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POVZETEK 

V magistrskem delu ugotavljam, kakšno samopodobo imajo učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja in kakšno njihovi vrstniki brez težav. S pomočjo primerjave sem 
poskušala ugotoviti, na katerih komponentah imajo boljšo in na katerih komponentah slabšo 
samopodobo. V teoretičnem uvodu predstavljam definicije in opredelitve pojma samopodoba, 
modele samopodobe, samopodobo v mladostništvu, komponente samopodobe, vpliv 
samopodobe na učenje in načine spodbujanja dobre samopodobe pri učencih. Na kratko pa 
predstavljam tudi učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Samopodobo in 
področja samopodobe sem raziskovala s prirejenim slovenskim vprašalnikom samopodobe-
SPA za oceno samopodobe učencev (Musitu, García, Gutiérrez, Krajnc in Pečjak, 1998).  
Vprašalnik ima preverjene merske karakteristike, zanesljivost in veljavnost. Vzorec je 
sestavljen iz 96 učencev rednih osnovnih šol v Prekmurju, od tega 48 učencev s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja in 48 vrstnikov brez težav.  

Rezultati so pokazali, da je splošna samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja in vrstnikov brez težav dobra. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja in njihovi vrstniki brez težav imajo dobro socialno, družinsko in telesno samopodobo, 
slabšo pa imajo učno in emocionalno samopodobo. Rezultati so pokazali, da med večino 
komponent samopodobe obstaja statistično značilna povezanost, kar pomeni, da se z večanjem 
vrednosti ene komponente večajo tudi vrednosti druge komponente. Ni pa statistično značilne 
povezanosti med socialno in emocionalno samopodobo ter učno in emocionalno samopodobo. 
Statistično značilna povezanost obstaja tudi med posameznimi komponentami in splošno 
samopodobo. 

V raziskavi sem prišla do ugotovitev, da imajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja nižjo socialno samopodobo kot vrstniki brez težav. Ugotovila sem, da imajo vsi 
vključeni učenci podobno telesno samopodobo. Ugotovila sem, da sta splošna in akademska 
samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja nižji v primerjavi z 
njihovimi vrstniki brez težav. V raziskavi sem ugotovila, da akademska samopodoba ni odvisna 
od spola učencev.  

Ugotovila sem, da je splošna samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja in vrstniki brez težav dobra, da je potrebno biti pozoren na vse komponente samopodobe, 
pomagati učencem razvijati dobro samopodobo ter pri tem vključiti vse člane strokovnega tima 
in tudi njihove starše. Da bi se samopodoba tako učencev s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja kot njihovih vrstnikov brez težav izboljšala oziroma zvišala, so v magistrskem 
delu predlagane smernice in priporočila za učitelje oziroma strokovnjake, ki so vpeti v vzgojno-
izobraževalni proces. 

 

KLJUČNE BESEDE: samopodoba, komponente samopodobe, učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja   
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ABSTRACT 

In my master thesis, I note self-concept of pupils with disabilities in specific areas of learning 
and peers without disabilities, I compare them and determine in which areas their self-concept 
is good and in which poor. In the theoretical introduction, there are the definitions of self-
concept, components and models of self-concept, self-concept in adolescence, the impact of 
self-concept on learning and ways of promoting positive self-concept in pupils. In short, I also 
present the pupils with disabilities in specific areas of learning. I explored the self-concept and 
components of self-concept with adapted to the Slovenian self-concept questionnaire-SPA for 
self-concept of pupils (Musita, García, Gutiérrez, Krajnc and Pečjak, 1998). The mentioned 
questionnaire has verified measurement characteristics, reliability and validity. The sample is 
composed of 96 pupils, of regular elementary schools in Prekmurje, of whom 48 are pupils whit 
disabilities in specific areas of learning and 48 peers without disabilities.  

The results show that the self-concept of pupils whit disabilities in specific areas of learning 
and peers without disabilities is good. Pupils whit disabilities in specific areas of learning and 
peers without disabilities have good social, family and physical self-concept, but they have a 
worse academic and emotional self-concept. The results show that there is a statistically 
significant relationship between most components of self-image, which means that the values 
of the one component increase as the values of another component increase. On the other hand, 
were no statistically significant connection between social and emotional self-concept and 
learning and emotional self-concept. There is also a statistically significant connection between 
individual components and general self-concept. 

The study found that pupils with disabilities in specific areas of learning have lower social self-
concept than their peers without disabilities. We have found that all involved pupils have the 
same physical self-concept. We have found that general and academic self-concept of pupils 
with disabilities in specific areas of learning is lower than their peers without disabilities. The 
study shows that academic self-esteem does not depend on the gender of pupils.  

To sum up, my main findings are that pupils with disabilities in specific areas of learning and 
peers without disabilities have good general self-concept, but we have to pay attention in all 
components of self-concept, helping pupils to develop good self-concept, involving all 
members of the expert team as well as their parents. In purpose to improve self-concept, as 
pupils with disabilities in specific areas of learning as peers without disabilities, are in the 
master thesis useful recommendations, guidelines for teachers or expert, involved in the 
educational process. 

 

 

KEY WORDS: self-concept, components of self-concept, pupils with disabilities in specific 
areas of learning 
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UVOD 

Samopodoba. Vsak ima neko predstavo o tem, kaj je samopodoba. To je skupek zaznav, misli 
in predstav o sebi, o tem kdo in kaj smo. Je vse tisto, kar si mislimo o sebi, svojih sposobnostih, 
lastnostih, o svojem telesu, možnostih v življenju, uspehih in neuspehih. Če povemo to z 
drugimi besedami, je to posameznikovo doživljanje samega sebe (Kompare, Stražišar, Dogša, 
Vec in Curk, 2006). Posameznikova samopodoba je njegov odsev v ogledalu, ki ga vidi samo 
on. Samopodobo, celo v današnjem času in družbi, ko sta uspeh in tekmovalnost ključnega 
pomena, pa gradimo na osnovi informacij, ki jih dobimo iz okolice od drugih ter tako 
nemalokrat pozabimo nase, na to, kaj si sami mislimo in se obremenjujemo s tem, kaj mislijo 
drugi oziroma bolje rečeno, kar mislimo, da si o nas mislijo drugi. Na razvoj samopodobe imajo 
velik vpliv naše pretekle izkušnje v življenju, uspehi, padci in odnosi okolice. Samopodoba je 
tako tesno povezana s samospoštovanjem in samozavestjo.  

Samopodoba je celota, katere del sta tudi samospoštovanje in samozavest. Slednja predstavlja, 
v kakšnem stiku smo s samim seboj, in nam postavlja vprašanja o tem, zakaj smo takšni. Njen 
ključen pomen zasledimo pred dejanji, ko se sprašujemo, če smo tega sposobni in kako bi se 
izšlo. Del samozavesti pa predstavlja samozaupanje in vedenje o naših sposobnostih 
(Samospoštovanje, samozavest in samopodoba, b.d.). 

Samospoštovanje se vedno pojavi po dejanju, ko se ocenjujemo, kako nam je uspelo in kaj si o 
tem mislijo drugi; deluje  kot nekakšno zrcalo, saj na naše samospoštovanje v veliki meri vpliva 
tudi mnenje drugih. Gre za lestvico uspešno/dobro proti neuspešno/slabo, se pravi, je to 
vrednostni del naše samopodobe (Samospoštovanje, samozavest in samopodoba, b.d.). 

Samospoštovanje in samozavest sta v času mladostništva na veliki preizkušnji. V tem obdobju 
so najbolj ranljivi prav učenci s posebnimi potrebami, med njimi tudi učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. 

Tema samopodobe me je zanimala že od nekdaj, saj je izredno pomembna za vsakega izmed 
nas. Predstavlja posameznikovo »energijo« do življenja, od nje pa je odvisna kakovost našega 
življenja, spopadanja z vsakdanjimi izzivi življenja in nenazadnje tudi naših odnosov. Dandanes 
se veliko govori o samopodobi učencev, kako graditi pozitivno samopodobo in pomagati tistim, 
ki imajo slabo samopodobo. O samopodobi učencev s posebnimi potrebami, posebej učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pa se zelo malo govori, zato sem se odločila, da 
bom to področje raziskala. Za raziskovanje samopodobe učencev s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja sem se odločila, ker v stiku z njimi pogosto dobiš občutek, da imajo slabo 
oziroma nizko samopodobo, predvsem socialno, akademsko in telesno.  

V svojem magistrskem delu sem skušala ugotoviti, kaj je samopodoba, kakšna je dobra 
samopodoba, kako se lahko izboljša in razvija. V empiričnem delu sem raziskovala, kakšno 
samopodobo imajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z 
vrstniki brez težav, na katerih komponentah je njihova samopodoba dobra oz. manj dobra. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. SAMOPODOBA 

Samopodoba sodi med najpogosteje preučevane psihološke konstrukte (Madariaga in Goñi, 
2009) in označuje posameznikov odnos do samega sebe, njegove predstave, zaznave, misli in 
prepričanja o samem sebi ter čustva, ki jih goji do sebe (Musek, 2005). 

Samopodoba je »univerzalno zdravilo« za veliko bolezni v današnjem času, ravno zato je tako 
pomembna. Pove nam, koliko imamo radi sami sebe, a samopodoba je še veliko več. Je naša 
»skrivna energija«, »celota elementov«, ki vplivajo na naša življenja in določajo, kakšno 
vrednost si pripisujemo. Samopodoba je način, kako vidimo sami sebe. Vpliva na naše zdravje 
in »energijo«, »duševni mir«, sposobnost, srečo, kakovost naših odnosov, na naše predstave, na 
cilje, ki si jih postavljamo in jih dosegamo, na produktivnost in na naš vsestranski uspeh 
(Youngs, 2000). 

Samopodoba je odnos do samega sebe, vrednost, ki jo pripišemo sebi. Samopodoba so naša 
pojmovanja, predstave, vrednote o samem sebi (Youngs, 2000). 

D. Kobal (2000) pravi, da je samopodoba organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, 
stališč, sposobnosti, zanimanj, vrednot, pričakovanj itd., ki jih posameznik v različnih stopnjah 
razvoja  in situacijah pripisuje samemu sebi. Te lastnosti tvorijo referenčni okvir, s katerim 
posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje. Hkrati so v povezavi z obstoječim 
vrednostnim sistemom posameznika ter njegovega ožjega in širšega družbenega okolja in so 
pod vplivom delovanja obrambnih mehanizmov.  

A. Kompare idr. (2006) menijo, da je samopodoba pomemben del posameznikove osebnosti v 
vsakem življenjskem obdobju in v vsaki situaciji. Predstavlja namreč referenčni okvir za 
usmerjanje vedenja, povezana je z vrednostnim sistemom in je pod vplivom obrambnih 
mehanizmov. 

Samopodoba je danes opredeljena kot množica odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do 
samega sebe. Ti odnosi so lahko bodisi zavedni bodisi nezavedni, vanje pa vstopa počasi in 
postopoma s pomočjo predstav, občutij, vrednotenj samega sebe, svojih socialnih naravnanosti, 
ravnanj, ki jih sprva preko mame, kasneje pa preko družbenega okolja razvijamo že od samega 
rojstva (Ule, 1994).  

Samopodoba je opredeljena kot množica odnosov, ki jih posameznik zavedno ali nezavedno 
vzpostavlja do samega sebe, in kot organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob ter stališč, 
za katere je značilno, da: 

• jih vsak posameznik pripisuje samemu sebi, 
• preko njih posameznik usmerja svoje ravnanje, 
• so v tesni povezavi z vrednostnim sistemom okolja, v katerem posameznik živi in z 

vrednostnim sistemom posameznika samega, 
• so pod vplivom delovanja obrambnih mehanizmov, ki prepuščajo le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz (Kobal, Kolenc, Lebarič in Žalec, 2004). 
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Samopodoba ima pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika, saj vpliva na njegovo 
kognitivno naravnanost, čustva, vedenje. Oblikuje se v interakciji med posameznikom in 
okoljem, razvija se od rojstva do smrti, z leti pa postaja stabilnejša. V otroštvu imajo največji 
vpliv na oblikovanje samopodobe starši, z vstopom v vrtec pa kot pomembni drugi tudi 
vzgojitelji, nato učitelji in vrstniki. Samopodoba osmišlja in ureja posameznikove misli, čustva 
in dejanja. Določa kvaliteto posameznikovega življenja. Posameznik, ki ima dobro in pozitivno 
samopodobo, bo ustrezneje ravnal in se lažje spopadal tudi s kriznimi življenjskimi dogodki 
(Juriševič, 1997). 

Samopodoba posledično vpliva na naše življenje, zdravje, srečo, »energijo«, motivacijo, 
sposobnosti in cilje (Žibert, 2011). 

Samopodoba je konstrukt dinamične narave, ki se razvija postopoma na osnovi 
samoopazovanja ter na podlagi spoznanj in izkušenj, ki jih oseba pridobiva skozi različne 
socialne interakcije z okoljem. Ta proces je kontinuiran in značilen za vsako življenjsko 
obdobje ter poteka v smeri od stanja relativne splošnosti in nediferenciranosti k stanju vse večje 
kompleksnosti in razčlenjenosti (Bracken, Bunch, Keith in Keith, 2000).  

Sodobni strukturni modeli samopodobe poudarjajo njeno večplastnost oziroma sestavljenost iz 
različnih specifičnih področij delovanja, na katerih ima posameznik izkušnje. Tako lahko 
govorimo o različnih sestavinah samopodobe (telesni, emocionalni, socialni, učni), ki so 
medsebojno prepletene, obenem pa povezane s celostno samopodobo. Medtem ko je slednja 
predvsem kognitivna reprezentacija samega sebe, povezana z zaznavo lastnih sposobnosti in 
spretnosti na posameznih področjih delovanja (npr. »pri šolskem delu sem uspešen«), pa 
samospoštovanje predstavlja vrednostni vidik samopodobe (npr. »ponosen sem na to, kar 
počnem«), ki opredeljuje čustveni odnos do sebe, zadovoljstvo in sprejemanje samega sebe 
(Kobal Grum, 2003). 

Psiholog Nathaniel Branden (1969, v Youngs, 2000) pa pravi, da sta samospoštovanje in 
samoučinkovitost stebra pozitivne samopodobe. Samospoštovanje pomeni zaupati v lastne 
vrednote, je odnos do sebe, podoba lastne vrednosti. Omogoča pozornost do drugih in 
prijateljstvo. Samoučinkovitost pa pomeni zaupati v lastne sposobnosti, razmišljanje, odločitve, 
zaupanje vase. Samopodoba je rezultat dogajanj v sebi, naš »cenovni listek« in način, kako 
gledamo nase. To pa se kaže v naših besedah in dejanjih, zato lahko tudi drugi vidijo, kakšna 
je naša samopodoba. Le-ta vpliva tudi na to, kako nas sprejemajo drugi. Pozitivna samopodoba 
je osnova za zdrav razvoj vseh otrok, tako učencev z različnimi posebnimi potrebami kot 
njihovih vrstnikov brez težav. Samopodoba je pomemben dejavnik v našem življenju, saj vpliva 
na kakovost in zadovoljstvo v življenju. Od naše samopodobe je odvisno, kakšne naloge, cilje, 
odgovornosti si bomo postavljali in kakšni bodo naši odnosi z ostalimi (Youngs, 2000). 
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1.1 OBLIKOVANJE SAMOPODOBE V MLADOSTNIŠTVU 

Veliko avtorjev si po svoje razlaga mladostništvo, vendar se njihova mnenja večinoma skladajo 
v tem, da se mladostnik sooča z vrsto razvojnih nalog, ki se dotikajo naslednjih psihosocialnih 
področij: iskanja lastne identitete; oblikovanje samopodobe; odnosa do lastnega telesa in 
oblikovanja spolne vloge; odnosov z vrstniki, s starši in drugimi avtoritetami; odnosa do 
prihodnosti (zlasti do študija, poklica, dela in družine); prilagajanja družbenemu okolju, ki 
zajema ustrezen vrednotni sistem, odgovorno socialno vedenje in lastna moralna načela (Kobal, 
2000). 

Samopodoba se ne razvija samo kot celota, temveč se s starostjo vzpostavljajo zelo različna 
področja, od telesne, socialne, akademske in emocionalne samopodobe, preko samopodobe na 
področju spolnosti, na področju ustvarjalnosti in iskrenosti itd. Prav oblikovanje pozitivne 
samopodobe je za mladostnika ena temeljnih razvojnih nalog, s katerimi se sooča ob prehodu 
v odraslost. Najnovejše raziskave opozarjajo, da šele mladostništvo omogoča pospešeno 
strukturiranje samopodobe (Kobal, 2000). 

