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Povzetek 

Namen magistrskega dela je bil raziskati učno samopodobo učencev s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ter njihove atribucije na področju učne uspešnosti. 
Zanimalo me je, kakšen je odnos med učno uspešnostjo in učno samopodobo učencev 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Hkrati pa sem želela ugotoviti, ali 
obstajajo kakšne razlike v učni samopodobi ter atribucijah za učenje med učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter njihovimi sošolci.  

V empirično raziskavo je bilo vključenih 124 učencev od tretjega do petega razreda 
osnovne šole. Od tega je bilo 14 učencev, ki so usmerjeni kot učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. Učenci so vodeno izpolnjevali anketne vprašalnike. Vse 
trditve iz vprašalnika so bile učencem prebrane, tako da so lahko vsi učenci trditve 
dobro razumeli.  

Pridobljene podatke sem statistično analizirala ter predstavila. Rezultati so pokazali, 
da je učna samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
dobra, a statistično pomembno nižja od učne samopodobe njihovih sošolcev. Učenci 
brez primanjkljajev na posameznih področjih učenja so bolj zadovoljni s svojimi 
ocenami in so v večji meri mnenja, da se lahko učnih vsebin hitro naučijo ter da so 
šolski predmeti nezahtevni.  

Na področju atribucij so rezultati pokazali, da učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja svoje uspehe ali neuspehe v večji meri kot njihovi sošolci pripisujejo 
zunanjim dejavnikom, na katere ne morejo vplivati. Njihovi sošolci pa svoje uspehe 
oziroma neuspehe pogosteje pripisujejo vzrokom, ki imajo notranji lokus kontrole in na 
katere ima posameznik vpliv. 

Zanimala me je tudi povezanost učnega uspeha ter učne samopodobe. Raziskava je 
pokazala, da sta učni uspeh ter učna samopodoba povezana, ko sem merila 
povezanost pri vseh učencih. Višji učni uspeh je povezan z višjo učno samopodobo, 
nižji učni uspeh pa z nižjo učno samopodobo. Pri učencih s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja povezave med učnim uspehom in učno samopodobo ni bilo. 

KLJUČNE BESEDE: učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učna 
samopodoba, atribucije za učno uspešnost, učenci osnovne šole. 

 

 



Summary 

The main purpose of this master's thesis is to investigate the learning self-concept of 
pupils with deficits in individual areas of learning and their attribution in the field of 
academic achievement. We are interested in the relationship between learning 
performance and the learning self-concept of pupils with deficits in individual areas of 
learning. At the same time, we want to determine whether there are any differences in 
learning self-concept and achievement attributions between pupils with deficits in 
individual areas of learning and their classmates. 

The empirical study included 124 pupils from third to fifth grade of elementary school. 
Of these, 14 were pupils with deficits in individual areas of learning. Pupils filled out 
questionnaires in a guided manner. All statements were read to the pupils to assure 
that all pupils understood them. 

The obtained data were statistically processed and presented in numerical and 
descriptive form. The results showed that the learning self-concept of pupils with 
deficits in individual areas of learning is good, but statistically significantly lower than 
the learning self-concept of their classmates. Pupils without deficits in individual areas 
of learning are more satisfied with their grades and are more of the opinion that learning 
contents can be learned quickly and that all school subjects are easy. 

In the field of attributions, the results showed that pupils with deficits in individual areas 
of learning attribute their successes or failures to a greater extent than their classmates 
to external factors that they cannot influence. Their classmates, on the other hand, 
attribute their successes or failures to causes that have an internal locus of control and 
that an individual can influence.  

We were also interested in the correlation between learning success and learning self-
concept. Research has shown that learning success and learning self-esteem are 
related when we measured connectivity in all pupils. Higher learning achievement is 
associated with higher learning self-esteem, and lower learning success is associated 
with lower learning self-esteem. However, in pupils with deficits in individual areas of 
learning, there was no correlation between learning success and learning self-concept. 

KEY WORDS: learning difficulties, deficits in individual areas of learning, learning self-

concept, achievement attributions, primary school pupils
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1 Uvod 

Učenci v šolah so si različni. Izhajajo iz različnih okolij in imajo različne sposobnosti, 
želje, različna zanimanja. Imajo različna močna in šibka področja. Cilj šole je, da se vsi 
ti učenci v šoli dobro počutijo in napredujejo ter nadgrajujejo svoje znanje. V učnem 
procesu učenci dosegajo različne rezultate. Včasih so uspešni, drugič doživijo 
neuspeh. Odzivi posameznih učencev na uspeh oziroma neuspeh so različni. Nekateri 
dobljene rezultate pripisujejo sebi, lastnim zmožnostim in vloženemu trudu, drugi 
menijo, da so njihovi rezultati odraz zunanjih okoliščin. Nekateri ob neuspehu vztrajajo 
in v delo vložijo še več truda, drugi so mnenja, da rezultatov ne morejo izboljšati in že 
ob prvi oviri obupajo. Njihov odziv pomembno vpliva na nadaljnje rezultate, povezane 
s šolskim delom. Prav tako na učno uspešnost vpliva učenčevo mnenje o samem sebi, 
o svojih zmožnostih na šolskem področju, kar poimenujemo s pojmom učna 
samopodoba. Višja, kot je samopodoba učenca, bolj verjame v lastno zmožnost 
doseganja uspeha. Učna samopodoba in vzrok, ki ga učenci pripisujejo lastnemu 
uspehu oziroma neuspehu, sta posebej pomembna pri učencih s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja (PPPU), ki zaradi svojih primanjkljajev pogosto dosegajo 
nižje rezultate, kot bi jih bili sposobni. 

