni učenci ne zavedajo uporabe učnih strategij, saj so 

jih avtomatizirali (Ablard in Lipschultz, 1998, v Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006). Tudi v naši 

raziskavi ne smemo pozabiti na možnost, da se učenci ne zavedajo uporabe učnih strategij 

in na njihovo morebitno pomanjkljivo razumevanje zastavljenih vprašanj v raziskavi in 

posledično odgovore, ki niso odraz dejanskega stanja. 

P. Žitko (2014) je pri učencih v 6. razredu OŠ raziskovala povezanost med doseženimi 

točkami na nacionalnem preverjanju znanja pri tujem jeziku angleščina in uporabo 

posameznih učnih strategij. Ugotovila je šibko negativno statistično povezanost med 

doseženimi točkami in kognitivnimi strategijami, srednje močno negativno statistično 

povezanost med doseženimi točkami in metakognitivnimi strategijami, med doseženimi 

točkami in motivacijskimi strategijami pa ni bilo statistično pomembne povezanosti. 

Navedene raziskave kažejo negativno (šibko) povezavo med pogostostjo uporabe učnih 

strategij in učnimi dosežki ali na neobstoj tovrstnih povezav. Slednjih tudi v naši raziskavi 

ni zaznati. 

 

Kakšni so rezultati na vprašalniku atribucij učencev 9. razreda PP NIS v primerjavi z 

rezultati na vprašalniku učencev 7. razreda redne OŠ? 

Z namenom boljšega in enostavnejšega razumevanja rezultatov oz. ugotovitev na 

področju pripisovanja vzrokov za (ne)uspeh, učnih strategij in učnih dosežkov, smo 

navedeno primerjali z rezultati učencev 7. razreda OŠ. 

Najprej smo prikazali skupno število odgovorov na 4 vprašanja, ki raziskujejo pripisovanje 

vzrokov v učni situaciji, v kateri so učenci uspešni. 
 

Tabela 17: Primerjava pripisovanja atribucij za uspeh učencev 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS 

 

Atribucije za uspeh 
 

 

Skupaj Sreča Trud Sposobnost 
Lahka 

naloga 
Ne vem 

7. razred OŠ 
f 16 59 22 18 13 128 

f % 12,5 % 46,1 % 17,2 % 14,1 % 10,2 % 100 % 

9. razred PP NIS 
f 21 68 7 19 5 120 

f % 17,5 % 56,7 % 5,8 % 15,8 % 4,2 % 100 % 

Skupaj f 37 127 29 37 18 248 

 

Pri primerjavi pripisovanja vzrokov v primeru uspeha smo ugotovili, da tako učenci 7. 

razreda OŠ kot učenci 9. razreda PP NIS najpogosteje kot vzrok za uspeh navajajo trud. 

Tako je odgovorilo približno 57 % učencev 9. razreda PP NIS in 46 % učencev 7. razreda 

OŠ. Razlike pa se pojavljajo pri pripisovanju vseh ostalih atribucij. Na drugo mesto po 

pogostosti so učenci 7. razreda OŠ uvrstili sposobnost (14,1 %), medtem ko so učenci 9. 
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razreda PP NIS uvrstili srečo (17,5 %) kot vzrok za njihov uspeh. Na tretjem mestu po 

pogostosti svoje vzroke za uspeh učenci 7. razreda OŠ pripisujejo lahki nalogi (14,1 %), 

učenci 9. razreda PP NIS pa težavnosti naloge oz. lahki nalogi. Najmanj pogosto pa kot 

vzrok za uspeh učenci 7. razreda OŠ navajajo srečo (12,5 %), učenci 9. razreda PP NIS 

pa sposobnost (5,8 %). 

Približno dve tretjini učencev obeh skupin pripisuje vzroke za svoj uspeh notranjim 

dejavnikom (trudu, sposobnosti). Pripisovanje vzrokov za uspeh je pri obeh skupinah pri 

skoraj vseh atribucijah zelo podobno. Presenetljivo je, da je delež učencev, ki ne vedo, 

čemu bi pripisali svoj uspeh, dvakrat večji pri učencih 7. razreda OŠ kot pri učencih 9. 

razreda PP NIS. Glede na nizek delež pripisovanja uspeha sposobnostim učencev 9. 

razreda PP NIS, bi bilo pri teh učencih smiselno dodatno spodbujanje zavedanja njihovih 

sposobnosti. Kljub temu, da so nižje od vrstniških, jih je možno in vredno razvijati. Potrebno 

je preprečiti, da bi se ti učenci počutili nesposobni. 