Pomemben del samopodobe nam zgradijo drugi, saj vplivajo na našo konstrukcijo le-te. Drugi 
nam povedo, kakšni smo in kakšni naj bomo. Povedo nam, kaj pomeni, da smo taki ali drugačni. 
Dolga vrsta socialnih agensov, kot so starši, sorodniki, vrstniki, znanci ali učitelji, konstruirajo 
že od malega našo podobo o sebi. Povedo nam, v čem smo slabi in v čem smo dobri. Izjave 
drugih se nam vtisnejo v našo samopodobo. Vsa ta sporočila učinkujejo na našo duševnost in 
postanejo del predstave, ki jo gojimo o sebi. Tako lahko rečemo, da so naši jazi, sheme o sebi 
in samopodobe v veliki meri proizvod procesov socialnega konstruiranja in socialnega 
zrcaljenja (Musek, 1993). 

Težnja vsakega posameznika je, da si zgradi čim bolj pozitivno samopodobo. Pomembno je, da 
ohranimo razmeroma pozitivno samopodobo in čim manj negativne samopodobe, vzdrževanje 
ravnotežja med osebnimi uspehi in neuspehi ter med osebnimi pričakovanji in pričakovanji 
okolice. To je bolj pomembno kot doseganje pozitivne samopodobe. Dobro je tudi, če nam 
samopodobo potrdijo ljudje, ki so nam pomembni. Osnova pri oblikovanju samopodobe je 
ustvarjanje ravnotežja med tremi komponentami (Ule, 2005): 

• značilnosti posameznika, ki so pomembne za podobo o sebi; 
• interpretacija, ki jo daje posameznik o teh značilnostih in vedenju; 

• njegove predstave o tem, kako reagirajo druge osebe, ko opažajo značilnosti ali reagirajo 
na posameznikovo vedenje. 

Otroštvo in mladostništvo sta zaradi izrazitih telesnih, kognitivnih in socialnih sprememb 
ključni obdobji za razvoj in oblikovanje pozitivne samopodobe (Cardenal in Fierro, 2003, v 
Virag in Dolenc, 2016). 

1.2 MODELI SAMOPODOBE 

1.2.1 JAMESOV MODEL 

James je razvil pojem sebstva, v katerem je zajel vse, kar posameznik imenuje kot svoje. 
Podoba, ki jo posameznik razvije o samem sebi, vključuje tudi vidik idealnega jaza. James 
poudari, da jaz ni le to, kar si oseba misli o sebi, ampak tudi vse tisto, kar si posameznik želi 
pokazati, da je. Razčlenil je sebstvo v podsebstva in jih uredil v hierarhično strukturo. Na vrh 
strukture je postavil duhovno sebstvo, ki pomeni doživljanje lastnih mentalnih lastnosti in 
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sposobnosti. Sledi materialno sebstvo, ki vključuje predstave in občutja o posameznikovem 
premoženju, ter socialno sebstvo, ki ga tvorijo doživljanja o tem, kakšen je in kakšen naj bo v 
očeh drugih (Kobal, 2000). 

1.2.2 COLEMANOV MODEL 

Coleman je izvedel obsežnejšo študijo in ugotovil, da so za razvoj mladostnikove samopodobe 
ključna štiri področja: telesni vidik samega sebe (zajema telesno samopodobo), kognitivne 
sposobnosti, socialni odnosi in sebstvo. Področja si sledijo v časovnem zaporedju, povezana pa 
so s štirimi temeljnimi razvojnimi nalogami: telesnim, kognitivnim, socialnim razvojem ter z 
oblikovanjem identitete (Kobal, 2000).  

V posameznem področju mora posameznik osvojiti neke kompetence in si ustvariti poteze svoje 
identitete. Osvojiti mora osnovna pravila in norme ravnanja v socialnih vlogah, v svoji spolni 
vlogi itn. Tako se vse razvojne naloge med seboj tesno prepletajo in oblikujejo mladostnikovo 
samopodobo. Prva razvojna naloga je telesni razvoj. Korenite spremembe v telesnem razvoju 
vplivajo na mladostnikovo samopodobo. Ta se ne oblikuje samo na podlagi mladostnikovih 
doživljanj in zaznav do telesnih sprememb, ampak tudi na osnovi stereotipnih odzivov drugih 
oseb na njegov spreminjajoči zunanji videz. Če je oblikovanje telesne samopodobe moteno, se 
tudi splošna samopodoba ne more ustrezno razviti. S telesnim razvojem pa mladostnik oblikuje 
tudi svojo spolno vlogo. Druga razvojna naloga zajema kognitivni razvoj, ki pomeni povečano 
osredotočenost na samega sebe, mladostnikovo moralno presojanje, zrelejše obvladovanje 
emocionalnega doživljanja. Skladno s to nalogo mladostnik razrešuje tudi tretjo nalogo, ki se 
nanaša na socializacijo, kjer je pomembno, da prehaja k odgovornejšim socialnim vlogam. 
Zadnja naloga v kronološkem pogledu je oblikovanje identitete in oblikovanje samopodobe, ki 
nastopi v mladostnikovem štirinajstem in petnajstem letu starosti. Razvoj pozitivne 
samopodobe je celo najpomembnejša naloga v mladostništvu. Tako sklepamo, da vse naloge 
sooblikujejo različna področja samopodobe, to so vsa tista, ki se nanašajo na moralno socialno 
področje, emocionalno stabilnost, iskrenost zanesljivost, ustvarjalnost, akademsko 
samopodobo itd. (Kobal, 2000). 

  

Slika 1: Model oblikovanja temeljnih področij v mladostništvu (Coleman, 1978, po Claes, 
1983, v Kobal, 2000, str. 64) 
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1.2.3 SHAVELSONOV MODEL SAMOPODOBE 

Shavelson je sklepal, da je samopodoba strukturirana, sestavljena iz večjega števila področij in 
da področja posameznikove samopodobe z zorenjem postajajo številnejša (Kobal, 2000). 
Sklepal je tudi, da je konstrukt samopodobe večdimenzionalen in hierarhičen. 
Večdimenzionalnost pri samopodobi pomeni, da ne obstaja samo en konstrukt samopodobe, 
temveč gre pri vsakem posamezniku za več različnih konstruktov, to so: telesna, socialna in 
akademska samopodoba. Hierarhičnost pri samopodobi pa pomeni, da je model zgrajen 
hierarhično in poteka od bolj abstraktnih dejavnikov na vrhu proti specifičnim na dnu hierarhije. 
V tem modelu je na vrhu hierarhije splošna samopodoba, ki predstavlja celotno samopodobo in 
oceno sebe. Splošna samopodoba se deli na akademsko in neakademsko samopodobo. Prva se 
razčleni na področja šolskih predmetov, druga pa se razdeli na telesno, emocionalno ter socialno 
samopodobo. Posamezni vidiki neakademske samopodobe se delijo na nadaljnje komponente, 
ki jih predstavljajo telesni videz, telesne sposobnosti, odnosi z družino, odnosi z vrstniki, odnosi 
s pomembnimi drugimi, s katerimi je posameznik povezan. Model je dinamičen in sprememba 
dejavnika na nižji stopnji vpliva na dejavnik višjega reda. Shavelson je predpostavil, da je 
hierarhija najbolj stabilna na vrhu strukture in najmanj na dnu. Tako kot ostali avtorji tudi 
Shavelson ni nameraval postaviti svojega modela kot dokončnega, ampak le kot eno izmed 
možnih predstavitev samopodobe (Kobal, 2000). 

 

Slika 2: Model samopodobe (Shavelson, Hubner in Stanton, 1976, v Juriševič, 1997, str. 33) 

 
1.2.4 MODEL SAMOPODOBE SONGA IN HATTIA 

Avtorja sta nadgradila Shavelsonov model samopodobe. Vnesla sta spremembe pri akademski 
samopodobi, ki sta jo razdelila na samopodobo sposobnosti, dosežkov in samopodobo v 
razredu. Samopodoba sposobnosti se nanaša na posameznikovo prepričanje o njegovih 
zmožnosti biti uspešen, samopodoba dosežkov pa pomeni zaznavanje aktualnega uspeha. 
Samopodoba dosežkov je tako rezultat trenutnih akademskih dosežkov. Samopodoba v razredu 
pa je povezana s stopnjo zaupanja v šolske dejavnosti. Sprememba je nastala tudi pri 
neakademskem delu samopodobe, kjer sta avtorja poročala o dveh dejavnikih: socialni 
samopodobi, ki se deli na partnersko in družinsko samopodobo, in samooceni, ki se deli na 
telesno samopodobo ter zaupanje vase. Socialna podoba je povezana s pomembnimi drugimi v 
življenju posameznika, samoocena pa pove, kako se posameznik predstavi drugim. 
Emocionalna samopodoba je povezana z zaupanjem vase, telesna samopodoba pa se navezuje 
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na telesni videz in telesne sposobnosti. Modela Songa in Hattia razumemo kot dopolnitev 
spoznanj o celotni strukturi samopodobe (Song in Hattie, 1984, v Kobal, 2000). 

 

Slika 3: Model hierarhične strukture samopodobe (Song in Hattie, 1984, v Juriševič, 1997, 
str. 34) 

1.2.5 OFFERJEV MODEL SAMOPODOBE 

Offer (1996, v Kobal, 2000) je oblikoval večrazsežnostni model, ki naj bi bil značilen za celotno 
posameznikovo življenjsko obdobje. Menil je, da je samopodoba sestavljena iz večjega števila 
področij, ki se najbolj razvijejo in strukturirajo v mladostništvu. Avtor izhaja iz predpostavke, 
da mladostništvo ni obdobje kriz. Opredelitev samopodobe, ki jo podaja Offer, se bolj ali manj 
sklada z opredelitvami drugih avtorjev. Samopodobo Offer opredeljuje kot organizirano 
strukturo lastnosti, potez, stališč, prepričanj in drugih psihičnih vsebin, ki jih posameznik 
pripisuje samemu sebi. Predpostavlja, da je samopodoba sestavljena iz petih vsebinskih 
področij oz. sebstev. 

 

Slika 4: Offerjev strukturni model samopodobe (Offer, 1969; Offer in dr., 1974, 1984, 1988; 
Pačnik, 1992, v Kobal, 2000, str. 96) 
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Prvo področje je psihološko sebstvo in obsega tri skupine: obvladovanje impulzov (sposobnost 
prenašanja kritike, obvladovanje stresa in stresne situacije), razpoloženje (občutki sproščenosti, 
sreče in zadovoljstva s samim sabo) in telesno samopodobo (zadovoljstvo s telesno 
samopodobo). Drugo področje je socialno sebstvo, ki se deli na socialne odnose (pripravljenost 
na učenje od drugih ljudi, prijeten občutek v družbi ostalih ljudi), moralne vrednote ter poklicne 
in študijske cilje. Tretje področje je seksualno sebstvo, ki obsega odnos do spolnosti. Četrto 
področje je družinsko sebstvo, ki zajema mladostnikove odnose v družinskem okolju. Peto 
področje je prilagoditveno področje, ki zajema obvladovanje zunanjega sveta (sposobnost 
samostojnega odločanja, sposobnost koncentracije), psihopatologijo in prilagajanje (učna 
uspešnost, usmerjenost v prihodnost in tekmovalnost) (Kobal, 2000). 
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1.3 KOMPONENTE SAMOPODOBE  

Samopodobo lahko razdelimo na več komponent:  
• telesna samopodoba, 

• akademska samopodoba,  

• socialna samopodoba,  

• emocionalna samopodoba,  

• družinska samopodoba (Dolar Borštnar, 2015). 
  
 

1.3.1 TELESNA SAMOPODOBA  

Telesna samopodoba so predstave, ki jih ima posameznik o svojem telesu. To vključuje 
posameznikov zunanji videz in posameznikove telesne zmožnosti. Sem spada naš videz, telesna 
kondicija, stil oblačenja in primerjave lastnega videza z drugimi. To so tudi prepričanja, 
mišljenje, kako nas vidijo drugi. Ta komponenta samopodobe se razvije najprej okoli drugega 
leta starosti in označuje celotno samopodobo (Ribič Hederih, 2004). Prvi vtis se namreč ustvarja 
ravno po zunanjih znakih posameznika, saj ima videz veliko vlogo. Telesni jaz tako močno 
označuje celotno samopodobo. 
V otroštvu je telesni jaz povezan z močjo, s telesnimi spretnostmi, mladostniki pa pomen 
telesnega jaza pretirano poudarjajo, zato je prav ta največkrat vzrok za njihovo nezadovoljstvo 
(Ribič Hederih, 2004). Telesne značilnosti postanejo za mladostnika središče lastnega in 
medsebojnega vrednotenja. Pri dekletih je pomembnejši videz, pri fantih pa sposobnosti, moč 
in spretnost (Kobal, 2000). S. Harter (1990, v Juriševič, 1999) pojasnjuje, da so razlike v telesni 
samopodobi med spoloma zaradi hitrejšega dozorevanja deklic. M. Juriševič (1999) navaja, da 
imajo dekleta, v primerjavi s fanti, bolj pozitivno samopodobo na področju branja in področju 
šolskih predmetov in manj pozitivno samopodobo na področju telesnih zmožnosti, matematike 
in telesnega videza. 
Pozitivna ali dobra telesna samopodoba pomeni, da se počutimo dobro v svojem telesu, smo 
sproščeni pred drugimi. Negativna ali slaba telesna samopodoba pa pomeni, da nismo 
zadovoljni s svojim telesom, se v njem ne počutimo dobro in sproščeno, saj menimo, da se ne 
sklada s pričakovanji oziroma ideali družine, ožjega in širšega socialnega okolja ter medijev. 
To pa vpliva tudi na naše počutje in se dolgoročno lahko razvije v depresijo, sramežljivost, 
težave s koncentracijo, ljudje se pogosto distancirajo od družbe, ne zahajajo med ljudi, izogibajo 
se vadbi, plavanju, spolnosti, pogosto pa razvijejo tudi motnje hranjenja, kot sta anoreksija in 
bulimija. Telesna samopodoba se ne razvije sama, močan vpliv nanjo imajo ljudje okrog nas in 
njihova sporočila, ki so lahko pozitivna ali pa negativna. Velik vpliv ima tudi zgled staršev, če 
so ti aktivni, spodbujajo otroke h gibanju in skrbijo za svoje telo, nam dajejo pozitivna 
sporočila, zato bomo najverjetneje lahko razvili pozitivno telesno samopodobo. Na drugi strani 
pa lahko razvijemo negativno telesno samopodobo, če smo deležni kritik s strani staršev ali 
ostalih ljudi glede našega videza. V današnjem času imajo velik vpliv tudi mediji in javne 
osebnosti. Mnogo ljudi se zgleduje po njih in mislijo, da bi morali izgledati tako kot slavni na 
naslovnicah revij. Najpogosteje imamo ljudje dobro samopodobo glede določenih delov telesa, 
glede tistih, s katerimi nismo zadovoljni, pa slabšo (Student Health Outreach in Promotion, 
2015). 
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Z leti in s staranjem, ko se naše telo spreminja, se spremeni tudi naša telesna samopodoba. 
Ključna obdobja so puberteta, pri ženskah menopavza in pri moških andropavza, prav tako pa 
nanjo vplivajo različne bolezni, invalidnost ali duševne bolečine. Duševno stanje se odraža tudi 
na telesni samopodobi (Student Health Outreach in Promotion, 2015). 

V otroštvu je telesni jaz povezan z močjo, s telesnimi spretnostmi, mladostniki pa pomen 
telesnega jaza pretirano poudarjajo, zato je prav ta največkrat vzrok za njihovo nezadovoljstvo 
(Ribič Hederih, 2004). Telesne značilnosti postanejo za mladostnika središče lastnega in 
medsebojnega vrednotenja. Pri dekletih je pomembnejši videz, pri fantih pa sposobnosti, moč 
in spretnost (Kobal, 2000). S. Harter (1990, v Juriševič, 1999) pojasnjuje, da so razlike v telesni 
samopodobi med spoloma zaradi hitrejšega dozorevanja deklic. M. Juriševič (1997) navaja, da 
imajo deklice, v primerjavi z dečki, bolj pozitivno samopodobo na področju branja in področju 
šolskih predmetov in manj pozitivno samopodobo na področju telesnih zmožnosti, matematike 
in telesnega videza. 
 