 

Tabela 18: Primerjava pripisovanja atribucij za neuspeh učencev 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS 

 

Atribucije za neuspeh 

 

Skupaj 
Smola 

Pomanjkanje 

truda 
Nesposobnost 

Težka 

naloga 

Ne 

vem 

7. razred OŠ 
f 8 78 15 12 15 128 

f % 6,2 % 60,9 % 11,7 % 9,4 % 11,7 % 100 % 

9. razred PP NIS 
f 14 56 10 33 7 120 

f % 11,7 % 46,7 % 8,3 % 27,5 % 5,8 % 100 % 

Skupaj f 22 134 25 45 22 248 

 

Tako učenci 7. razreda OŠ kot učenci 9. razreda PP NIS svoj neuspeh najpogosteje 

pripisujejo temu, da se ne potrudijo dovolj. Tako je odgovorilo približno 61 % učencev 7. 

razreda OŠ in 47 % učencev 9. razreda PP NIS. Pri pripisovanju preostalih vzrokov za 

neuspeh pa so si različni. Kot drugi najpogostejši vzrok za neuspeh so učenci 7. razreda 

OŠ navedli nesposobnost (11,7 %), medtem ko so učenci 9. razreda PP NIS na drugem 

mestu navedli težke naloge (27,5%). Učenci 7. razreda OŠ so vzrok neuspešnosti 

težavnost naloge oz. težko nalogo uvrstili na tretje mesto po pogostosti, učenci 9. razreda 

PP NIS pa so na to mesto kot vzrok za njihov neuspeh navedli smolo. Najmanj pogosto 

kot vzrok za svoj neuspeh učenci 7. razreda OŠ navajajo smolo (6,2 %), učenci 9. razreda 

PP NIS pa nesposobnost (8,3 %). 

Tudi neuspeh obe skupini večinoma najpogosteje pripisujeta notranjim dejavnikom 

(pomanjkanju truda, nesposobnosti). Učenci 7. razreda OŠ sicer precej pogosteje 

pripisujejo neuspeh notranjim vzrokom kot učenci 9. razreda PP NIS. Velik razkorak med 

deležem pripisovanja neuspeha se kaže tudi pri zunanjih dejavnikih (smola, težka naloga). 

Učenci 9. razreda PP NIS precej pogosteje neuspeh pripisujejo zunanjim dejavnikom kot 

učenci 7. razreda OŠ. Učence bi bilo treba usmerjati k pripisovanju notranjim dejavnikom. 
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Tudi v primeru pripisovanja neuspeha (koti pri pripisovanju uspeha) pa je presenetljivo, da 

je delež učencev, ki ne vedo, čemu bi pripisali svoj neuspeh, dvakrat večji pri učencih 7. 

razreda OŠ kot pri učencih 9. razreda PP NIS.  

 

Tabela 19: Opisne statistične značilnosti ocen učencev 7. razreda OŠ 

Predmeti N 
Aritmetična 

sredina 
Mediana 

Standardni 

odklon 

Najnižja 

ocena 

Najvišja 

ocena 

Matematika 32 4,19 5,00 1,030 2 5 

Slovenski jezik 32 3,66 4,00 ,865 2 5 

Naravoslovje 32 4,25 4,00 ,803 2 5 

Geografija 32 4,47 5,00 ,803 2 5 

Zgodovina 32 4,66 5,00 ,602 3 5 

 

Učenci 7. razreda OŠ so v povprečju v preteklem šolskem letu dosegli najvišjo oceno pri 

zgodovini (AS=4,66, SO=0,602), nekoliko nižjo pri geografiji (AS=4,47, SO=0,803), 

naravoslovju (AS=4,25, SO=0,803), matematiki (AS=4,19, SO=1,030), najnižjo pa pri 

slovenskem jeziku (AS=3,66, SO=0,865). 

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo na izredno uspešnost učencev teh razredov, pojavi 

pa se tudi dvom o realnem obstoju tako dobrega znanja večine učencev in primerni 

zahtevnosti ocenjevalnih situacij. 

Primerjali smo tudi statistično pomembno povezanost pogostosti pripisovanja določenih 

vzrokov za (ne)uspeh in učnimi dosežki učencev 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS. 

 

Tabela 20: Primerjava povezanosti pogostosti pripisovanja atribucij za uspeh in učnih dosežkov učencev 7. 
razreda OŠ in 9. razreda PP NIS 

Atribucije za uspeh 

Skupna učna uspešnost 

7. razred OŠ 9. razred PP NIS 

Koeficient 

korelacije 
p vrednost 

Koeficient 

korelacije 
p vrednost 

Sreča -0,616** 0,000 ,115 ,546 

Trud 0,029 0,873 ,037 ,846 

Sposobnost 0,186 0,307 -,088 ,642 

Lahka naloga -0,129 0,480 ,034 ,857 

 

Medtem ko pri učencih 9. razreda PP NIS ni zaznati statistično pomembne povezanosti 

med atribucijami za uspeh in učnimi dosežki, negativno pomembno povezanost najdemo 
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pri učencih 7. razreda OŠ, in sicer v primeru povezanosti pogostosti pripisovanja sreče in 

učnimi dosežki (r=-0,616, p=0,000), p<0,05. 

To pomeni, da bolj pogosto kot učenci vzrok za svoj uspeh pripisujejo sreči, nižje ocene 

imajo. Sklepamo lahko, da učenci niso dovolj dobro pripravljeni za določeno ocenjevalno 

situacijo in posledično svoj (nepričakovan) uspeh pripišejo sreči, zunanjemu dejavniku, na 

katerega nimajo vpliva. 

 

Tabela 21: Primerjava povezanosti pogostosti pripisovanja atribucij za neuspeh in učnih dosežkov učencev 7. 
razreda OŠ in 9. razreda PP NIS 

Atribucije za neuspeh 

Skupna učna uspešnost 

7. razred OŠ 9. razred PP NIS 

Koeficient 

korelacije 
p vrednost 

Koeficient 

korelacije 
p vrednost 

Smola -0,169 0,355 ,059 ,757 

Pomanjkanje truda 0,363* 0,041 -,213 ,259 

 Nesposobnost -0,506** 0,003 ,149 ,432 

Težka naloga -0,271 0,133 ,142 ,455 

 

Pri učencih 9. razreda PP NIS tudi ni statistično pomembnih povezav med pripisovanjem 

atribucij za neuspeh in njihovimi učnimi dosežki. Tovrstne povezave pa najdemo pri 

učencih 7. razreda OŠ, in sicer pozitivno povezanost pri pogostosti pripisovanja 

pomanjkanja truda (r=0,363, p=0,041) kot vzroka za neuspeh in učnimi dosežki in 

negativno povezanost pri pogostosti pripisovanja nesposobnosti (r=-0,506, p=0,003) kot 

vzroka za neuspeh in učnimi dosežki, p<0,05. 

Oba vzroka sta notranja dejavnika. Bolj pogosto kot učenci vzrok za svoj neuspeh 

pripisujejo nesposobnosti, nižje so njihove ocene oz. učni uspeh. Ti učenci menijo, da 

zaradi svojih nizkih sposobnosti ne morejo dosegati višjih rezultatov, kar je lahko deloma 

resnično. Kot posledica tega je možno tudi, da se zaradi tega ne trudijo, si ne prizadevajo 

za boljše ocene, saj mislijo, da je to nemogoče. Bolj pogosto kot učenci za vzrok svojega 

neuspeha navajajo pomanjkanje truda, višji so njihovi učni dosežki. Ti učenci se zavedajo 

vpliva truda oz. njegovega pomanjkanja na učne dosežke. 

Po Ho idr. (1999) tako učno uspešni učenci kot tudi učno neuspešni učenci svoj uspeh oz. 

neuspeh pripisujejo bolj notranjim vzrokom kot zunanjim. Na nekatere notranje dejavnike 

lahko vplivamo (npr. trud), na nekatere ne (npr. sposobnost). Weiner (1986) pa je ugotovil, 

da učno neuspešni učenci vzroke za neuspeh pripisujejo zunanjim vzrokom.  

M. Lipec Stopar (2005) je v svoji raziskavi bralcev (10–11 let) ugotovila, da bralci z 

izrazitimi težavami pogosteje vidijo razlog za svoj neuspeh v zunanjih dejavnikih ali pa v 

notranjih dejavnikih, na katere nimajo vpliva, povprečni bralci pa pogosteje v notranjih 
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dejavnikih. Boljši kot so bralci, pogosteje odgovornost za uspeh pripisujejo sebi. Najboljši 

bralci vidijo razlog za uspeh v njih samih, in sicer v svojih sposobnostih oz. notranjih 

dejavnikih, na katere nimajo vpliva. 

Raziskave kažejo različne ugotovitve med (ne)uspešnostjo učencev in njihovim 

pripisovanjem vzrokov (notranjih ali zunanjih dejavnikov) zanjo. Naša raziskava pa 

razkriva povezavo med pripisovanjem sreče (notranjega dejavnika) in učnim uspehom ter 

med pripisovanjem pomanjkanja truda, nesposobnosti (zunanjih dejavnikov) in učnim 

neuspehom učencev 7. razreda OŠ. 

 

Kakšni so rezultati na vprašalniku učnih strategij učencev 9. razreda PP NIS v primerjavi 

z rezultati na vprašalniku učencev 7. razreda redne OŠ? 

Da bi bolje razumeli rezultate na vprašalniku za učence 9. razreda PP NIS, smo jih 

primerjali z rezultati na vprašalniku učencev 7. razreda OŠ. Najprej smo preverili, ali so 

posamezne skupine učnih strategij normalno porazdeljene pri obeh raziskovanih razredih. 

Za to smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test. Podatki so normalno porazdeljeni, ko je 

stopnja pomembnosti navedenega testa večja kot 0,05. 

Tabela 22: Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve podatkov 

Kolmogorov-Smirnov 

 Razred Vrednost sp p 

Ponavljanje 
7.r. OŠ 0,201 32 0,002 

9.r. PP NIS 0,211 30 0,001 

Elaboracija 
7.r. OŠ 0,176 32 0,013 

9.r. PP NIS 0,180 30 0,014 

Organizacija 
7.r. OŠ 0,133 32 0,163 

9.r. PP NIS 0,239 30 0,000 

Metakognicija 
7.r. OŠ 0,125 32 0,200 

9.r. PP NIS 0,194 30 0,006 

Čas in prostor za učenje 
7.r. OŠ 0,168 32 0,023 

9.r. PP NIS 0,129 30 0,200 

Regulacija napora 
7.r. OŠ 0,148 32 0,072 

9.r. PP NIS 0,251 30 0,000 

Učenje v interakciji 
7.r. OŠ 0,220 32 0,000 

9.r. PP NIS 0,274 30 0,000 

Iskanje pomoči 
7.r. OŠ 0,126 32 0,200 

9.r. PP NIS 0,204 30 0,003 
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Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa kažejo, da podatki pri posameznih skupinah učnih 

strategij niso normalno porazdeljeni. To nas je napeljalo k uporabi neparametričnega Mann 

Whitneyjevega testa, s katerim smo primerjali učence 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS. 