1.3.2 AKADEMSKA SAMOPODOBA  

Akademska samopodoba je zaznava lastnih spretnosti in sposobnosti za učenje ter zanimanje 
za šolske predmete. Vključuje pojmovanja in predstave o lastnih sposobnostih in učnih 
dosežkih na različnih področjih: doživljanje lastne učne uspešnosti ali neuspešnosti, 
sposobnosti za učenje, zanimanja za šolske predmete, zaupanje v lastne intelektualne 
sposobnosti idr. (Kobal, 2000). Akademska samopodoba se začne oblikovati s prvim dnem 
našega šolanja in se deli na samopodobo pri posameznih predmetih.  
Uspeh vpliva na samopodobo, samopodoba pa na uspeh – gre za sovplivanje (Ribič Hederih, 
2004). Akademska samopodoba ima pomemben vpliv na učni uspeh in zajema pet področij, ki 
so: verbalne spretnosti, samoocena učnih sposobnosti, samozaupanje, matematična uspešnost 
in težnja po uspehu (House, 1993, v Kobal, 2000). 

 
1.3.3 SOCIALNA SAMOPODOBA  

Socialna samopodoba je povezana s socialnim okoljem, kot so družina, vrstniki, šola, družbene 
skupine. Človek ima več socialnih vlog in te so povezane z nekimi pričakovanji, ki bi jih naj 
vsak izpolnil (Ribič Hederih, 2004). Socialna samopodoba obsega zaznave, prepričanja in 
presoje o odnosih z vrstniki in drugimi pomembnimi bližnjimi osebami, kot so starši, sorojenci, 
partner in sodelavci. To so zaznave o lastnih sposobnostih sklepanja prijateljstev, o lastni 
priljubljenosti in o kakovosti odnosov z bližnjimi. Del samopodobe pa se nanaša na naš vpliv 
na širšo skupnost, doživljanje in presojo lastnega odnosa do zakonov in družbeno moralnih 
norm (Kobal, 2000). 

Sen (1999, v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006) meni, da socialna izključenost vpliva tudi 
na prihodnje delovanje posameznika v družbi, saj zmanjšuje nadaljnje možnosti, da se oseba 
vključuje v družbo, je v njej udeležena, se v njej potrdi in doživlja samospoštovanje. Pomen 
socialne vključenosti je zelo velik. Pri sprejemanju učenca s posebnimi potrebami v razredno 
skupnost ima pomembno vlogo povezanost razreda. Če so učenci dobro povezani med sabo, 
bodo tudi učence s posebnimi potrebami lažje sprejeli medse in obratno (Lebarič idr., 2006). 

Skalar (1985, v Pečjak in Košir, 2002) je povzel rezultate različnih raziskav, v katerih so avtorji 
ugotovili, da sta boljše socialno sprejetje v skupini in višji sociometrični status povezana z 
visokim samovrednotenjem. Rezultati slovenske raziskave na vzorcu 700 učencev od 4. razreda 
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osnovne šole do 3. letnika srednje šole, pridobljeni na podlagi sociometrične preizkušnje, pa 
povezave med splošno in socialno samopodobo in številom pozitivnih izbir ne potrjujejo 
(Pečjak in Košir, 2002). B. Wong (1998, v Božič, 2002) opozarja, da bolj kot je učenec socialno 
občutljiv, višja je njegova samopodoba. 
 

1.3.4 EMOCIONALNA/ ČUSTVENA SAMOPODOBA  

Emocionalna ali čustvena samopodoba so naše zaznave glede izražanja čustev – kako sami sebe 
doživljamo, da obvladujemo čustva. Ali se doživljamo kot mirnega, sproščenega, dobro 
razpoloženega človeka, ki uspešno in učinkovito obvladuje svoja čustva ali kot nemirnega, 
nesproščenega, slabo razpoloženega človeka, ki se hitro vznemiri (Inštitut za razvoj človeških 
virov, b. d.). 

 

1.3.5 DRUŽINSKA SAMOPODOBA  

Pri družinski samopodobi igra pomembno vlogo to, v kakšnih odnosih so družinski člani. Vsak 
član igra svojo vlogo, ki izraža, kdo smo in kaj verjamemo, da zmoremo. Za izgradnjo dobre in 
pozitivne samopodobe je družina eden izmed najpomembnejših faktorjev. Otrokom je družina 
najpomembnejša, saj ima glavno funkcijo pri socializaciji in skrbi zanje. Pozitivna družinska 
samopodoba pomeni počutiti se dobro v svoji vlogi v svoji družini in omogoča lažje soočanje 
z življenjskimi izzivi in težavami. Družine, ki verjamejo vase in v svoj uspeh, so najpogosteje 
tudi uspešne in zmorejo premagati vse težave. Za zdrav razvoj otroka so v družini pomembni 
spoštljivi medsebojni odnosi ali vsaj z enim od staršev, z brati in sestrami, podpora staršev in 
ujemanje otroka z zahtevami družine (Gomezel in Kobolt, 2012).  

Družinsko okolje je ključnega pomena, da otrok oblikuje motivacijo do šolskega dela in učenja. 
Motivirani otroci več sami raziskujejo, če imajo več raznolikih priložnosti za učenje in možnost 
odločanja, kar vpliva na oblikovanje pozitivne akademske samopodobe. Najbolj pomembno pa 
je, da starši otrokom posvetijo svoj čas, saj se tako otroci razvijajo na čustvenem področju in s 
tem tudi razvijejo svojo emocionalno samopodobo (Youngs, 2000).  

 

1.4 POZITIVNA ALI DOBRA SAMOPODOBA 

Pozitivna ali dobra samopodoba je realno oblikovana in konstruktivno naravnana. To pomeni, 
da posameznik sebe opredeljuje čim bolj realno, se zaveda tako svojih močnih kot tudi šibkih 
področij ter ohranja konstruktiven odnos v sprejemanju samega sebe in svojega delovanja. 
Raziskovalci so ugotovili, da je poučevanje uspešnejše, če učitelji razumejo naravo in lastnosti 
samopodobe učencev in jo pri samem delu tudi upoštevajo (Juriševič, 1999).  

Pozitivna ali dobra samopodoba pomeni zadovoljstvo z življenjem, s srečo in je kot zaščita 
našega telesnega in duševnega zdravja. Razvija se postopoma, nanjo pa vplivajo številni 
dejavniki, naše izkušnje s samim sabo, z okoljem ter naše mnenje o tem, kako nas vidijo in 
ocenjujejo drugi ljudje (Tacol, 2011).  
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A. Gabrovec (2013) navaja, da ima samopodoba vpliv na posameznikov uspeh in zadovoljstvo. 
Pozitivna samopodoba pomeni dobro in hkrati realno mišljenje o sebi, prav tako pa zavedanje 
svojih napak, pomanjkljivosti, neznanja in drugih načinov razmišljanja. Oseba, ki ima pozitivno 
samopodobo, zmore sklepati kompromise, priznati napako ali zmoto, se opravičiti, oproščati, 
postaviti meje in reči ne, spoštuje sebe in druge ljudi, je pozitivno naravnana in ustvarja takšno 
vzdušje. 

Pozitivne ali dobre samopodobe ni zlahka doseči, moramo si jo pridobiti z aktivno vlogo v 
svojem življenju. To ne pomeni, da nase gledamo kot na popolno osebnost, brez pomanjkljivosti 
in napak, temveč da se sprejemamo in imamo radi takšne, kot smo. Pozitivna ali dobra 
samopodoba ima vpliv na več področij našega življenja, prinaša nam notranje zadovoljstvo, 
srečo, mir, vpliva na naše zdravje, boljšo kvaliteto odnosov, postavljanje in doseganje 
življenjskih ciljev, na našo kompetentnost in produktivnost. Ljudje s pozitivno ali dobro 
samopodobo razmišljajo o sebi, svojih vrednotah, lažje sprejemajo padce in poraze, se z njimi 
soočajo, jim ne skušajo ubežati, razmišljajo o smislu življenja, si postavljajo in dosegajo svoje 
cilje, spoštujejo druge ljudi in so do njih pravični, sodelujejo z drugimi, so sočutni, odločni, 
optimistični, odgovorni za svoja ravnanja, vztrajni, pogumni in prepoznajo svojo vrednost 
(Youngs, 2001).  

 

1.4.1 ZNAČILNOSTI OSEBE S POZITIVNO ALI DOBRO SAMOPODOBO  

Človek, ki ima pozitivno ali dobro samopodobo:  

• spoštuje, ceni in zaupa samemu sebi,  

• si nenehno postavlja cilje in se jih trudi dosegati,  

• sprejema druge ljudi, z njimi sodeluje in vzpostavlja prijateljstva,  
• pred težavami ne beži, ampak se z njimi sooča in jih rešuje,  

• je samostojen pri odločanju,  

• se zmore prilagajati spremembam,  

• prevzema odgovornost zase in za svoje obnašanje,  

• svoja čustva zna prepoznati, sprejeti, ustrezno izražati in uravnavati,  

• je večino časa dobro razpoložen (Tacol, 2011).  
 
 

1.4.2 POGOJI ZA RAZVOJ POZITIVNE ALI DOBRE SAMOPODOBE  

Za razvoj pozitivne ali dobre samopodobe pri otrocih, učencih morajo biti zadovoljeni nekateri 
pogoji, kot so na primer:  
 

• Zadovoljene biološke potrebe  
Osnova za dobro počutje so vsekakor zadovoljene osnovne potrebe po hrani, pijači, 
spanju, čistem in zdravem življenjskem okolju ter občutek varnosti tako doma kot v šoli. 
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• Občutek varnosti  
Ljudje, ki živijo v strahu, nimajo pogojev za razvoj dobre samopodobe. Občutek 
ogroženosti se pojavi pri ljudeh, ki živijo v nasilju in si ne znajo ali ne morejo pomagati. 
Do nasilja lahko prihaja tako doma kot v šoli, le da nanj v šoli učitelji lahko vplivamo 
in ga tudi preprečimo.  

• Ljubezen  
Človek, ki se počuti ljubljenega in zaželenega, bo znal poiskati nasvet, bo bolj zaupljiv 
do okolja in ne bo imel težav s sabo in z okoljem. Ljudje, ki jim tega primanjkuje, pa se 
nenehno borijo za položaj, kar povečuje občutek ogroženosti.  

• Pozornost in podpora  
Ljudje si želimo pozornosti, predvsem otroci. Če je ti ne dobijo doma, si je želijo toliko 
več v šoli. Pogosto jo želijo doseči z agresivnim vedenjem, s katerim pa dosežejo ravno 
nasprotno, saj jih vrstniki ne marajo, jih odklanjajo, učitelji pa jih pogosto grajajo. Ker 
v šoli zahajajo v težave, pa so posledično razburjeni tudi starši.  

• Pripadnost  
Ljudje smo socialna bitja in želimo biti del skupine. 

• Uspešnost  
Učencu moramo pomagati graditi občutek, da lahko premaga vse težave, da je sposoben. 
Mora se znati spopasti s težavami, jih uspešno reševati, saj vsak uspeh pozitivno vpliva 
na samopodobo in jo utrjuje.  

Znaki pozitivne ali dobre samopodobe pri učencih:  
• pripravljenost sodelovati,  

• pripravljenost deliti z drugimi,  

• sposobnost sprejeti nasvet,  

• zadovoljstvo s sabo,  

• želja po uspehu (Youngs, 2000). 

 
Učitelj lahko med poukom prispeva k oblikovanju pozitivne ali dobre samopodobe na več 

načinov: 

• naloge ustrezajo učenčevim sposobnostim,  

• učencem daje realne in pozitivne povratne informacije,  

• učence nauči, kako se naj učijo,  

• učencem pomaga pri zastavljanju svojih ciljev,  

• ima pristne, odkrite odnose in sprejema vse učence (Juriševič, 1996). 
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1.4.3 SMERNICE ZA RAZVOJ POZITIVNE ALI DOBRE SAMOPODOBE 

UČENCEV  

• zapomnite si imena učencev,  

• namenite učencu pozornost, ko želi nekaj povedati,  

• sprejmite različna čustva učencev,  

• praznujte rojstne dneve učencev,  

• poiščite učenčeva močna področja,  

• pri razvijanju šibkih področij izhajajte iz tistega, kar zna,  

• pokažite jim, da jim zaupate,  

• predstavite se jim,  

• izdelke učencev postavite na vidno mesto,  

• dovolite jim, da sodelujejo pri oblikovanju razrednih pravil,  

• smejte se smešnim pripetljajem,  

• dovolite, da prinesejo v šolo stvari od doma,  

• učni pripomočki naj bodo na dosegu rok,  

• občasno spremenite ureditev razreda,  

• zadolžitve delimo po metodi kroženja,  

• izogibajte se opravljanju del namesto učenca, če to zmore sam,  

• ne popravljajte ga prehitro,  

• pohvala spodbuja učenje, graja pa prizadene in vodi k neuspehu,  

• učenca pohvalite, ko je prizadeven in uspešen,  

• vsak učenec v razredu je poseben – enkraten! (Brown, 1992, v Juriševič, 1999). 

A. Tacol (2011) je predlagala nekaj načinov za spodbujanje pozitivne ali dobre samopodobe pri 
učencih:  

• učitelj naj skrbi za svojo samopodobo, osebnostno rast in kakovost življenja,  

• z učenci naj ustvari sprejemajoč in spoštljiv odnos, z ustreznimi omejitvami,  

• učencem naj pomaga postavljati cilje in jih usmerja pri njihovem uresničevanju,  

• učitelj učencem pomaga, da bodo sami sebe sprejeli in spoštovali,  

• učence spodbuja k sodelovanju, sprejemanju različnosti in prijateljstvu,  

• učence spodbuja k soočanju s težavami in ovirami ter ustreznemu reševanju,  

• učence uči soočanja s stresom,  

• učencem pomaga razviti pozitiven, realen pogled na življenjske situacije,  

• učencem pomaga prevzeti odgovornost za svoje vedenje,  

• učencem pomaga, da prepoznajo, sprejemajo in ustrezno izrazijo svoja čustva.  

 
Delo z učenci z negativno/slabo samopodobo je možno, če sodelujejo učitelj, celoten kolektiv 
in starši celo šolsko leto, saj se negativna/slaba samopodoba ne more spremeniti čez noč in z 
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enim samim uspehom. Učenec mora spoznati, da je sposoben in vreden zaupanja, mora začeti 
verjeti sam vase, v svoje sposobnosti. To pa lahko spozna le, če ima ob sebi okolje, ki tako misli 
in deluje (Youngs, 2000). 

1.5 VPLIV SAMOPODOBE NA UČENJE  

Samopodoba je ključen dejavnik, ki vpliva na to, kaj naredimo iz svojega življenja in kaj 
dosežemo. Pozitivna ali dobra samopodoba ima največji vpliv na zdravje, »energijo«, notranji 
mir, doseganje ciljev, srečo, kvaliteto odnosov, sposobnosti in produktivnost. Ravno zaradi te 
pomembnosti samopodobe morajo učitelji vedeti, kako pomagati in spodbujati učence k 
njenemu razvijanju (Youngs, 2000). Oblikovanje samopodobe je rezultat učenja o sebi, ki 
poteka na različne neformalne oziroma spontane načine. Roberts (1995, v Juriševič, 1999) loči 
štiri oblike »učenja o sebi«: raziskovanje, postavljanje vprašanj, eksperimentiranje, učenje iz 
napak. Pri oblikovanju učenčeve samopodobe pa so prav tako pomembne osebe, ki so učencu 
blizu. To so v prvi vrsti starši, učitelji, vrstniki in ostali (Juriševič, 1999). Učitelji so pomembni, 
saj lahko spreminjajo svoje učence, s svojimi dejanji in besedami gradijo temelje za učenčev 
nadaljnji razvoj. Njihova temeljna naloga je učencem pokazati, kako pomembno je pozitivno 
zaznavanje samega sebe in vera vase (Youngs, 2000).  
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2. UČENCI S PRIMANJKLAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljuje naslednje skupine 
učencev:  

• otroci z motnjami v duševnem razvoju,  
• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  
• gluhi in naglušni otroci,  
• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
• gibalno ovirani otroci,  
• dolgotrajno bolni otroci,  
• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  
• otroci z avtističnimi motnjami, 
• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) so ena od skupin 
otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

Te skupine otrok potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 
programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

Specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) delimo glede na stopnjo primanjkljajev, ovir oz. 
motenj na posameznih področjih učenja na dve skupini – na nižjo in višjo stopnjo težavnosti. 
Nižja stopnja težavnosti vključuje lažje in del zmernih SUT, medtem ko višja stopnja vključuje 
del zmernih, težje in najtežje  SUT. Težjo in najtežjo obliko SUT imenujemo tudi primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja (PPPU). Značilnosti učencev s PPPU so (Magajna, 2002; 
Kavkler in Magajna, 2008): 

• šibko oz. pomanjkljivo obvladovanje osnovnih spretnosti otežuje učencu sledenje in 
napredovanje na širših področjih; 

• odsotnost vidnejšega napredka na šibkejših področjih kljub ciljno usmerjenim oblikam 
pomoči; 

• neučinkovitost uporabe alternativnih pristopov in poskusov kompenziranja specifičnih 
primanjkljajev, ki prav tako ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v okviru 
izobraževalnega programa; 

• prisotne so notranje stiske, slaba samopodoba, nizko samospoštovanje, kar pri učencu 
privede do tega, da izgubi splošno motivacijo za učenje, izostaja od pouka in izkazuje 
čustvene in/ali vedenjske težave; 

• učencem z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami mora biti zagotovljena dodatna 
specialna strokovna pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi ali učitelji predmetnih 
področij, če so opremljeni z ustreznim znanjem za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Učenci s PPPU so najštevilčnejša skupina med otroki s posebnimi potrebami. Iz podatkov, 
objavljenih na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 
(2018), lahko razberemo, da je v šolskem letu 2017/2018 učencev s PPPU 42,7%, glede na 
ostale skupine posebnih potreb, kar predstavlja 2,6 %  učencev v osnovnošolski populaciji. 
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Pri učencih s PPPU se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega 
živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo 
izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju (Magajna idr., 2015). Pojavljajo 
se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 
komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja (Magajna idr., 2015).  

Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 
usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So 
notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 
dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 
duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 
pojavljajo skupaj z njimi (Magajna idr., 2015). 

Učenec ima na teh področjih izrazito nižje izobraževalne dosežke, kot bi jih pričakovali glede 
na starost, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti. Pri opredelitvi je 
ključno vztrajanje primanjkljajev kljub vsaj šestmesečnem izvajanju prvih treh korakov modela 
odziv na obravnavo – v skladu z Zakonom o osnovni šoli (1996): prilagoditve metod in oblik 
dela (notranja diferenciacija in individualizacija), vključevanje v dopolnilni pouk in v druge 
oblike individualne in skupinske pomoči (Magajna idr., 2015). Učence s PPPU se lahko usmeri 
v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pojavijo v obdobju šolanja, vendar se lahko 
izražajo v polni meri šele takrat, ko zahteve presežejo posameznikove, na specifičnih področjih 
omejene zmožnosti (časovno omejeni testi, branje in pisanje kompleksnih poročil ob prisotnosti 
časovnih rokov, velika količina obremenitev). Težave vztrajajo, čeprav se v teku razvoja lahko 
kažejo na različne načine (npr. adolescenti z disleksijo usvojijo dekodiranje in število napak se 
zmanjša, vendar pa še vedno berejo počasi in z zavestnim naporom) (Magajna idr., 2015). 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se lahko diagnosticirajo po začetku formalnega 
poučevanja veščin pisanja, branja, pravopisa in računanja; v kasnejših obdobjih šolanja in 
življenja pa le, če imamo dokazila o zgodnjem začetku. Diagnostično ocenjevanje mora 
temeljiti na več virih. Za diagnozo je potrebna klinična diagnostična ocena, ki vključuje sintezo 
ugotovitev posameznikove zdravstvene, razvojne, šolske in družinske zgodovine (anamneze) 
ter različne formalne in neformalne mere šolskih veščin in kognitivnih primanjkljajev (Magajna 
idr., 2015).  

2.1 MODEL ODZIV NA OBRAVNAVO 

V Republiki Sloveniji je bil leta 2007 sprejet Koncept dela z učenci z učnimi težavami v osnovni 
šoli, v katerem je zajet tudi petstopenjski model nudenja učne pomoči učencem z učnimi 
težavami, ki temelji na tristopenjskemu modelu. Osnova petstopenjskega modela je upoštevanje 
kontinuuma učnih težav. To pomeni, da se tudi učna pomoč razprostira od manj do bolj 
intenzivnih oblik (Kavkler, 2011):  

• pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru varstva in podaljšanega 
bivanja; 

• pomoč šolske svetovalne službe; 
• dodatna individualna in skupinska pomoč; 
• mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 
• program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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Zadnja, peta stopnja pomoči, je namenjena učencem z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami 
oz. s PPPU. To stopnjo pomoči potrebuje le od enega do pet odstotkov celotne osnovnošolske 
populacije. Vključuje intenzivno obravnavo učenca, ki je prilagojena njegovim posebnim 
potrebam, izvajajo pa jo usposobljeni šolski strokovni delavci s specialnimi znanji s področja 
učnih težav (Kavkler, 2011; Kavkler, 2014b; Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

2.2 KRITERIJI ZA OPREDELITEV PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH 

PODROČJIH UČENJA 

Za identifikacijo PPPU pri učencu je potrebno izpolnjevanje vseh naslednjih kriterijev 
(Magajna idr., 2015): 

• prvi kriterij – neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in 
njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

• drugi kriterij – obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju 
(pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so izražene do te mere, da učencu 
onemogočajo napredovanje pri učenju; 

• Primanjkljaji na področju bralne pismenosti 
o Na področju branja so prisotne naslednje težave:  

 težave s sintezo in z analizo, težave z usvajanjem povezave med črko in 
glasom – problem bralne točnosti, težave z upoštevanjem pravopisnih 
pravil, težave pri manipulaciji z glasovi; 

 neustrezno in napačno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov; 
 branje z napakami ali počasno branje z naporom, ki vpliva na bralno 

točnost – neavtomatiziranost bralne tehnike, težave v prepoznavanju in 
dekodiranju besed; 

 hitrost branja (počasno, neustrezno branje, težave z bralno tekočnostjo); 
 težave z bralnim razumevanjem na ravni povedi, krajših in daljših 

sestavkov in razumevanjem pragmatičnega jezika (metafor) (Košak 
Babuder, 2014). 

o Na področju pisanja so naslednje težave:  
 težave na področju ortografskega kodiranja, kar se kaže kot nepravilno 
črkovanje ali neustrezen priklic črke ali simbola; 

 težave pri nepravilnem zaporedju številk in črk ter neustreznim 
zaporedjem navajanja pisnih informacij; 

 težave s priklicem informacij oziroma črk ali simbolov ob 
osredotočenosti na grafomotorično izvedbo pisanja; 

 težave s pisnim izražanjem, ki se kaže kot neustrezno in nenatančno 
uporabljanje pravopisnih pravil, slovnice in rabe ločil ter jasnost in 
organizacija zapisov;  

 hitrost pisanja (počasno pisanje); 
 neenakomeren tempo pisanja (Košak Babuder, 2014).  

• Težave na področju matematične pismenosti  
o težave z razvojem občutka za števila (tj. sposobnostjo prepoznavanja pomena in 

razumevanja števil, odnosov med števili ter njihove uporabe, fleksibilno 
uporabo števil v vseh aritmetičnih operacijah; uporabo in razumevanjem števil 
v štetju ter računanju; merjenjem, ocenjevanjem, prepoznavanjem odnosa del-
celota itn.);  
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o težave z avtomatizacijo aritmetičnih dejstev oziroma obvladovanje le-teh); 
o težave v hitrem in tekočem računanju oziroma točnosti izvajanja in/ali 

avtomatizacije aritmetičnih postopkov; 
o težave z razvojem točnosti matematičnega rezoniranja (le-to učencu omogoča 

evalvacijo matematičnega problema ali naloge, izbiro prave strategije za 
reševanje problema ali naloge, oblikovanje logičnih sklepov, opis rešitev in 
prepoznavanje rabe teh rešitev ter refleksijo rešitev naloge ali problema in 
ugotovitev smiselnosti teh rešitev) (Kavkler, 2014a). 

• tretji kriterij – učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 
metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, 
nalog) ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja 
znanja); 
Otroci s PPPU se od vrstnikov brez težav razlikujejo v hitrosti predelovanja informacij. 
Imajo težave s hitrostjo in kapaciteto predelovanja vidnih ter slušnih informacij. Pri otrocih 
s PPPU opažamo tudi neustrezno metakognitivno zavedanje in manj pogosto uporabljanje 
ustreznih metakognitivnih procesov, zato za premagovanje primanjkljajev nujno 
potrebujejo pomoč ter učenje na področju metakognitivnih strategij (Magajna idr., 2015). 

• četrti kriterij – motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, 
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 
orientacija, organizacija informacij itn.;  
Med najpomembnejšimi procesi, ki jih je pri učencu s PPPU treba preučiti, sta pozornost 
in spomin. Ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti psiholoških procesov pomeni 
ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v predelovanju (procesiranju) informacij, ki je 
posledica tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in izražajo 
informacije (Magajna idr., 2015). 
Področja, kjer se kažejo težave, so:  

• zaznavanje (težave z zaznavanjem, prepoznavanjem, razlikovanjem ali 
interpretiranjem zaznav, posebno vidnih in slušnih),  

• pozornost (težave s selekcijo in osredotočanjem pozornosti na najpomembnejše 
dražljaje, kar uvrščamo med poglavitne komponente učenja), 

• spomin (težave s pomnjenjem, še posebej delovnim pomnjenjem, namreč zmožnost 
delovnega spomina je dober pokazatelj učenčeve sposobnosti priklica informacije, kar 
je bistveno za uspešno učenje), 

• jezik (pri nekaterih otrocih se kaže zaostanek na govorno-jezikovnem področju, učenci 
pa lahko imajo težave na področjih semantike, fonologije, morfologije, sintakse in 
pragmatike), 

• socialno področje (primanjkljaji v socialni kompetentnosti, kar lahko vpliva na šolsko 
in socialno delovanje učenca) (Magajna idr., 2015). 

• peti kriterij – izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih 
in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 
povzročiteljev težav pri učenju. Okvare čutil, motnje v duševnem razvoju itn. se sicer lahko 
pojavljajo skupaj z glavnim povzročiteljem, pomembno je, da jih izključimo kot glavne 
povzročitelje (Magajna idr., 2015). 
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2.3 VRSTE PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Specifične učne težave delimo v dve večji skupini, ki zajemata: 

• specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov: ti povzročajo težave oz. 
motnje pri branju (disleksijo) in pravopisu (disortografija) ter druge učne težave, ki so 
povezane z jezikovnim področjem (nekatere vrste specifičnih motenj pri aritmetiki); 

• specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov: ti povzročajo težave 
oz. motnje pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 
izvajanju praktičnih dejavnosti (neverbalne motnje učenja in dispraksija) ter na 
področju socialnih spretnosti (Magajna idr., 2015). 

 
2.3.1 PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU BRANJA, PRAVOPISA IN PISANJA 

2.3.1.1 DISLEKSIJA 

Disleksija (specifična motnja branja in pisanja) je kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo 
na učni proces branja in/ali pravopisa ter pravilnega pisanja. Spremljajoče težave so lahko na 
področju hitrosti predelovanja informacij, kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja, slušne 
in/ali vidne zaznave, ustnega izražanja in motoričnih spretnosti. Disleksija je povezana zlasti z 
obvladovanjem in uporabo pisnega jezika, ki vključuje abecedno, številčno in glasbeno 
notacijo. Operativna opredelitev disleksije navaja prisotnost disleksije, ko se pri posamezniku 
ne razvije avtomatizacija prepoznavanja besed oziroma ko ta proces poteka nepopolno ali z 
velikimi težavami. Težave ljudi z disleksijo se kažejo tako pri branju, pisanju kot tudi v 
matematiki in pri drugih dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in manipuliranje simbolov (npr. 
glasbenem zapisu) (Košir idr., 2008).  

Pri disleksiji se bralci začetniki srečujejo s težavami v fonološkem in fonemskem zavedanju. 
Pri mlajših in tudi starejših bralcih se težave kažejo pri avtomatizaciji branja in bralnem 
razumevanju. Težave imajo tudi z upoštevanjem pravopisnih pravil in hitrostjo branja ter z 
ortografskim kodiranjem, zaporedji, delovnim spominom, s pisnim izražanjem in hitrostjo 
pisanja. Značilne težave se kažejo tudi pri vizualno prostorskem zaznavanju in procesiranju 
simbolov ter pri prostorski in časovni orientaciji (Košak Babuder, 2014; Magajna idr., 2015). 

Disleksijo spremljajo naslednji značilni primanjkljaji oziroma značilnosti kognitivnega 
funkcioniranja: 

• motnje v fonološkem (glasovnem) procesiranju; 
• primanjkljaji v delovnem pomnjenju (težave pri ohranjanju verbalnega gradiva v 

delovnem spominu, še posebej nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično pomnjenje 
zaporedij glasov); 

• težave pri poimenovanju barv, simbolov, težave pri manipuliranju z abstraktnimi pojmi 
levo – desno, merskimi enotami, kemičnimi formulami); 

• težnje k vizualnemu mišljenju (dobre vizualno-prostorske zmožnosti); 
• primanjkljaji v zaznavanju časa; 
• znižan psihomotorični tempo (Košir idr., 2008). 
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2.3.1.2 PRIMANJKLJAJ NA PODROČJU BRALNEGA RAZUMEVANJA 

Za učence s primanjkljajem bralnega razumevanja je značilno, da imajo kljub dobremu 
dekodiranju (imajo dobro tehniko branja) težave pri razumevanju prebranega (Snowling in 
Hulme, 2012, v Košak Babuder, 2014). Prisotno je veliko razhajanje med bralno natančnostjo 
in bralnim razumevanjem. Za razvoj bralnega razumevanja je najprej potrebno dobro 
dekodiranje, razumevanje besed in procesi na višji ravni, kot so stavčna integracija, sklepanje 
in nadzorovanje razumevanja in z verbalni delovni spomin (Kintsch, 1989; Kintsch in Rawson, 
2005; Snowling in Hulme, 2012,  v Košak Babuder, 2014). Učenci s primanjkljaji bralnega 
razumevanja imajo primanjkljaje ravno na višjih procesih. Težave in šibkosti imajo tudi na 
področju metakognitivnih veščin, slušnega razumevanja, besedišča, ustnega izražanja, 
pripovedovanja, prenesenega pomena ter slovnice (Duff in Clarke, 2011, v Košak Babuder, 
2014). 

 

2.3.1.3 DISGRAFIJA 

Pri disgrafiji, specifični motnji pisanja, se učenci srečujejo s težavami vizualno prostorskega 
zaznavanja in procesiranja simbolov, težavami z ortografskim dekodiranjem, s hitrostjo in 
tekočnostjo pisanja, finomotoriko in z grafomotoriko ter vidno motorično koordinacijo. 
Pogosto je tudi ena izmed značilnosti pri dispraksiji, ki je motorično koordinacijska motnja ter 
pri neverbalnih specifičnih učnih težavah (Košak Babuder, 2014; Magajna idr., 2015). 
 
 

2.3.2 PRIMANJKLJAJI PRI UČENJU MATEMATIKE 

Primanjkljaje pri učenju matematike delimo na diskalkulijo in specifične učne težave pri 
aritmetiki (Magajna idr., 2015). 

 
2.3.2.1 DISKALKULIJA 

Učenci z diskalkulijo imajo kljub vsaj povprečni inteligentnosti velike težave pri učenju 
matematike. Prisotne so izrazitejše učne težave na področju matematičnega konceptualnega 
(pojmovnega), deklarativnega (obvladovanja aritmetičnih dejstev) in proceduralnega znanja 
(obvladovanja aritmetičnih postopkov). Slabše obvladajo že predpogoje za učenje aritmetike 
(štetje, mestne vrednosti, velikostne odnose itd.) ter uporabljajo razvojno manj razvite strategije 
reševanja aritmetičnih problemov, zato probleme rešujejo počasi in manj točno (Košir idr., 
2008). 