V spodnji tabeli smo prikazali povprečne ocene posamezne strategije za vsako skupino 

učencev. 
 

Tabela 23: Primerjava učnih strategij učencev 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS 

Mann-Whitney U 

 Razred N AS Mediana 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 
U Z P 

Ponavljanje 

7.r. OŠ 32 2,302 2,333 33,81 1082,00 

406,000 -1,069 0,285 
9.r. PP 

NIS 
30 2,178 

 

2,167 
29,03 871,00 

Elaboracija 

7.r. OŠ 32 2,073 2,083 39,80 1273,50 

214,500 -3,786 0,000 
9.r. PP 

NIS 
30 1,733 1,833 22,65 679,50 

Organizacija 

7.r. OŠ 32 1,773 1,750 35,36 1131,50 

356,500 -1,771 0,077 
9.r. PP 

NIS 
30 1,525 1,500 27,38 821,50 

Metakognicija 

7.r. OŠ 32 2,143 2,143 37,59 1203,00 

285,000 -2,770 0,006 
9.r. PP 

NIS 
30 1,857 2,000 25,00 750,00 

Čas in prostor 

za učenje 

7.r. OŠ 32 2,038 2,000 33,25 1064,00 

424,000 -0,801 0,423 
9.r. PP 

NIS 
30 1,953 2,000 29,63 889,00 

Regulacija 

napora 

7.r. OŠ 32 1,802 1,833 23,52 752,50 

224,500 -3,670 0,000 
9.r. PP 

NIS 
30 2,278 2,333 40,02 1200,50 

Učenje v 

interakciji 

7.r. OŠ 32 1,781 1,750 35,39 1132,50 

355,500 -1,839 0,066 
9.r. PP 

NIS 
30 1,625 1,500 27,35 820,50 

Iskanje pomoči 

7.r. OŠ 32 1,9609 2,000 32,47 1039,00 

449,000 -0,446 0,656 
9.r. PP 

NIS 
30 1,9500 2,000 30,47 914,00 

 

Rezultati Mann-Whitneyjevega testa kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike 

med učenci 7. razreda OŠ in 9. razreda PP NIS v ocenjevanju pogostosti uporabe treh 
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strategij: elaboracijskih strategij (p=0,000), metakognitivnih strategij (p=0,006) in strategij 

regulacije napora (p=0,000). 

Učenci 7. razreda OŠ (AS=2,073) v primerjavi z učenci 9. razreda PP NIS (AS=1,733) 

pogosteje uporabljajo elaboracijske strategije (p=0,000). Prav tako v primerjavi z učenci 9. 

razreda PP NIS (AS=1,857) učenci 7. razreda OŠ (AS=2,143) pogosteje uporabljajo 

metakognitivne strategije (p=0,006). Glede na pričakovane nekoliko višje kognitivne 

sposobnosti učencev 7. razreda OŠ nas ti rezultati ne presenečajo. 

Strategije regulacije napora pa pogosteje uporabljajo učenci 9. razreda PP NIS 

(AS=2,278) kot učenci 7. razreda OŠ (AS=1,802), p=0,000. To kaže na razlike v vztrajnosti 

pri (celovitem) učenju in usmerjanju motivacije. 

Pri uporabi preostalih strategij, to je strategij ponavljanja (p=0,285), organizacijskih 

strategij (p=0,077), strategij upravljanja časa in prostora za učenje (p=0,423), strategij 

učenja v interakciji (p=0,066), strategij iskanja pomoči (p=0,656) med raziskovanima 

skupinama ni zaznati statistično pomembnih povezav. Tako učenci 7. razreda OŠ kot 

učenci 9. razreda PP NIS uporabljajo navedene strategije enako (p>0,05). 

A. Andrejašič (2015) je raziskovala, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

skupino učencev s PP in skupino učencev brez PP v tretji triadi OŠ pri uporabi treh vrst 

učnih strategij. Ugotovila je, da učenci s PP manj pogosteje uporabljajo elaboracijske in 

organizacijske učne strategije ter aktivne oblike ponavljanja, bolj izražene pa imajo pasivne 

oblike ponavljanja. 
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Tabela 24: Primerjava povezanosti med pogostostjo rabe učnih strategij in učnimi dosežki učencev 7. razreda OŠ 

in 9. razreda PP NIS 

 

Skupna učna uspešnost 

7. razred OŠ 9. razred PP NIS 

Koeficient 

korelacije 
p vrednost 

Koeficient 

korelacije 
p vrednost 

Ponavljanje ,183 ,317 0,013 0,944 

Elaboracija ,348 ,051 0,276 0,140 

Organizacija -,226 ,213 0,152 0,424 

Metakognicija ,115 ,531 0,249 0,185 

Čas in prostor za 

učenje ,109 ,554 -0,240 0,201 

Regulacija napora -,357* ,045 -0,308 0,098 

Učenje v 

interakciji -,435* ,013 0,009 0,961 

Iskanje pomoči -,132 ,472 -0,031 0,871 

 

Rezultati kažejo, da ne obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo 

uporabe katerihkoli učnih strategij in skupnim učnim dosežkom učencev 9. razreda PP 

NIS. Negativno statistično pomembne povezave pa se kažejo pri učencih 7. razreda OŠ, 

in sicer v povezavi skupnega učnega dosežka in strategij regulacije napora (r=-0,357, 

p=0,045) in v povezavi skupnega učnega dosežka s strategijami učenja v interakciji (r=-

0,435, p=0,013), p<0,05. Z drugimi besedami: bolj pogosto kot učenci 7. razreda OŠ 

uporabljajo strategije regulacije napora in strategije učenja v interakciji, nižje učne dosežke 

imajo. Pričakovali bi obratno povezavo med strategijami regulacije napora in učnimi 

dosežki. Glede na nizke učne dosežke v tem primeru sklepamo, da je regulacija napora 

pomanjkljiva oz. slaba ter da nima tolikšnega vpliva na učni dosežek. Na učni dosežek 

vpliva več dejavnikov, skupek učnih strategij. Rezultati kažejo, da učenje v interakciji ne 

prinaša pričakovanih rezultatov, to pomeni, da iz različnih razlogov ni učinkovito. Bodisi 

zaradi pomanjkanja znanja osebe, s katero se učijo, bodisi zaradi upada zbranosti pri 

učenju ipd. 

Ho idr. (1999) ugotavljajo, da učno bolj uspešni učenci uporabljajo kognitivno zahtevnejše 

učne strategije in obratno. M. Lipec Stopar (2005) je v svoji raziskavi bralcev (10–11 let) 

prav tako ugotovila, da ni bistvenih razlik v pogostosti uporabe različnih strategij med 

boljšimi bralci in bralci s težavami, za posamezno skupino pa so značilnejše določene 

strategije. Zaključila je, da je učenje strategij potrebno za vse učence. Tudi v naši raziskavi 
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ni bistvenih razlik, povezav med pogostostjo uporabe določenih učnih strategij kot celote 

in dosežkov pri obeh skupinah. 
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9 SKLEP 

Cilj raziskave je bil dobiti vpogled v atribucije, učne strategije in učne dosežke učencev 9. 

razreda PP NIS in v medsebojno povezanost teh konstruktov. V nadaljevanju strnjeno 

predstavljamo ugotovitve opravljene raziskave. 

Večina učencev (več kot polovica) 9. razreda PP NIS svoj učni uspeh pripisuje notranjemu, 

nestabilnemu in kontroljivemu dejavniku, tj. trudu. Prav temu dejavniku večina učencev 

(nekoliko manj kot polovica) pripisuje tudi vzroke za svoj učni neuspeh, torej pomanjkanju 

truda. Pri večini učencev so atribucije za pripisovanje uspeha in neuspeha torej enake v 

obeh situacijah. Učenci prepoznavajo, ali pa vsaj tako navajajo, da je njihov uspeh odvisen 

od njihovega vložka truda. V neuspešnih situacijah sicer večina učencev vzroke še vedno 

išče izven dosega svojega vpliva ali pa ga ne pozna. Z vidika poučevanja je priporočljivo, 

da učitelji učence v še večji meri usmerjajo k želenemu pripisovanju atribucij, tj. 

pripisovanju uspeha trudu oz. neuspeha pomanjkanju trudau, in sicer s podajanjem 

takojšnjih povratnih informacij. 

Pomembno je, da jih usmerjamo v pripisovanje vzrokov notranjim dejavnikom (trudu ali 

sposobnostim), najbolje pa, da jih usmerjamo k pripisovanju kontroljivim notranjim 

dejavnikom, torej trudu oz. pomanjkanju truda. Učenci, ki vzroke za svoj (ne)uspeh 

pripisujejo na omenjeni način, sprejemajo odgovornost za lastna dejanja in posledično k 

nalogam pristopajo drugače, učinkoviteje kot ostali, ki so na nek način vdani v usodo. 

Atribucije so torej tiste, ki vplivajo na nadaljnje učno vedenje. Po 11. letu starosti je 

potrebno pripisovanje (ne)uspeha dopolniti z uporabo dobrih učnih strategij, na katere je 

treba učence navajati (Marentič Požarnik, 2016). 

Učenci 9. razreda PP NIS najpogosteje uporabljajo strategije uravnavanja virov, izmed 

katerih največkrat uporabljajo strategije regulacije napora. Nekoliko manj pogosto 

uporabljajo kognitivne učne strategije, v sklopu katerih najpogosteje izbirajo strategije 

ponavljanja. Pogosto naj bi uporabljali tudi metakognitivne strategije. V mislih moramo 

imeti, da poročanja učencev o rabi določenih učnih strategij ne izražajo nujno dejanskega 

stanja. 