 
2.3.2.1.1 SPACIALNA DISKALKULIJA 

Učenci s spacialno (prostorsko) diskalkulijo imajo težave pri matematiki zaradi nezmožnosti 
vizualizacije matematike, bolj izrazite postanejo te težave ob poznejšem učenju geometrije in 
reševanju enačb. Spremlja jih vrsta težav pri prostorski orientaciji, predvidevanju, prerisovanju. 
Pogosto pa jih spremljajo tudi težave na področju socialne kognicije in nebesedne 
komunikacije. Na jezikovnem področju so lahko težave na področju pomenoslovja, skladnje in 
pragmatike (razumevanje rabe jezika v komunikaciji) (Košir idr., 2008). 
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2.3.2.2 SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽAVE 

Specifične aritmetične učne težave imajo učenci, ki dosegajo pomembno nižje rezultate kot 
vrstniki in imajo težave pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti ter spretnosti 
seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na področju bolj abstraktnih 
matematičnih sposobnosti in spretnosti iz algebre, trigonometrije ter geometrije.  
Na njihove dosežke vplivajo številni in raznovrstni dejavniki:  

• verbalne sposobnosti, ki najbolj vplivajo na matematično uspešnost (pomensko 
pomnjenje, obvladovanje matematične terminologije, razumevanje matematičnega 
jezika v navodilih, besednih problemih itd.);  

• perceptivne sposobnosti (sprejem informacij, razlikovanje slišanih in napisanih 
simbolov, orientacijske sposobnosti itd.);  

• pozornost in koncentracija (usmerjenost pozornosti na določene podrobnosti, vztrajanje 
pri reševanju problemov itd.); 

• aritmetično deklarativno in proceduralno znanje;  
• metakognitivne sposobnosti (načrtovanje dejavnosti, samonadzor); 
• strah in tesnoba; 
• negativna samopodoba, ki pomembno vpliva na nadaljnjo motivacijo za učenje itd. 

(Košir idr., 2008). 

2.3.3 NEVERBALNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Neverbalne specifične učne težave so manj znane učne težave učencev, ki s svojim 
pojavljanjem na motoričnem, čustvenem in socialnem področju vplivajo poleg izobraževanja 
tudi na vsa ostala področja učenčevega življenja (Košak Babuder, 2007). Tako rekoč so to 
motnje na neverbalnih področjih učenčevega delovanja. Težave se kažejo pri vizualno 
prostorskem zaznavanju in procesiranju simbolov, psihomotorični koordinaciji ter prostorskem 
in časovnem zaznavanju. V šolskem okolju so pogosti primanjkljaji v matematičnem 
rezoniranju in računanju, bralnem razumevanju ter primanjkljaji specifičnih vidikov pisnega 
jezika in pisanja (Magajna idr., 2015).  

2.3.4 DISPRAKSIJA 

Dispraksija je nevrološko pogojena motnja procesov načrtovanja motorične dejavnosti, 
usvajanja motoričnih veščin in izvajanja naučenih motoričnih veščin. Pogosto se povezuje še s 
težavami v jezikovnem, zaznavnem in miselnem funkcioniranju. Izrazita dispraksija 
pomembno vpliva na izobraževalno uspešnost učenca pri številnih predmetih (slovenskem 
jeziku, matematiki, tehničnem pouku itd.). Učenec ima lahko težave na področju fine motorike 
(npr. ne more avtomatizirati pisave, kar vpliva tudi na kakovost pisnega izdelka, ne le na obliko, 
težave ima pri geometrijskem risanju, izvajanju dejavnosti z obema rokama ipd.), na področju 
grobe motorike pa so težave pri izvajanju že običajnih grobo motoričnih dejavnosti (npr. pri 
teku, igrah z žogo, plezanju ipd.) in težave na področju motorike govoril (artikulacijske težave, 
nerazločen govor itd.) (Košir idr., 2008). 
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2.4 SOPOJAVLJANJE PPPU Z DRUGIMI NEVRORAZVOJNIMI MOTNJAMI 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pogosto pojavljajo skupaj z drugimi 
nevrorazvojnimi motnjami (ADHD1, razvojna motnja koordinacije, motnje avtističnega 
spektra, motnje komunikacije) in drugimi duševnimi motnjami (depresivne in bipolarne motnje, 
anksioznost). Pogosti sta predvsem dve obliki sopojavljanja: PPPU in motnje pozornosti s 
hiperaktivnostjo ter sočasno pojavljanje disleksije s specifično jezikovno motnjo. Ob sočasnem 
pojavljanju ADHD in PPPU pa se pomembno poveča tveganje za slabše delovanje na šolskem 
in kognitivnem področju oziroma se močno poveča tveganje za učenčevo manjšo učno 
uspešnost in težave na socilnem področju (Pulec Lah, 2014).  Ob disleksiji pa se pogosto 
pojavljajo tudi specifični primanjkljaji na področju matematike, opaziti pa je tudi skupno 
pojavljanje specifične razvojne koordinacijske motnje (dispraksije) in disleksije (Magajna idr., 
2015).   
  

                                                           
1 Sindrom ADHD – motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. RAZISKOVALNI PROBLEM, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, 

SPREMENLJIVKE 

1.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN NAMEN RAZISKAVE 

V današnjem času se zelo veliko govori o samopodobi. Razvoj lastne vrednosti se začne že v 
otroštvu, v družini in se nadaljuje v času šolanju. Starši in nadalje pedagoški delavci imajo tako 
rekoč eno najpomembnejših vlog pri krepitvi učenčeve pozitivne samopodobe (Juriševič, 
1997). 

V svojem magistrskem delu sem želela raziskati, kakšno samopodobo imajo učenci s PPPU v 
primerjavi z vrstniki brez težav ter ali se samopodoba učencev s PPPU razlikuje od samopodobe 
vrstnikov brez težav. 

To temo sem izbrala zaradi osebnega zanimanja za samopodobo in ker me zanima, kakšno 
samopodobo imajo učenci, tako učenci s PPPU kot vrstniki brez težav. 

V Sloveniji je področje samopodobe učencev s PPPU, kot tudi vrstnikov brez težav na osnovnih 
šolah, precej neraziskano. 

1.2 RAZISKOVALNI CILJI 

Cilj raziskave je ugotoviti in primerjati, kakšna je samopodoba učencev s PPPU v primerjavi z 
vrstniki2 brez težav. 
Delni cilji: 

• ugotoviti, kakšne so povezave med uporabljenimi spremenljivkami (spol, razred, PPPU, 
komponente samopodobe), 

• primerjati samopodobo vseh učencev, vključenih v raziskavo, glede na spol, 
• primerjati samopodobo vseh učencev, vključenih v raziskavo, glede na razred, 
• ugotoviti, po katerih spremenljivkah se učenci s PPPU in vrstniki brez težav med seboj 

najbolj razlikujejo. 

1.3 HIPOTEZE 

H1: Učenke s PPPU in vrstnice brez težav imajo višjo akademsko samopodobo kot učenci s 
PPPU in vrstniki brez težav. 
H2: Učenci s PPPU imajo nižjo socialno samopodobo kot vrstniki brez težav. 
H3: Učenci s PPPU imajo nižjo akademsko samopodobo kot vrstniki brez težav. 
H4: Učenci s PPPU imajo višjo čustveno samopodobo kot vrstniki brez težav. 
H5: Učenci s PPPU imajo nižjo telesno samopodobo v primerjavi z vrstniki brez težav.  
H6: Splošna samopodoba učencev s PPPU je nižja v primerjavi z vrstniki brez težav. 
 

 

                                                           
2 V vsem besedilu uporabljamo množinsko obliko moškega spola, pri čemer imamo v mislih učence in učenke 
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1.4 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke: 

• spol 

• razred/starost 

• PPPU 

Odvisne spremenljivke: 

• akademska samopodoba 

• socialna samopodoba  

• čustvena samopodoba 

• telesna samopodoba 

• splošna samopodoba 

 

2. RAZISKOVALNA METODA IN PRISTOP 

2.2 METODA IN PRISTOP RAZISKAVE 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega 
pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni pristop je kvantitativen.  

2.3 OPIS VZORCA 

V raziskavo smo zajeli 96 učencev rednih osnovnih šol v Prekmurju, ki so v šolskem letu 
2017/2018 obiskovali 6. do 9. razred in so bili stari od 11 do 14 let. Vzorec  zajema dve skupini 
učencev, in sicer skupino učencev s PPPU (z odločbo o usmerjanju) ter skupino vrstnikov brez 
težav. Skupini sta po številu učencev enako številčni. Vrstniki brez težav so bili izbrani 
naključno (vsak peti oziroma deseti učenec v razredu po abecednem vrstnem redu). Za obe 
skupini učencev smo pridobili soglasje staršev oziroma skrbnikov. 

V analizo je bilo skupno vključenih 96 učencev, tako učencev s PPPU kot učencev brez težav. 
Od tega je v vzorcu 54,2 % učenk in 45,8 % učencev, ki obiskujejo 6. do 9. razred osnovne 
šole.   
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Učenci s PPPU in vrstniki brez težav so po razredih enakomerno zastopani, in sicer je v vzorcu 
25 % učencev iz 6. razreda, 25 % učencev iz 7. razreda, 25 % iz 8. razreda in 25 % učencev iz 
9. razreda.  

 

Graf 2: Zastopanost vključenih učencev v raziskavo po razredih 

V vzorcu je bilo 50 % učencev s PPPU in 50 % učencev, vrstnikov brez težav.  
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Graf 1: Spol vključenih učencev v raziskavo 
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Graf 3: Odstotek učencev s PPPU in učencev brez težav 

 

2.4 MERSKI INSTRUMENT 

Za oceno samopodobe smo uporabili prirejen slovenski vprašalnik samopodobe-SPA (Musitu 
idr., 1998). Vprašalnik temelji na Shavelsonovem modelu samopodobe, ki splošno samopodobo 
deli v dve dimenziji: akademsko/učno in neakademsko/neučno samopodobo. Prva se deli na 
posamezna predmetna področja, druga pa na čustveno, telesno in socialno samopodobo. SPA 
tako meri poleg splošne tudi družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno samopodobo. 
Slovenski vprašalnik vsebuje 44 postavk, na katere učenci pisno odgovarjajo z vedno, včasih 
in nikoli. Učenci za reševanje praviloma potrebujejo 10–20 minut. 
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2.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Po telefonu oziroma elektronskem sporočilu smo kontaktirali prekmurske osnovne šole in 
predstavili namen raziskave ter jih prosili za sodelovanje v raziskavi. Za sodelovanje učencev 
v raziskavi smo sestavili in pridobili soglasje staršev oziroma skrbnikov. Po pridobljenih 
soglasjih so učenci izpolnili vprašalnike po posameznih šolah v času razrednih ur. Postopek 
zbiranja podatkov je trajal približno en mesec. 

2.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavi so uporabljene kvantitativne metode obdelave podatkov, in sicer program za 
statistično obdelavo podatkov SPSS. Za opisne spremenljivke smo izračunali absolutne 
frekvence, odstotke. Za numerične spremenljivke smo preverili normalnost porazdelitve 
rezultatov pri posameznih spremenljivkah (K –S test), izračunali srednje vrednosti (M), 
razpršenost rezultatov na posameznih spremenljivkah (SD). Statistično pomembnost razlik med 
aritmetičnimi sredinami dosežkov na posameznih spremenljivkah (spol/starost, področja 
samopodobe) med skupinama učencev ter posameznih skupin razredov (od 6. do 9. razreda) 
smo preverili z enosmerno analizo variance za neodvisne vzorce. Preverili smo tudi 
homogenost varianc. Povezave med numeričnimi spremenljivkami smo ugotavljali s 
Pearsonovim koeficientom korelacije. V primeru neizpolnitve pogojev uporabe parametrične 
statistike smo uporabili ustrezne neparametrične postopke. 
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3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili, kako so učenci odgovarjali na 44 trditev, s katerimi smo merili 
samopodobo, z merskimi lestvicami od 1 do 3, kjer 1 pomeni vedno, 2 pomeni včasih in 3 
nikoli. 

Izračunali smo frekvence, odstotke, povprečno vrednost in standardni odklon. Rezultati so 
prikazani v tabeli 1.  

Učenci v povprečju nikoli ne sanjarijo, da bi zamenjali starše, če bi lahko (M=2,78), kar 85,4 
% jih tako meni, v povprečju tudi niso nikoli nasilni do domačih (M=2,72), odgovor nikoli je 
izbralo kar 78,1 % učencev.  

Učenci si v povprečju tudi nikoli ne želijo, da bi odšli od doma (M=2,65), kar 65,6 % si tega 
nikoli ne želi. V povprečju pa menijo, da se včasih sramujejo stvari, ki jih počnejo (M=2,47), 
menijo, da so starši včasih razočarani nad njimi (M=2,43), včasih si želijo, da bi bili videti 
drugače (M=2,39), v šoli so le včasih radi (M=2,38), včasih se učenci razjezijo, kadar domači 
ne naredijo tistega, kar rečejo (M=2,32), v povprečju menijo tudi, da doma od njih včasih preveč 
pričakujejo (M=2,25), včasih menijo, da v razredu niso priljubljeni (M=2,20), v povprečju so 
včasih živčni (M=2,19), včasih kmalu pozabijo, kar so se naučili (M=2,18), včasih se prepirajo 
z domačimi (M=2,17), včasih radi govorijo pred razredom (M=2,17), včasih jih doma kregajo 
(M=2,16), včasih težko razumejo šolsko snov (M=2,15), včasih so pri mnogo stvareh počasni 
(M=2,10), neuspehi v šoli jim včasih jemljejo pogum (M=2,09), doma včasih hitro izgubijo 
potrpljenje (M=2,03), včasih postanejo živčni, ko jih pokliče učitelj (M=1,99), včasih se hitro 
vznemirijo (M=1,99), včasih se nekaterih stvari bojijo (M=1,94), včasih se jih zdi, da so 
pametni (M=1,94), včasih se jim zdi, da so med sošolci priljubljeni (M=1,92), včasih imajo 
veliko skrbi (M=1,91), včasih so v šoli uspešni (M=1,89), včasih se jim zdi, da so dobri bralci 
(M=1,88), včasih sovražijo šolo (M=1,84), včasih pri pouku veliko sodelujejo (M=1,80), včasih 
jih imajo učitelji za sposobne in delovne (M=1,77), včasih so zadovoljni s svojo postavo 
(M=1,77), včasih menijo, da takšni, kot so, so vrstnikom všeč (M=1,74), včasih se jim zdi, da 
imajo prijeten obraz (M=1,71), včasih zlahka dobijo prijatelje (M=1,65), včasih so zadovoljni 
s svojim videzom (M=1,57), včasih radi pomagajo sošolcem v razredu (M=1,54), včasih 
menijo, da imajo mnogo prijateljev (M=1,52) in včasih se igrajo in zabavajo s sošolci (M=1,50). 
V povprečju so vedno veseli (M=1,48), vedno spoštujejo druge in samega sebe (M=1,44), 
vedno so jim všeč njihovi lasje (M=1,39), vedno so radi v družbi (M=1,38), kar 65,6 % je 
izbralo odgovor vedno. Vedno so jim všeč njihove oči (M=1,25), vedno to meni kar 79,2 % 
učencev. V povprečju so z ljudmi vedno prijazni (M=1,23), kar 77,1 % učencev je odgovorilo 
z vedno.  
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Tabela 1: Odgovori in rezultati vseh vključenih v raziskavo 

Postavka 
Vedno Včasih Nikoli Skupaj 

M SD 
f % f % f % f % 

1. Zadovoljen/zadovoljna sem s 
svojim videzom. 

43 44,8 % 51 53,1 % 2 2,1 % 96 100 % 1,57 ,54 

2. Kadar me pokliče učitelj, 
postanem živčen/živčna. 

17 17,7 % 63 65,6 % 16 16,7 % 96 100 % 1,99 ,59 

3. Sošolcem v razredu rad/rada 
pomagam. 

49 51,0 % 42 43,8 % 5 5,2 % 96 100 % 1,54 ,60 

4. Všeč so mi moje oči. 76 79,2 % 16 16,7 % 4 4,2 % 96 100 % 1,25 ,52 
5. Sanjarim, da bi zamenjal/ 
zamenjala starše, če bi lahko. 

7 7,3 % 7 7,3 % 82 85,4 % 96 100 % 2,78 ,57 

6. Sem dober/dobra 
bralec/bralka. 

23 24,0 % 62 64,6 % 11 11,5 % 96 100 % 1,88 ,58 

7. Imam prijeten obraz. 38 39,6 % 48 50,0 % 10 10,4 % 96 100 % 1,71 ,65 
8. V šoli sem uspešen/uspešna. 22 22,9 % 63 65,6 % 11 11,5 % 96 100 % 1,89 ,58 
9. Sramujem se stvari, ki jih 
počnem. 