Učne strategije učenci uporabljajo tudi glede na cilj oz. namen učenja. Bodisi se učijo z 

namenom zapomnitve gradiva in uporabljajo površinske strategije bodisi se učijo z 

namenom razumevanja gradiva in uporabljajo globinske strategije. V naši raziskavi 

prednjačijo površinske strategije, nakazuje pa se tudi uporaba globinskih strategij. 

Algozzine (2006) poudarja, da moramo učence z LMDR učiti, kako pristopati k učnim 

situacijam, kako se učiti. Ne zadostuje pa, da navedeno poučujemo na klasičen način. Ti 

učenci potrebujejo inovativne in konkretne predstavitve, ki vodijo v razvijanje učnih 

strategij. 

Raziskovali smo tudi, ali obstaja statistično pomembna povezanost med pripisovanjem 

vzrokov za (ne)uspeh in pogostostjo uporabe določenih učnih strategij. Ugotovili smo, da 

obstaja statistično pomembna negativna povezanost med pogostostjo pripisovanja sreče 

oz. smole kot vzroka za uspeh oz. neuspeh in pogostostjo rabe strategij regulacije napora. 

Statistično pomembna pozitivna povezanost pa se je pokazala med pogostostjo 
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pripisovanja smole kot vzroka za neuspeh in pogostostjo rabe metakognitivnih strategij in 

strategij učenja v interakciji. 

M. Boekaerts (2001) navaja neločljivo povezanost kognitivnih in motivacijskih dejavnikov. 

K prvim uvršča znanje, spretnosti in sposobnosti, k drugim pa motivacijske sestavine 

(kamor uvrščamo tudi atribucije). 

Zanimalo nas je, ali obstaja statistično pomembna povezanost med pogostostjo 

pripisovanja določenih vzrokov za (ne)uspeh in učnimi dosežki učencev 9. razreda PP 

NIS. Tovrstne povezanosti ni bilo zaznati.  

Ravno tako kot pri raziskovanju povezanosti med atribucijami in učnimi dosežki, tudi med 

pogostostjo rabe določenih učnih strategij in učnih dosežkov učencev 9. razreda PP NIS 

ne obstaja statistično pomembna povezanost. 

To pomeni, da na učne dosežke učencev v naši raziskavi pomembno vplivajo drugi 

dejavniki, ne pa atribucije in učne strategije. Med druge dejavnike lahko prištevamo 

interese, vrednote o znanju, zunanje spodbude, samopodobo ipd. 

Pintrich in Schunk (2002) navajata, da je motivacija bolj povezana z učenjem oz. 

kognitivnimi in metakognitivnimi procesi učenja kot pa z učnimi dosežki oz. učno 

uspešnostjo. 

Da bi zbrane ugotovitve lažje razumeli, jih umestili, smo jih primerjali z rezultati izbrane 

referenčne skupine, tj. z učenci 7. razreda redne OŠ. Kot vzrok za uspeh obe skupini 

učencev najpogosteje prepoznavata trud, učenci 9. razreda PP NIS v nekoliko višji meri. 

Kot vzrok za neuspeh prav tako obe skupini navajata pomanjkanje truda, pri čemer je delež 

učencev 7. razreda OŠ višji. Skupini sta si pravzaprav precej podobni. V primerjavi z 

učenci 9. razreda PP NIS učenci 7. razreda OŠ pogosteje uporabljajo elaboracijske in 

metakognitivne strategije, k čemer jih najverjetneje spodbuja že sama narava, zahteve 

izobraževalnega programa. Učenci 9. razreda PP NIS pa pogosteje kot učenci 7. razreda 

OŠ uporabljajo strategije regulacije napora pri učenju. Pri ostalih preučevanih učnih 

strategijah (ponavljanju, organizaciji, času in prostoru za učenje, učenju v interakciji, 

iskanju pomoči) pa statistično pomembnih razlik med obema skupinama ni. 

Osebe z LMDR zaradi svojih posebnih lastnosti potrebujejo pomoč, podporo in usmerjanje 

tako v šolskih kot izven šolskih oziroma vsakodnevnih situacijah. Potrebno jih je usmerjati 

k pripisovanju uspeha in neuspeha notranjim vzrokom, predvsem trudu oz. pomanjkanju 

slednjega. S tem so učenci na poti ozaveščanja, da imajo sami niti v rokah in so odgovorni 

za svoj (ne)uspeh. Zaključujemo tudi, da ti učenci še vedno potrebujejo vodstvo pri učenju, 

sistematično in načrtovano poučevanje učnih strategij v konkretni situaciji in njihovo 

osmišljanje. 

Pomanjkljivosti raziskave 

Pomanjkljivost raziskave je majhno število udeležencev v njej, zaradi česar rezultatov ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo. Prav tako smo zaradi narave razumevanja 

učencev z LMDR izbrali 3-stopenjsko lestvico ocenjevanja pogostosti uporabe učnih 

strategij, zaradi česar je zmanjšana občutljivost pridobljenih podatkov. Poraja se tudi dvom 

o razumevanju vprašanj, zanesljivosti odgovorov, saj vprašanja temeljijo na zmožnosti 
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vživljanja v hipotetične situacije, kljub temu, da so bili učenci v raziskavi deležni dodatne 

razlage, primerov. Prav tako je skupina učencev z LMDR zelo raznolika. 

Uporabna vrednost raziskave 

Z raziskavo smo pridobili vpogled v atribucije in učne strategije učencev 9. razreda PP NIS 

ter povezavo omenjenih konstruktov z učnim uspehom. Pridobljene podatke smo z 

namenom lažje predstavljivosti, razumevanja preučevanega vzorca primerjali z učenci 

značilnega razvoja. Raziskava odpira možnosti za nadaljnje preučevanje, oblikovanje 

priporočil, smernic za strokovno ozaveščanje atribucij in za poučevanje in razvijanje učnih 

strategij. 

Predlogi za nadaljnje raziskave 

Na oblikovanje učenčevih atribucij vplivajo tudi osebe iz njegovega okolja. V prihodnosti bi 

bilo smiselno raziskati, kako se učitelji, starši odzovejo na učenčev (ne)uspeh in kakšen 

vpliv ima to na pripisovanje atribucij (ne)uspeha učencev. Prav tako bi bilo zanimivo 

raziskati, ali in kako (posredno, neposredno) učitelji poučujejo učne strategije in na podlagi 

tega raziskovati povezanost s pogostostjo uporabe učnih strategij pri samostojnem učenju 

in pa povezanost z učnim uspehom. Predlagamo tudi preučevanje atribucij in učnih 

strategij na bolj konkretni ravni, pri točno določenem predmetu (slovenskem jeziku, 

družboslovju, naravoslovju, …) skozi daljše časovno obdobje, v katerem bi učne strategije 

neposredno opazovali in pridobivali obsežnejše informacije o atribucijah takoj po 

doseženem (ne)uspehu. Vprašalnik o atribucijah bi bilo priporočljivo tudi ponoviti, s tem bi 

ugotavljali stabilnost odgovarjanja. V raziskovanje bi bilo zanimivo vključiti tudi učne 

emocije. 
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PRILOGA 

Vprašalnik o učnih dosežkih, atribucijah in učnih strategijah 

 

1. del: V tabelo vpiši svojo zaključno oceno pri določenih predmetih v 6. razredu OŠ oz. 

8. razredu PP NIS. 

6. razred OŠ 

 

8. razred PP NIS 

MAT SLJ NAR DRU 

    

 

2. del: Pred teboj so trditve o tem, kako si razlagaš svoj (ne)uspeh. Natančno preberi 

posamezno trditev, o njej premisli in obkroži odgovor, ki zate najpogosteje velja. 

1. Predstavljaj si, da bi v šoli dobil/-a dobro oceno. Kaj bi si mislil/-a? 

a) Imel/-a sem srečo. 

b) Dobro sem se naučil/-a. 

c) Sem pameten/-na. 

d) Naloge so bile lahke. 

e) Ne vem, zakaj sem jo dobil/-a. 

 

2. Predstavljaj si, da bi v šoli dobil/-a slabo oceno. Kaj bi si mislil/-a? 

a) Imel/-a sem slab dan. 

b) Doma sem se slabo pripravil/-a. 

c) Mislil bi, da nisem dovolj pameten/-na. 

d) Naloge so bile težke. 

e) Ne vem, zakaj sem jo dobil/-a. 

 

3. Predstavljaj si, da bi ti šlo v šoli slabo. Kako bi nekomu razložil/-a, zakaj ti gre slabo? 

a) Slabo mi gre, ker nimam sreče, kadar učitelj/-ica preverja moje znanje. 

b) Slabo mi gre, ker se ne učim dovolj. 

c) Slabo mi gre, ker se težko učim. 

d) Slabo mi gre, ker so na testu težke naloge. 

e) Ne vem, zakaj mi gre slabo. 

 

MAT SLJ NAR GEO ZGO 
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4. Predstavljaj si, da bi bil v šoli uspešen. Kako bi nekomu razložil, zakaj si uspešen? 

a) Uspešen/-na sem, ker imam srečo, kadar učitelj/-ica preverja moje znanje. 

b) Uspešen/-na sem, ker se dovolj učim. 

c) Uspešen/-na sem, ker sem pameten/-na 

d) Uspešen/-na sem, ker so na testu lahke naloge. 

e) Ne vem, zakaj sem uspešen/-na. 

 

5. Predstavljaj si, da v šoli ne znaš rešiti testa. Kaj bi si mislil/-a? 

a) Nisem imel/-a sreče z vprašanji. 

b) Nisem se dovolj učil/-a. 

c) Nisem dovolj pameten/-na 

d) Naloge so bile težke. 

e) Ne vem, zakaj nisem znal/-a rešiti testa. 