4 4,2 % 43 44,8 % 49 51,0 % 96 100 % 2,47 ,58 

10. S svojo postavo sem 
zadovoljen/ zadovoljna. 

38 39,6 % 42 43,8 % 16 16,7 % 96 100 % 1,77 ,72 

11. V razredu nisem priljubljen/ 
priljubljena. 

14 14,6 % 49 51,0 % 33 34,4 % 96 100 % 2,20 ,67 

12. Sem živčen/živčna. 8 8,3 % 62 64,6 % 26 27,1 % 96 100 % 2,19 ,57 
13. Rad/rada govorim pred 
razredom. 

12 12,5 % 56 58,3 % 28 29,2 % 96 100 % 2,17 ,63 

14. Takšen/takšna, 
kakršen/kakršna sem, sem 
vrstnikom všeč. 

37 38,5 % 47 49,0 % 12 12,5 % 96 100 % 1,74 ,67 

15. Imam veliko skrbi. 30 31,3 % 45 46,9 % 21 21,9 % 96 100 % 1,91 ,73 
16. Prepiram se z domačimi. 9 9,4 % 62 64,6 % 25 26,0 % 96 100 % 2,17 ,57 
17. Rad/rada sem v šoli. 4 4,2 % 52 54,2 % 40 41,7 % 96 100 % 2,38 ,57 
18. Všeč so mi moji lasje. 60 62,5 % 35 36,5 % 1 1,0 % 96 100 % 1,39 ,51 
19. Sovražim šolo. 28 29,2 % 55 57,3 % 13 13,5 % 96 100 % 1,84 ,64 
20. Učitelji me imajo za 
sposobnega/ sposobno in 
delavnega/ delavno. 

27 28,1 % 64 66,7 % 5 5,2 % 96 100 % 1,77 ,53 

21. Imam mnogo prijateljev. 55 57,3 % 32 33,3 % 9 9,4 % 96 100 % 1,52 ,66 
22. Sem vesel/veselo fant/dekle. 55 57,3 % 36 37,5 % 5 5,2 % 96 100 % 1,48 ,60 
23. Pri mnogih stvareh sem 
počasen/počasna. 

10 10,4 % 66 68,8 % 20 20,8 % 96 100 % 2,10 ,55 

24. Želim si, da bi bil/bila videti 
drugačen/drugačna. 

11 11,5 % 37 38,5 % 48 50,0 % 96 100 % 2,39 ,69 

25. Rad/Rada sem v družbi. 63 65,6 % 30 31,3 % 3 3,1 % 96 100 % 1,38 ,55 
26. Starši so razočarani nad 
mano. 

4 4,2 % 47 49,0 % 45 46,9 % 96 100 % 2,43 ,58 



Samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z vrstniki brez težav          Janja Sečkar 

31 
 

 

Postavka 
Vedno Včasih Nikoli Skupaj 

M SD 
f % f % f %  f % 

27. Doma me kregajo. 1 1,0 % 79 82,3 % 16 16,7 % 96 100 % 2,16 ,39 
28. Kmalu pozabim, kar sem se 
naučil/naučila. 

6 6,3 % 67 69,8 % 23 24,0 % 96 100 % 2,18 ,52 

29. Zlahka dobim prijatelje. 41 42,7 % 48 50,0 % 7 7,3 % 96 100 % 1,65 ,62 
30. Doma hitro izgubim 
potrpljenje. 

22 22,9 % 49 51,0 % 25 26,0 % 96 100 % 2,03 ,70 

31. Pri pouku veliko sodelujem. 32 33,3 % 51 53,1 % 13 13,5 % 96 100 % 1,80 ,66 
32. Igram (zabavam) se s sošolci. 50 52,1 % 44 45,8 % 2 2,1 % 96 100 % 1,50 ,54 
33. Nekaterih stvari se bojim. 15 15,6 % 72 75,0 % 9 9,4 % 96 100 % 1,94 ,50 
34. Razjezim se, kadar domači ne 
naredijo tistega, kar rečem. 

13 13,5 % 39 40,6 % 44 45,8 % 96 100 % 2,32 ,70 

35. Do domačih sem 
nasilen/nasilna. 

6 6,3 % 15 15,6 % 75 78,1 % 96 100 % 2,72 ,57 

36. Spoštujem druge in samega 
sebe. 

62 64,6 % 26 27,1 % 8 8,3 % 96 100 % 1,44 ,65 

37. Zdi se mi, da sem 
pameten/pametna. 

23 24,0 % 56 58,3 % 17 17,7 % 96 100 % 1,94 ,65 

38. Med sošolci sem priljubljen/ 
priljubljena. 

19 19,8 % 66 68,8 % 11 11,5 % 96 100 % 1,92 ,56 

39. Hitro se vznemirim. 17 17,7 % 63 65,6 % 16 16,7 % 96 100 % 1,99 ,59 
40. Neuspehi v šoli mi jemljejo 
pogum. 

20 20,8 % 47 49,0 % 29 30,2 % 96 100 % 2,09 ,71 

41. Doma od mene preveč 
pričakujejo. 

12 12,5 % 48 50,0 % 36 37,5 % 96 100 % 2,25 ,66 

42. Pogosto si želim, da bi 
odšel/odšla od doma. 

1 1,0 % 32 33,3 % 63 65,6 % 96 100 % 2,65 ,50 

43. Težko razumem šolsko snov. 6 6,3 % 70 72,9 % 20 20,8 % 96 100 % 2,15 ,50 
44. Z ljudmi sem 
prijazen/prijazna. 

74 77,1 % 22 22,9 % 0 0,0 % 96 100 % 1,23 ,42 

Legenda: f-frekvenca, M-aritmetična sredina, SD-standardni odklon3 
 

                                                           
3 Velja za vse tabele v nadaljevanju 
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Graf 4: Povprečne vrednosti pri posameznih postavkah za celoten vzorec 
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44. Z ljudmi sem prijazen/prijazna.
4. Všeč so mi moje oči.

25. Rad/Rada sem v družbi.
18. Všeč so mi moji lasje.

36. Spoštujem druge in samega sebe.
22. Sem vesel/veselo fant/dekle.

32. Igram (zabavam) se s sošolci.
21. Imam mnogo prijateljev.

3. Sošolcem v razredu rad/rada pomagam.
1. Zadovoljen/zadovoljna sem s svojim videzom.

29. Zlahka dobim prijatelje.
7. Imam prijeten obraz.

14. Takšen/takšna, kakršen/kakršna sem, sem…
10. S svojo postavo sem zadovoljen/zadovoljna.

20. Učitelji me imajo za sposobnega/sposobno…
31. Pri pouku veliko sodelujem.

19. Sovražim šolo.
6. Sem dober/dobra bralec/bralka.

8. V šoli sem uspešen/uspešna.
15. Imam veliko skrbi.

38. Med sošolci sem priljubljen/priljubljena.
37. Zdi se mi, da sem pameten/pametna.

33. Nekaterih stvari se bojim.
39. Hitro se vznemirim.

2. Kadar me pokliče učitelj, postanem…
30. Doma hitro izgubim potrpljenje.

40. Neuspehi v šoli mi jemljejo pogum.
23. Pri mnogih stvareh sem počasen/počasna.

43. Težko razumem šolsko snov.
27. Doma me kregajo.

13. Rad/rada govorim pred razredom.
16. Prepiram se z domačimi.

28. Kmalu pozabim, kar sem se naučil/naučila.
12. Sem živčen/živčna.

11. V razredu nisem priljubljen/priljubljena.
41. Doma od mene preveč pričakujejo.

34. Razjezim se, kadar domači ne naredijo…
17. Rad/rada sem v šoli.

24. Želim si, da bi bil/bila videti…
26. Starši so razočarani nad mano.

9. Sramujem se stvari, ki jih počnem.
42. Pogosto si želim, da bi odšel/odšla od doma.

35. Do domačih sem nasilen/nasilna.
5. Sanjarim, da bi zamenjal/zamenjala starše,…

Povprečne vrednosti po posamezni postavkah
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Na podlagi zgornjih trditev smo oblikovali pet komponent samopodobe in splošno samopodobo 
kot seštevek točk pri vseh 44 trditvah. Pri tem smo tako, kot izhaja iz teorije, določene postavke 
iz vprašalnika rekodirali. Preverili smo tudi zanesljivost vprašalnika in ugotovili, da je 
vprašalnik za merjenje samopodobe zanesljiv, saj je vrednost Cronbach Alphe višja od 0,6 in 
znaša 0,842. Rezultati so prikazani v tabeli 2. S pomočjo »ključa dimenzij vprašalnika SPA«  
in seštevanjem surovih vrednosti smo dobili vrednosti vsake komponente samopodobe in 
splošne samopodobe. Naše rezultate smo primerjali s pomočjo norm vprašalnika SPA. Tako 
lahko glede na povprečno vrednost točk pri posamezni komponenti rečemo, da imajo učenci 
precej visoko socialno, družinsko in telesno samopodobo, slabšo pa imajo učno in emocionalno 
samopodobo. Splošna samopodoba na vzorcu učencev je tudi dokaj visoka.  

Tabela 2: Opisna statistika samopodobe, komponent samopodobe 

  N M SD Min Maks 
Socialna samopodoba 96 26,78 2,97 21,00 33,00 
Družinska samopodoba 96 21,50 3,16 13,00 27,00 
Telesna samopodoba 96 16,96 2,72 11,00 21,00 
Učna samopodoba 96 16,29 2,41 12,00 22,00 
Emocionalna samopodoba 96 18,84 2,30 13,00 25,00 
Splošna samopodoba 96 100,38 9,41 84,00 121,00 

Legenda: N-numerus, število učencev v vzorcu; Min-minimum, najnižja vrednost; Maks-maksimum, 
najvišja vrednost4 
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Povezanost med komponentami samopodobe – Pearsonov koeficient korelacije 

Tabela 3 prikazuje povezanost komponent samopodobe. Med večino komponent samopodobe 
obstaja statistično značilna povezanost (p<0,05), ta je pozitivna in srednje močna, kar pomeni, 
da se z večanjem vrednosti ene komponente večajo tudi vrednosti druge komponente (npr. večja 
kot je socialna samopodoba, večja je tudi družinska samopodoba in obratno). Ni pa statistično 
značilne povezanosti (p>0,05) med socialno in emocionalno samopodobo (p=0,523) ter učno 
in emocionalno samopodobo (p=0,467). Med posameznimi komponentami in splošno 
samopodobo obstaja statistično značilna (p<0,05) pozitivna in močna povezanost.  

Tabela 3: Korelacije med komponentami samopodobe 

Samopodoba Socialna Družinska Telesna Učna Emocionalna 
Splošna 

samopodoba 

S
oc

ia
ln

a r 1 ,307** ,493** ,354** ,066 ,667** 

p  ,002 ,000 ,000 ,523 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 

D
ru

ži
ns

ka
 r ,307** 1 ,479** ,374** ,523** ,794** 

p ,002  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 

T
el

es
na

 r ,493** ,479** 1 ,375** ,354** ,787** 

p ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 

U
čn

a 

r ,354** ,374** ,375** 1 ,075 ,619** 

p ,000 ,000 ,000  ,467 ,000 

N 96 96 96 96 96 96 

E
m

oc
io

na
ln

a 

r ,066 ,523** ,354** ,075 1 ,562** 

p ,523 ,000 ,000 ,467  ,000 

N 96 96 96 96 96 96 

S
pl

oš
na

 r ,667** ,794** ,787** ,619** ,562** 1 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 96 96 96 96 96 96 

Legenda: r-Pearsonov koeficient korelacije, p-stopnja značilnosti5 
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Razlike v komponentah samopodobe in splošne samopodobe glede na razred učencev 

Najprej smo preverili, ali je porazdelitev odvisnih spremenljivk glede na razred, ki ga učenci 
obiskujejo, normalna. Normalnost porazdelitve smo ugotavljali na podlagi Kolmogorov- 
Smirnov testa. Kot vidimo v tabeli 4, je porazdelitev spremenljivke socialna samopodoba 
normalna v vseh razredih (p>0,05), prav tako je porazdelitev spremenljivke družinska 
samopodoba normalna glede na razred, ki ga učenci obiskujejo, normalno pa se glede na razred 
porazdeljuje tudi spremenljivka splošna samopodoba (p>0,05). Za te spremenljivke bomo pri 
ugotavljanju razlik glede na razred uporabili parametrični test (analiza variance ANOVA). 
Spremenljivke družinska, telesna in emocionalna samopodoba, pa se glede na razred, ki ga 
učenci obiskujejo ne porazdeljujejo normalno v vseh skupinah, zato bomo pri teh 
spremenljivkah za ugotavljanje razlik glede na razred uporabili neparametrični Kruskal Wallis 
test.    

Tabela 4: Analiza variance za komponente samopodobe in splošne samopodobe glede na 
razred 

Samopodoba Razred 
Kolmogorov-Smirnov 

z df p 

Socialna 
samopodoba 

6. ,140 24 ,200* 
7. ,143 24 ,200* 
8. ,105 24 ,200* 
9. ,160 24 ,116 

Družinska 
samopodoba 

6. ,135 24 ,200* 
7. ,153 24 ,154 
8. ,164 24 ,096 
9. ,140 24 ,200* 

Telesna 
samopodoba 

6. ,162 24 ,102 
7. ,119 24 ,200* 
8. ,211 24 ,007 
9. ,142 24 ,200* 

Učna 
samopodoba 

6. ,194 24 ,020 
7. ,141 24 ,200* 
8. ,147 24 ,193 
9. ,245 24 ,001 

Emocionalna 
samopodoba 

6. ,165 24 ,091 
7. ,250 24 ,000 
8. ,165 24 ,091 
9. ,133 24 ,200* 

Splošna 
samopodoba 

6. ,125 24 ,200* 
7. ,142 24 ,200* 
8. ,133 24 ,200* 
9. ,123 24 ,200* 

Legenda: z-standardiziran odklon, df- prostostna stopnja 6 
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- Razlika glede na razred pri komponentah samopodobe in splošni samopodobi 

Glede na povprečne vrednosti v tabeli 5 ugotavljamo, da imajo najvišjo socialno samopodobo 
učenci v 8. razredu, sledijo učenci v 9. razredu, nato tisti v šestem razredu, najnižjo socialno 
samopodobo pa imajo učenci 7. razreda. 
Največjo družinsko samopodobo imajo učenci 9. razreda, sledijo učenci 6. razreda, nato 8. 
razreda, najnižjo družinsko samopodobo pa imajo učenci 7. razreda.  
Splošna samopodoba je najvišja pri učencih 8. razreda, sledijo učenci 9. razreda, nato učenci 6. 
razreda, najnižjo splošno samopodobo pa imajo glede na povprečno število točk prav tako 
učenci 7. razreda. Razlike pri posamezni dimenziji in splošni samopodobi so glede na razred 
zelo majhne, zato v nadaljevanju preverimo, ali so razlike glede na razred statistično značilne.   
 

Tabela 5: Opisna statistika za komponente samopodobe in splošne samopodobe 

Samopodoba Razred N M SD Min Maks 

S
oc

ia
ln

a 
sa

m
op

od
ob

a 6. 24 26,54 3,22 21 31 
7. 24 25,17 3,19 21 31 
8. 24 28,08 2,47 24 33 
9. 24 27,33 2,22 24 32 

Skupaj 96 26,78 2,97 21 33 

D
ru

ži
ns

ka
 

sa
m

op
od

ob
a 6. 24 21,71 2,99 15 27 

7. 24 20,79 3,53 15 26 
8. 24 21,42 3,71 13 27 
9. 24 22,08 2,28 17 26 

Skupaj 96 21,50 3,16 13 27 

S
pl

oš
na

 
sa

m
op

od
ob

a 6. 24 100,58 9,14 86 115 
7. 24 97,25 8,93 86 117 
8. 24 102,54 10,17 84 121 
9. 24 101,13 9,15 85 116 

Skupaj 96 100,38 9,41 84 121 
 
Na podlagi testa homogenosti varianc, katerega rezultati so prikazani v tabeli 6, ugotavljamo, 
da so variance znotraj skupin pri posamezni spremenljivki enake (p>0,05), zato v nadaljevanju 
o razlikah glede na razred, ki ga učenci obiskujejo, sklepamo na podlagi ANOVE.  

Tabela 6: Test homogenosti varianc 

Samopodoba Levene F df1 df2 p 
Socialna samopodoba 2,015 3 92 ,117 

Družinska samopodoba 2,259 3 92 ,087 
Splošna samopodoba 0,279 3 92 ,840 
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Kot vidimo v tabeli 7, so glede na razred statistično značilne razlike samo pri socialni 
samopodobi (p=0,004). Glede na razred pa ne ugotovimo statistično značilnih razlik pri 
družinski (p=0,549) in splošni samopodobi (p=0,255). V nadaljevanju na podlagi post hoc testa 
pogledamo natančneje, pri katerih razredih obstajajo razlike v socialni samopodobi.  