 

6. Predstavljaj si, da med poukom pravilno odgovoriš na učiteljevo vprašanje. Kaj bi si 

mislil/-a? 

a) Imel/-a sem srečo. 

b) Dobro sem se naučil/-a. 

c) Sem pameten/-na. 

d) Vprašanje je bilo lahko. 

e) Ne vem, zakaj sem odgovoril/-a pravilno. 

 

7. Predstavljaj si, da te učitelj/-ica pohvali za domačo nalogo. Kaj bi si mislil/-a? 

a) Imel/-a sem srečo. 

b) Zelo sem se potrudil/-a. 

c) Sem pameten/-na. 

d) Domača naloga je bila lahka, učitelj/-ica je pohvalil/-a vse. 

e) Ne vem, zakaj me je pohvalil/-a. 

 

8. Predstavljaj si, da pri branju nečesa nisi razumel/-a. Kaj bi si mislil/-a? 

a) Imel/-a sem slab dan. 

b) Nisem se dovolj potrudil/-a, da bi razumel/-a. / Prehitro sem prebral/-a. 

c) Branje mi ne gre. / Težko razumem prebrano. 

d) Besedilo je bilo težko. 

e) Ne vem, zakaj nisem razumel/-a. 
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3. del: Pred teboj so trditve o učenju. Pozorno jih preberi, premisli in obkroži številko, ki 

ustreza tvojemu odgovoru, pri čemer pomeni: 

1 – zame nikakor ne velja, 

2 – zame včasih velja, 

3 – zame povsem velja. 

 

 Ne velja 
Včasih 

velja 

Povsem 

velja 

1. Ko se učim, snov v mislih vsaj enkrat ponovim. 1 2 3 

2. Učim se vedno na istem mestu. 1 2 3 

3. Ko se učim, naredim miselni vzorec. 1 2 3 

4. 
Če je snov, ki jo berem, težka, se pri branju bolj zberem, 

potrudim, berem počasneje. 
1 2 3 

5. Učim se s starši. 1 2 3 

6. Redno pišem domače naloge. 1 2 3 

7. Učim se iz učbenika. 1 2 3 

8. Ko berem snov, si o njej sproti postavljam vprašanja. 1 2 3 

9. 
Če opazim, da pri učenju ne napredujem, preneham z 

učenjem in nadaljujem kasneje. 
1 2 3 

10. Če česa ne razumem, vprašam starše. 1 2 3 

11. Naredim si urnik učenja. 1 2 3 

12. Pri učenju poskušam ugotoviti, česa ne razumem dobro. 1 2 3 

13. 
Ko berem neko snov, poskušam povezati prebrano s tem, 

kar sem se naučil pri drugem predmetu. 
1 2 3 

14. 
Zapomnim si pomembne besede, da me spomnijo na 

temo, ki smo jo obravnavali pri nekem predmetu. 
1 2 3 

15. 
Ko se učim, si preberem snov in 

podčrtam/obkrožim/pobarvam pomembne besede. 
1 2 3 

16. 
Če je snov težka, preneham z učenjem ali pa se učim le 

lažje dele. 
1 2 3 

17. Učim se z brati, sestrami, drugimi sorodniki. 1 2 3 
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  Ne velja 
Včasih 

velja 
Povsem 

velja 

18. Če česa ne razumem, vprašam sošolce, prijatelje. 1 2 3 

19. 
Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat 

preberem in poskušam razumeti. 
1 2 3 

20. 
Učim se v čim bolj tihem prostoru, v katerem se najbolje 

učim. 
1 2 3 

21. Učim se iz zvezkov. 1 2 3 

22. 
Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam 

snov, ki se jo učim. 
1 2 3 

23. Učim se sam. 1 2 3 

24. 
Če česa ne razumem, vprašam brate, sestre, druge 

sorodnike. 
1 2 3 

25. Ko se učim, naredim razpredelnico. 1 2 3 

26. Med poukom pogosto razmišljam o drugih stvareh. 1 2 3 

27. 
Učiteljevo razlago povežem s tem kar sem pred tem 

prebral v učbeniku. 
1 2 3 

28. Ko se učim, vsaj enkrat preberem zvezek in učbenik. 1 2 3 

29. Če me snov ne zanima, preneham z učenjem. 1 2 3 

30. Učim se s sošolci, prijatelji. 1 2 3 

31. 
Kadar se pri pouku zmedem pri pisanju zapiskov, jih 

kasneje uredim. 
1 2 3 

32. Načrtujem prostočasne aktivnosti. 1 2 3 

33. 
Ko se učim, si izpisujem pomembne podatke ali 

pomembne besede ali neznane besede. 
1 2 3 

34. 
Ko berem neko snov, poskušam povezati prebrano s tem, 

kar sem se naučil drugje (doma, v drugi šoli ipd.). 
1 2 3 

35. 
Če česa ne razumem, vprašam učitelja, učitelja v 

podaljšanem bivanju, vzgojitelja v domu. 
1 2 3 

36. Učim se iz dodatnih virov in gradiv (internet, knjige ipd.) 1 2 3 

 

 

 