Tabela 7: Analiza varianc 

Samopodoba F p 

Socialna samopodoba 4,739 ,004 

Družinska samopodoba ,709 ,549 

Splošna samopodoba 1,377 ,255 

Legenda: F-vrednost F-testa7 

Glede na vrednost statistične značilnosti vidimo, da je razlika v socialni samopodobi statistično 
značilna le med 7. in 8. razredom osnovne šole (p=0,003). Med drugimi razredi ni statistično 
značilnih razlik v socialni samopodobi (p>0,05). Lahko torej rečemo, da imajo učenci 8. razreda 
statistično značilno višjo socialno samopodobo kot učenci 7. razreda.  

Tabela 8: Primerjava sociale samopodobe med razredi 

Odvisna spremenljivka Razred  Primerjalni razred p 

Socialna samopodoba 

6 

7 ,558 

8 ,361 

9 1,000 

7 
8 ,003 

9 ,053 

8 9 1,000 
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Pri spremenljivkah, katerih porazdelitev v nekaterih skupinah glede na razred odstopa od 
normalne, smo ugotavljali razlike med razredi na podlagi Kruskal Wallis testa (Tabela 9). Glede 
na vrednost povprečnega ranga vidimo, da imajo najvišjo telesno samopodobo učenci 8. 
razreda, sledijo učenci 9. razreda, nato učenci 6. razreda, najnižjo telesno samopodobo pa imajo 
učenci 7. razreda.  Najvišjo učno samopodobo imajo učenci sedmega razreda, sledijo učenci 9. 
razreda, nato učenci 6. razreda, najnižjo učno samopodobo pa imajo učenci 8. razreda. Najvišjo 
emocionalno samopodobo imajo učenci 6. razreda, sledijo učenci 8. razreda, nato učenci 7. 
razreda, najnižjo emocionalno samopodobo, pa imajo učenci 9. razreda. V nadaljevanju 
preverimo, ali so razlike med razredi pri posamezni dimenziji samopodobe statistično značilne. 

Tabela 9: Primerjava komponent samopodobe glede na razred 

Samopodoba Razred N Mr 

Telesna 
samopodoba 

6. 24 47,92 
7. 24 37,31 
8. 24 58,02 
9. 24 50,75 

Skupaj 96  

Učna samopodoba 

6. 24 46,69 
7. 24 51,60 
8. 24 45,27 
9. 24 50,44 

Skupaj 96  

Emocionalna 
samopodoba 

6. 24 52,58 
7. 24 49,94 
8. 24 51,06 
9. 24 40,42 

Skupaj 96  
Legenda: Mr – povprečni rang8 

 
Glede na vrednost statistične značilnosti, prikazane v tabeli 10, ugotovimo, da ne obstajajo 
statistično značilne razlike med razredi pri telesni (p=0,074), učni (p=0,837) in emocionalni 
samopodobi (p=0,411). Učenci vseh štirih razredov imajo približno enako telesno, učno in 
emocionalno samopodobo.  

Tabela 10: Statistične razlike med razredi pri telesni, učni in emocionalni samopodobi 

  Telesna samopodoba Učna samopodoba Emocionalna samopodoba 

�
� 6,928 ,854 2,874 

df 3 3 3 
p ,074 ,837 ,411 

Legenda:��-vrednost Hi-kvadrat testa9  
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3.1 PREVERJANJE HIPOTEZ  

V tem delu smo testirali šest predhodno zastavljenih hipotez. Pred testiranjem smo najprej 
preverili, ali je porazdelitev naše odvisne spremenljivke, glede na neodvisno spremenljivko, 
normalna. V primeru normalnih porazdelitev smo uporabili parametrične teste, v primeru 
porazdelitev, ki odstopajo od normalne, pa neparametrične teste.   

3.1.1 HIPOTEZA 1  

H1: Učenke s PPPU in vrstnice brez težav, imajo višjo akademsko/učno samopodobo kot 
učenci s PPPU in vrstniki brez težav.  

Kot vidimo iz spodnje tabele, tabele 11, porazdelitev spremenljivke učna samopodoba, glede 
na spol učencev, odstopa od normalne v obeh skupinah (p<0,05). Ker porazdelitev odstopa od 
normalne, smo za ugotavljanje razlik med skupinama uporabili neparametrični Mann Whitney 
test.  

Tabela 11: Porazdelitev spremenljivke učna samopodoba glede na spol 

 Spol 
Kolmogorov-Smirnov 

z df p 

Akademska samopodoba 
Moški ,156 44 ,009 
Ženski ,174 52 ,000 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da imajo glede na vrednost povprečnega ranga in povprečja 
učenci nekoliko višjo učno samopodobo kot učenke. Razlika v povprečnem številu točk pa je 
zelo majhna, manj kot pol točke (Tabela 13).   

Tabela 12: Akademska samopodoba glede na spol 

 Spol N Mr 

Akademska samopodoba 
Moški 44 50,61 
Ženski 52 46,71 
Skupaj 96  

 

Tabela 13: Opisna statistika za akademsko samopodobo 

Spol N M SD 
Moški 44 16,50 2,52 
Ženski 52 16,12 2,31 
Skupaj 96 16,29 2,41 

 

Glede na vrednost statistične značilnosti (Tabela 14), ki je večja od 0,05 (p=0,490), ne moremo 
trditi, da med učenci in učenkami obstaja statistično značilna razlika pri učni samopodobi. V 
prilogi smo naredili še analizo med učenci in učenkami, ki imajo PPPU, ter vrstniki in 
vrstnicami brez težav. Vidimo, da glede na spol ne obstaja statistično značilna razlika v učni 
samopodobi pri vrstnikih brez težav (p=0,992), prav tako pa ne obstaja statistično značilna 
razlika pri učni samopodobi glede na spol pri učencih, ki imajo PPPU (p=0,143).  
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Tabela 14: Vrednost statistične značilnosti pri učni samopodobi glede na spol 

 Učna samopodoba 
Mann-Whitney U 1051,000 

Z -,690 
p ,490 

Legenda: U-vrednost Mann-Whitney-evega testa10 

Hipotezo 1, ki pravi, da imajo učenke s PPPU in vrstnice brez težav, višjo akademsko/učno 
samopodobo kot učenci s PPPU in vrstniki brez težav, na podlagi analize ovržemo. Glede na 
spol ne obstaja statistično značilna razlika v učni samopodobi učencev.  

3.1.2 HIPOTEZA 2 

H2: Učenci s PPPU imajo nižjo socialno samopodobo kot vrstniki brez težav.  

Kot vidimo v tabeli 15, je porazdelitev spremenljivke socialna samopodoba, glede na učence s 
PPPU in vrstnike brez težav, normalna le v skupini  učencev s PPPU (p>0,05). Ker porazdelitev 
ni normalna v obeh skupinah, bomo za ugotavljanje razlik med skupinama uporabili 
neparametrični Mann Whitney test.  

Tabela 15: Porazdelitev spremenljivke socialna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci 
Kolmogorov-Smirnov 

z df p 

Socialna samopodoba 
brez težav ,164 48 ,003 

s PPPU ,112 48 ,174 

Glede na vrednost povprečnega ranga in povprečja (Tabela 16), lahko rečemo, da imajo vrstniki 
brez težav višjo socialno samopodobo kot učenci s PPPU. Vrstniki brez težav dosegajo pri 
socialni samopodobi v povprečju 1,7 točk več v primerjavi z učenci s PPPU(Tabela 17).   

Tabela 16: Socialna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci N Mr 

Socialna samopodoba 
brez težav 48 56,82 

s PPPU 48 40,18 
Skupaj 96  

Tabela 17: Opisna statistika za socialno samopodobo 

Učenci N M SD 
brez težav 48 27,63 2,51 

s PPPU 48 25,94 3,17 
Skupaj 96 26,78 2,97 
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Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 (Tabela 18), lahko trdimo, da 
imajo vrstniki brez težav višjo socialno samopodobo kot učenci s PPPU.  

Tabela 18: Vrednost statistične značilnosti pri socialni samopodobi glede na PPPU 

 Socialna samopodoba 
U Mann-Whitney  752,500 

Z -2,946 
p ,003 

 

Hipotezo 2, ki pravi, da imajo učenci s PPPU nižjo socialno samopodobo kot vrstniki brez 
težav, na podlagi analize potrdimo.   

3.1.3 HIPOTEZA 3 

H3: Učenci s PPPU imajo nižjo akademsko samopodobo kot vrstniki brez težav. 

Kot vidimo iz tabele 19, porazdelitev spremenljivke učna samopodoba, glede na PPPU v obeh 
skupinah, odstopa od normalne (p<0,05). Ker porazdelitev odstopa od normalne, bomo za 
ugotavljanje razlik med skupinama uporabili neparametrični Mann Whitney test.  

Tabela 19: Porazdelitev spremenljivke učna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci 
Kolmogorov-Smirnov 

z df p 

Učna samopodoba 
brez težav ,157 48 ,005 

s PPPU ,173 48 ,001 

Glede na vrednost povprečnega ranga in povprečja (Tabela 20) lahko rečemo, da imajo vrstniki 
brez težav višjo učno samopodobo kot učenci s PPPU. Vrstniki brez težav so pri dimenziji učna 
samopodoba v povprečju dosegli 1,5 točke več v primerjavi z učenci s PPPU (Tabela 21).   

Tabela 20: Učna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci N Mr 

Učna samopodoba 
brez težav 48 56,97 

s PPPU 48 40,03 
Skupaj 96  

Tabela 21: Opisna statistika za učno samopodobo 

Učenci N M SD 
brez težav 48 17,02 2,53 

s PPPU 48 15,56 2,05 
Skupaj 96 16,29 2,41 
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Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 (p=0,003), lahko trdimo, da imajo 
vrstniki brez težav višjo učno samopodobo kot učenci s PPPU (Tabela 22).  

Tabela 22: Vrednost statistične značilnosti pri učni samopodobi glede na PPPU 

 Učna samopodoba 
Mann-Whitney U 745,500 

Z -3,006 
p ,003 

 

Hipotezo 3, ki pravi, da imajo učenci s PPPU nižjo akademsko samopodobo kot vrstniki brez 
težav, na podlagi analize potrdimo.  

3.1.4 HIPOTEZA 4 

H4: Učenci s PPPU imajo višjo čustveno samopodobo kot vrstniki brez težav.  

Kot vidimo iz spodnje tabele (Tabela 23), porazdelitev spremenljivke emocionalna 
samopodoba, glede na PPPU v obeh skupinah, odstopa od normalne (p<0,05). Ker porazdelitev 
odstopa od normalne, bomo za ugotavljanje razlik med skupinama uporabili neparametrični 
Mann Whitney test.  

Tabela 23: Porazdelitev spremenljivke emocionalna samopodoba, glede na PPPU 

 Učenci 
Kolmogorov-Smirnov 

z df p 

Emocionalna samopodoba 
brez težav ,179 48 ,001 

s PPPU ,165 48 ,002 

Glede na vrednost povprečnega ranga in povprečja (Tabela 24) lahko rečemo, da imajo vrstniki 
brez težav višjo emocionalno samopodobo kot učenci s PPPU. Vrstniki brez težav so pri 
dimenziji emocionalna samopodoba v povprečju dosegli 1,5 točke več v primerjavi z učenci s 
PPPU (Tabela 25) .  

Tabela 24: Emocionalna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci N Mr 

Emocionalna samopodoba 
brez težav 48 56,11 

s PPPU 48 40,89 
Skupaj 96  

 

Tabela 25: Opisna statistika za emocionalno samopodobo 

Učenci N M SD 

brez težav 48 19,56 2,19 

s PPPU 48 18,13 2,19 

Skupaj 96 18,84 2,30 

 



Samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z vrstniki brez težav          Janja Sečkar 

43 
 

Vrednost statistične značilnosti je manjša od 0,05 in znaša 0,007, kar pomeni, da imajo vrstniki 
brez težav višjo emocionalno samopodobo kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja (Tabela 26). 

Tabela 26: Vrednost statistične značilnosti pri emocionalni samopodobi glede na PPPU 

 Emocionalna samopodoba 
Mann-Whitney U 786,500 

Z -2,712 
p ,007 

Hipotezo 4, ki pravi, da imajo učenci s PPPU višjo čustveno samopodobo kot vrstniki brez 
težav, na podlagi analize ovržemo. Ugotovimo, da imajo vrstniki brez težav višjo čustveno 
samopodobo kot učenci s PPPU.  

3.1.5 HIPOTEZA 5 

H5: Učenci s PPPU imajo nižjo telesno samopodobo v primerjavi z vrstniki brez težav. 

Porazdelitev spremenljivke telesna samopodoba, glede na PPPU v obeh skupinah, odstopa od 
normalne (p<0,05). Ker porazdelitev odstopa od normalne, smo za ugotavljanje razlik med 
skupinama uporabili neparametrični Mann Whitney test (Tabela 27).  

Tabela 27: Porazdelitev spremenljivke telesna samopodoba, glede na PPPU 

 Učenci 
Kolmogorov-Smirnov 

z df p 

Telesna samopodoba 
brez težav ,170 48 ,001 

s PPPU ,162 48 ,003 

Glede na vrednost povprečnega ranga in povprečja (Tabela 28), lahko rečemo, da imajo vrstniki 
brez težav višjo telesno samopodobo kot učenci s PPPU. Vrstniki brez težav so pri dimenziji 
telesna samopodoba v povprečju dosegli manj kot 1 točko več v primerjavi z učenci s PPPU 
(Tabela 29).  

Tabela 28: Telesna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci N Mr 

Telesna samopodoba 
brez težav 48 52,01 

s PPPU 48 44,99 
Skupaj 96  

 

Tabela 29: Opisna statistika za telesno samopodobo 

Učenci N M SD 
brez PPPU 48 17,38 2,28 

s PPPU 48 16,54 3,07 
Skupaj 96 16,96 2,72 
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Iz tabele 30 lahko razberemo, da je vrednost statistične značilnosti večja od 0,05 in znaša 0,214, 
kar pomeni, da imajo učenci s PPPU in vrstniki brez težav podobno telesno samopodobo. 

Tabela 30: Vrednost statistične značilnosti pri telesni samopodobi glede na PPPU 

 Telesna samopodoba 
Mann-Whitney U 983,500 

Z -1,242 
p ,214 

Hipotezo 5, ki pravi, da imajo učenci s PPPU nižjo telesno samopodobo v primerjavi z vrstniki 
brez težav, na podlagi analize ovržemo. Oboji učenci imajo podobno telesno samopodobo.  

3.1.6 HIPOTEZA 6 

H6: Splošna samopodoba učencev s PPPU je nižja v primerjavi z vrstniki brez težav. 

Kot vidimo v tabeli 31, je porazdelitev spremenljivke splošna samopodoba, glede na učence s 
PPPU in vrstnike brez težav, normalna le v skupini vrstnikov brez težav (p>0,05). Ker 
porazdelitev ni normalna v obeh skupinah, bomo za ugotavljanje razlik med skupinama 
uporabili neparametrični Mann Whitney test.  

Tabela 31: Porazdelitev spremenljivke splošna samopodoba, glede na PPPU 

 Učenci Kolmogorov-Smirnov 
z df p 

Splošna samopodoba brez težav ,086 48 ,200* 
s PPPU ,130 48 ,042 

Glede na vrednost povprečnega ranga in povprečja (Tabela 32) lahko rečemo, da imajo vrstniki 
brez težav višjo splošno samopodobo kot učenci s PPPU. Vrstniki brez težav dosegajo pri 
splošni samopodobi v povprečju 8 točk več v primerjavi z učenci s PPPU (Tabela 33).   

 

Tabela 32: Splošna samopodoba glede na PPPU 

 Učenci N Mr 

Splošna samopodoba 
brez težav 48 59,82 

s PPPU 48 37,18 
Skupaj 96  

 

Tabela 33: Opisna statistika za splošno samopodobo 

Učenci N M SD 
brez težav 48 104,23 8,11 

s PPPU 48 96,52 9,11 
Skupaj 96 100,38 9,41 
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Tabela 34: Vrednost statistične značilnosti pri splošni samopodobi glede na PPPU 

 Samopodoba 
Mann-Whitney U 608,500 

Z -3,986 
p ,000 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki jo lahko razberemo iz tabele 34, je le-ta manjša od 
0,05 in tako lahko trdimo, da imajo vrstniki brez težav višjo splošno samopodobo kot učenci s 
PPPU.  

Hipotezo 6, ki pravi, da je splošna samopodoba učencev s PPPU nižja v primerjavi z vrstniki 
brez PPPU, na podlagi analize potrdimo.  
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III. SKLEP 

V svojem magistrskem delu sem želela preučiti samopodobo učencev s PPPU in vrstnikov brez 
težav. V prvi vrsti me je zanimalo, ali med obema skupinama obstajajo razlike tako v splošni 
samopodobi kot tudi na posameznih komponentah samopodobe. 

V svoji raziskavi sem ugotovila, da imajo vsi vključeni učenci precej visoko socialno, družinsko 
in telesno samopodobo, slabšo pa imajo učno in emocionalno samopodobo. Dokaj visoka je 
tudi splošna samopodoba učencev. 

Rezultati so pokazali, da med večino komponent samopodobe obstaja statistično značilna 
povezanost, kar pomeni, da se z večanjem vrednosti ene komponente večajo tudi vrednosti 
druge komponente (npr. večja kot je socialna samopodoba, večja je tudi družinska samopodoba 
in obratno). Ni pa statistično značilne povezanosti med socialno in emocionalno samopodobo 
ter učno in emocionalno samopodobo. Med posameznimi komponentami in splošno 
samopodobo obstaja statistično značilna pozitivna in močna povezanost, kar pomeni, da večja 
kot je posamezna komponenta samopodobe, večja je tudi splošna samopodoba in obratno. 

V raziskavi sem prišla do ugotovitev, da imajo učenci s PPPU nižjo socialno samopodobo kot 
vrstniki brez težav. Božič (2002) meni, da učenci s PPPU zaradi pomanjkljivih komunikacijskih 
veščin težje vzpostavijo stik z drugimi in oblikujejo odnos z drugimi. Pomembno je tudi, kako 
vrstniki sprejemajo učence s posebnimi potrebami nasploh. Učenci s PPPU so še posebej 
ranljivi na socialnem področju, a največkrat te težave niso ustrezno prepoznane. Učenčeva 
stopnja zadovoljstva s sabo, sreča in njegova pozitivna naravnanost vplivajo na to, koliko 
napora vlaga v učenje ter kako nastopa pred drugimi. Posledično pa to vpliva tudi na odzive 
drugih do njega. Intervencije v šolskem okolju so vsekakor v prvi vrsti usmerjene k specifičnim 
učnim potrebam teh učencev. Upoštevanje njihovih psihosocialnih težav zahteva od učitelja 
pridobivanje veščin za izboljšanje učenčeve socialne zaznave in kognicije, komunikacijskih 
sposobnosti in socialne sprejetosti (Božič, 2002). B. Wong (1998, v Božič, 2002) opozarja, da 
bolj kot je učenec socialno občutljiv, višja je njegova samopodoba. Sen (1999, v Lebarič idr., 
2006) meni, da socialna izključenost vpliva tudi na prihodnje delovanje posameznika v družbi, 
saj zmanjšuje nadaljnje možnosti, da se oseba vključuje v družbo, je v njej udeležena, se v njej 
potrdi in doživlja samospoštovanje. Pomen socialne vključenosti je zelo velik. Pri sprejemanju 
učenca s posebnimi potrebami v razredno skupnost ima pomembno vlogo povezanost razreda. 
Če so učenci dobro povezani med sabo, bodo tudi učence s posebnimi potrebami lažje sprejeli 
medse, in obratno (Lebarič idr., 2006). Skalar (1985, v Pečjak in Košir, 2002) je povzel rezultate 
raziskav, v katerih so avtorji ugotavljali, da sta boljše socialno sprejetje v skupini in višji 
sociometrični status povezana z visokim samovrednotenjem. Rezultati slovenske raziskave na 
vzorcu 700 učencev od 4. razreda osnovne šole do 3. letnika srednje šole, pridobljeni na podlagi 
sociometrične preizkušnje, pa povezave med splošno in socialno samopodobo in številom 
pozitivnih izbir ne potrjujejo (Pečjak in Košir, 2002). 

Pri učencih s PPPU se pojavljajo tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, 
mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja 
(Magajna idr., 2015).V raziskavi sem ugotovila, da imajo učenci s PPPU nižjo čustveno 
samopodobo kot njihovi vrstniki brez težav. Učenci s PPPU imajo poleg nizke samopodobe 
pogosto tudi težave na področju spomina, socialnih spretnosti, pragmatične rabe jezika ter pri 
prepoznavanju in izražanju čustev (Lewis in Porter, 2006). Tudi drugi avtorji (Bryan, 1998, v 
Pečjak in Košir, 2002) ugotavljajo, da so čustva pomemben dejavnik v šolski situaciji. 
Sposobnost prepoznave in razumevanja čustev vpliva tudi na socialno sprejetost učencev 
(Cassidy, Parke, Butkovsky in Braungart, 1992, v Pečjak in Košir, 2002).  
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Preverila sem tudi, kakšna je telesna samopodoba učencev s PPPU v primerjavi z vrstniki brez 
težav. Ugotovila sem, da imajo vsi vključeni učenci podobno telesno samopodobo. Telesna 
samopodoba so predstave in pojmovanja, ki jih ima posameznik glede svojega telesa. Gre za 
prepričanja in sodbe o lastni telesni privlačnosti, o lastni telesni kondiciji in slogu oblačenja ter 
primerjave lastnega videza z drugimi. Telesni jaz tako močno označuje celotno samopodobo. 
V otroštvu je telesni jaz povezan z močjo, s telesnimi spretnostmi, mladostniki pa pomen 
telesnega jaza pretirano poudarjajo, zato je prav ta največkrat vzrok za njihovo nezadovoljstvo 
(Ribič Hederih, 2004). V moji raziskavi so najnižje rezultate dosegli učenci 7. razreda. Telesne 
značilnosti postanejo za mladostnika središče lastnega in medsebojnega vrednotenja. Pri 
dekletih je pomembnejši videz, pri fantih pa sposobnosti, moč in spretnost (Kobal, 2000). S. 
Harter (1990, v Juriševič, 1999) pojasnjuje, da so razlike v telesni samopodobi med spoloma 
zaradi hitrejšega dozorevanja deklic. M. Juriševič (1999) navaja, da imajo dekleta, v primerjavi 
s fanti, bolj pozitivno samopodobo na področju branja in področju šolskih predmetov in manj 
pozitivno samopodobo na področju telesnih zmožnosti, matematike in telesnega videza. Razlik 
v moji raziskavi nisem preverjala, a bi v prihodnosti bilo smiselno. 

Dosedanje raziskave so pokazale, da se učenci s PPPU pogosteje ocenjujejo negativno, so bolj 
nezadovoljni s seboj in pričakujejo nižje dosežke. Praviloma imajo nižjo učno samopodobo, a 
boljšo samopodobo na nekaterih drugih pomembnih področjih. Najresnejše težave z nizko 
samopodobo imajo otroci s specifičnimi primanjkljaji na področju govora in jezika, ki so manj 
vešči tudi v socialni komunikaciji. Raziskave poudarjajo, da učencem s PPPU samopodoba v 
spodbudnem okolju sčasoma ne upada. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je splošna samopodoba učencev s PPPU v primerjavi 
z vrstniki brez težav nižja. Otroci s specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji imajo praviloma 
najresnejše težave s samopodobo (Božič, 2002). Slaba samopodoba je škodljiva tudi zato, ker 
zmanjšuje sposobnosti obvladovanja težav, ki izhajajo iz nevropsiholoških posebnosti. Bolj kot 
ima posameznik slabo podobo o sebi, manj notranje energije bo sposoben usmeriti v 
obvladovanje težav (Mikuš Kos, 2002). Chapman (1988, v Zeleke, 2004) v svojem 
metaanalitičnem pregledu povzema, da sta splošna in akademska samopodoba učencev s PPPU 
nižja v primerjavi z njihovimi vrstniki brez težav. Učenci s SUT pogosteje sebe ocenjujejo 
negativno, so bolj nezadovoljni s seboj ter tudi pričakujejo nižje dosežke (Božič, 2002). 
Nekateri avtorji (Winne, Woodlands in Wong, 1982, v Bryan, 1998) pa trdijo, da ti učenci sebe 
ocenjujejo kot manj uspešne zgolj na akademskem področju. Bear, Minke in Manning (2002), 
Lackaye in Margalit (2006) in Tsovili (2004, v Raad, 2013) ugotavljajo, da imajo učenci s SUT 
veliko bolj negativno samopodobo v primerjavi z učenci brez primanjkljajev/motenj. Nekateri 
avtorji izhajajo iz ugotovitev, da to izhaja iz slabšega razumevanja in kontrole okolja ter 
doseganja ustreznih rezultatov. Vse to vodi v slab občutek kontrole nad sabo, kar pa ima lahko 
za posledico tudi slabšo samopodobo (Palombo, 2001, v Raad, 2013). Raziskovalci (Bear, 
Minke in Manning, 2002; Lackaye in Margalit, 2006; Tsovili, 2004, v Raad, 2013) ugotavljajo, 
da imajo učenci s SUT v primerjavi z vrstniki brez težav veliko bolj negativno predstavo tako 
o sebi (samopodobo) kot o okolici. Tudi Lackaye in Margalit (2006, v Raad, 2013) sta 
preučevala ti skupini učencev in spoznala, da imajo učenci s SUT več težav z razumevanjem 
okolja, manjši občutek, da lahko vplivajo nanj, in tudi več težav z doseganjem ustreznih 
rezultatov. Težave na teh treh področjih vodijo v slab občutek kontrole nad sabo (način 
odzivanja na stresne situacije), kar pa lahko negativno vpliva na razvoj občutka o samem sebi, 
ki vključuje tako samopodobo kot tudi samoučinkovitost, motivacijo in sposobnost razumeti in 
organizirati doživete izkušnje (Palombo, 2001, v Raad, 2013). Tudi pogosto doživljanje 
neuspeha (Božič, 2002) negativno vpliva na samozaupanje in samopodobo (McShawn in 
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Williams, 2003, v Pandy, 2012). Pri tem je treba izpostaviti, da se nizka samopodoba povezuje 
z motečimi čustvenimi, vedenjskimi in šolskimi težavami (McMaster, Donovan in MacIntyre, 
2002, v Pandy, 2012). Tudi pri učencih z disleksijo je opaziti, da na samopodobo močno 
vplivajo anksioznost in frustracije. Ko so v šoli uspešni, to pripisujejo sreči (zunanjim 
dejavnikom), ko so pa neuspešni, za to krivijo lastno nesposobnost (Ryan, 2004). 

V nasprotju z našimi rezultati je Zeleke (2004) v pregledu osemindvajsetih študij zaključil, da 
v približno 68 % raziskavah ni statistično pomembnih razlik med skupinama, učenci z učnimi 
težavami in brez težav, v splošni samopodobi. Vzroke za nižjo splošno samopodobo pri naših 
učencih s PPPU poleg njihovih primanjkljajev je najverjetneje iskati v pogosti neuspešnosti v 
šoli tako na učnem kot socialnem področju. Eden izmed pomembnih vidikov učenca pa je prav 
gotovo šola in uspehi, povezani z njo. Na tem področju so učenci s PPPU pogosto izpostavljeni, 
saj se predvsem poudarjajo njihovi primanjkljaji in nezmožnosti, manj ali skoraj nič pa močna 
področja. Pogosto so deležni kritike učiteljev, staršev in negativnih opazk svojih sošolcev. 

Zeleke (2004) je pri pregledu večih študij ugotavljal, da imajo učenci s PPPU nižjo akademsko 
samopodobo kot njihovi vrstniki. 
V raziskavi sem ugotovila, da akademska samopodoba ni odvisna od spola učencev. Na drugi 
strani sem se spraševala o akademski samopodobi učencev s PPPU v primerjavi z vrstniki brez 
težav in prišli do potrditve, da imajo učenci s PPPU nižjo akademsko samopodobo. K. 
Lacković–Grgin (1994, v Kobal, 2000) ugotavlja, da je akademska samopodoba starejših 
učencev nižja od akademske samopodobe mlajših učencev, saj učitelji v višjih razredih osnovne 
šole in v srednji šoli pogosteje grajajo učence kot učitelji v nižjih razredih osnovne šole (Kobal, 
2000). V moji raziskavi se slednje ni pokazalo, morda zaradi tega, ker so bili v njo vključeni 
učenci višjih razredov, in sicer od 6. do 9. razreda. K. Lacković–Grgin (1994, v Kobal, 2000) 
hkrati ugotavlja, da uspeh pri vseh učnih predmetih ni enako pomemben za učenčevo 
samopodobo. Najvišja je povezanost med akademsko samopodobo, splošnim 
samospoštovanjem in učno uspešnostjo pri tistih predmetih, za uspeh katerih so pomembne 
zlasti konvergentne sposobnosti. Nasprotno pa visoke ocene pri predmetih, kjer učenci 
udejanjajo svoje divergentne sposobnosti in razvijajo socialne sposobnosti in socialne vidike 
samopodobe, niso pomembno povezane z akademsko samopodobo in splošnim 
samospoštovanjem (Kobal, 2000). Teoretiki (Shavelson, Hubner in Stanton 1976; Wylie 1979, 
Hoffman, Jacquez, Martin, Maschman, Maxwell, Peeke, Ruiz, Seroczinski in Tram 2001, v 
Cugmas, Drofenik in Schmidt, 2007) navajajo, da postaja samopodoba vedno stabilnejša z 
razvojem otrokove osebnosti. Skladno z razvojem postane otrokovo mišljenje o lastni 
sposobnosti realnejše in se približa oceni, ki so jo o njegovi sposobnosti podali drugi (Eccles, 
Wigfield, Harold in Blumenfield, 1993; Marsh, Craven, Debus, 1994; Wigfield 1994; Wigfield 
idr., 1997, v Cugmas idr., 2007). Za vsakega posameznika je bistveno, da razvije pozitivno 
samopodobo o sebi in da je ta realna ter dosega točko, kjer se stikajo lastna pričakovanja in 
pričakovanja okolice. 

Z raziskavo sem raziskala samopodobo učencev s PPPU in vrstnikov na področju Prekmurja. 
Da bi se izognili posploševanju, bi bilo dobro narediti raziskavo še na večji populaciji učencev 
s PPPU in vrstnikov v Sloveniji oziroma preučiti samopodobo celotne populacije učencev s 
PPPU in vrstnikov, morda tudi z različnimi testi za ocenjevanje samopodobe učencev. S tem bi 
lahko vključili tudi druge spremenljivke, kot so na primer uspeh (ocene), socialno-ekonomski 
status, okolje (mesto-vas). Smiselno bi bilo tudi, da bi učenčevo samopodobo ocenjevali starši, 
vrstniki, prijatelji in učitelji, ki delajo z učencem. 

Učencem s PPPU je treba v vzgojno-izobraževalnih ustanovah omogočiti doživljanje uspeha in 
spoštovati njihova čustva. Razvoj, preverjanje in izboljšanje samopodobe učencev s PPPU so 
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nujno potrebni, saj s tem lahko povečamo motivacijo za šolsko delo in s tem posledično 
zmanjšamo neuspehe na učnem področju. V procesu razvijanja dobre, pozitivne samopodobe 
pri učencih s PPPU morajo biti vključeni vsi člani strokovnega tima, ki delajo z učencem, kakor 
tudi njegovi starši, skrbniki. V razredih, v katere se vključeni učenci s PPPU, je potrebno 
ustvariti pozitivno razredno klimo in sprejemanje vseh učencev v socialnih situacijah, 
interakcijah kot enakovredne. V namen, da bi se samopodoba, tako učencev s PPPU kot 
njihovih vrstnikov brez težav, izboljšala oziroma zvišala, so v magistrskem delu podane 
smernice in priporočila za učitelje. 

Zavedati se moramo, da je vsak posameznik nekaj posebnega in da prav ta posebnost dela naše 
življenje bogatejše in zanimivejše.  
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V. PRILOGE 

• Soglasje staršev/skrbnikov 
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Spoštovani starši! 

 

Sem Janja Sečkar, absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru magistrskega dela želim s pomočjo 

vprašalnika raziskati samopodobo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja v primerjavi z vrstniki. 

Vprašalnik je anonimen in vsi zbrani podatki bodo uporabljeni le za namen te 

raziskave.  

 

 

Prosimo vas, da s podpisom soglasja dovolite sodelovanje vašega otroka v 

raziskavi. 

 

 

Tukaj odrežite 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Soglasje staršev 

 

Prosim, ustrezno obkrožite in izpolnite. 

 

• Soglašam, da je moj otrok ________________________________ 

vključen v raziskavo o samopodobi učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

 

• Ne soglašam, da je moj otrok _____________________________ vključen 

v raziskavo o samopodobi učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

                                                      Podpis staršev: 

                                                                     ____________________ 

 

 

Ustrezno izpolnjeno soglasje, prosim, vrnite specialni pedagoginji, pri kateri lahko dobite vse 

dodatne informacije. 

 