Učenci lahko imajo raznolike učne težave, ki se razprostirajo na spektru od lažjih do 
težjih in se lahko izkazujejo na različnih šolskih področjih. Učenci s PPPU imajo zelo 
izrazite učne težave, ki jim onemogočajo doseganje želenih rezultatov (Kavkler, 2018). 
Usmerjeni so v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo (Zakon o usmerjanju, 2011), ki jim znotraj redne osnovne šole omogoča 
dodatne prilagoditve pri šolskem delu ter pomoč strokovnjaka. Na določenih področjih 
težje sprejemajo in izražajo informacije. Na teh področjih je njihova hitrost učenja nižja 
od sovrstnikov. Potrebujejo več ponovitev in utrjevanja (Kavkler idr., 2008).  

Ob tem pridobivajo s strani učiteljev in staršev besedne ter nebesedne povratne 
informacije o svojem delu in svoji uspešnosti. Svojo uspešnost primerjajo s sošolci in 
prijatelji, pa tudi z lastnimi standardi. Tako oblikujejo lastno mnenje o sebi, oblikujejo 
svojo učno samopodobo (Woolfolk, 2010). Učna samopodoba zajema lastno mnenje 
o sebi na šolskem področju, medtem ko splošna samopodoba zajema splošno 
vedenje, znanje o sebi. Samopodoba posameznika se skozi življenje razvija in 
spreminja, posebej pomembno pa je ravno obdobje otroštva, ko se otrokova 
samopodoba začne oblikovati. Otrokom zelo veliko pomeni mnenje pomembnih drugih 
(staršev, sorodnikov, učiteljev, prijateljev …) in takrat se oblikujejo temelji 
posameznikove samopodobe. Samopodoba vpliva na posameznikovo ravnanje, 
čustvovanje in mišljenje (Juriševič, 1999a). Če ima učenec višjo samopodobo, bolj 
verjame v svoje sposobnosti in v to, da lahko doseže želeni uspeh. Če verjame v 
možnost doseganja uspeha, pa bo v to vložil več dela in truda. In nasprotno, če je 
učenčeva samopodoba nižja, je tudi njegova motiviranost za delo nižja in se lahko vda 
v usodo.  

Na učne uspehe učencev vplivajo tudi atribucije oziroma vzroki, ki jim učenci pripisujejo 
lastne uspehe ali neuspehe. Oboje je povezal Weiner (1979), ki je ugotovil, da lahko 
vsakemu vzroku oziroma atribuciji pripišemo 3 dimenzije: mesto ali lokus kontrole, ki 
je lahko znotraj ali zunaj posameznika, stabilnost (razlog ostaja vedno enak ali pa se 
spreminja) ter odgovornost ali kontrola (posameznik lahko vpliva na ta vzrok ali pa 
nima možnosti vpliva). Skozi perspektivo teh dimenzij lahko razumemo, kako vzroki, ki 
jih učenci pripisujejo svojim uspehom oziroma neuspehom, vplivajo na njihove 
nadaljnje dosežke. Če učenec verjame, da je razlog za njegov neuspeh vedno znotraj 
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njega samega in tega ne more spremeniti, potem v šolsko delo ne bo vlagal truda in 
se bo sprijaznil z neuspehi, saj bo verjel, da uspehom ne more doseči. Če bo verjel, 
da je vzrok spremenljiv in da je možnost spremembe v njegovi moči, pa bo motiviran 
za dosego boljših rezultatov in bo za to tudi delal.  

Za kakovosten šolski sistem je treba pri pouku in v odnosu do učencev upoštevati 
njihove potrebe po varnosti, sprejetosti, sodelovanju, samospoštovanju (Krek idr., 
2011). V svoji pedagoški praksi opažam, da se premalo pozornosti posveča 
samopodobi učencev ter atribucijam, ki jim učenci pripisujejo svoj šolski oziroma učni 
uspeh ali neuspeh. Boljše poznavanje učencev na omenjenih področjih pripomore k 
bolj kvalitetnemu ter lažjemu poučevanju in k boljšemu počutju ter boljšim učnim 
dosežkom učencev.  
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2 Učne težave 

Pojem učne težave zajema tiste težave, ki so povezane z učno neuspešnostjo. Učna 
neuspešnost pa je lahko relativna ali absolutna. Relativna učna neuspešnost pomeni, 
da so otrokovi dosežki nižji od pričakovanih glede na njegove sposobnosti. Absolutna 
učna neuspešnost pa pomeni, da je otrok negativno ocenjen (Magajna idr., 2008). 
Učne težave se razprostirajo na kontinuumu. To pomeni, da se razprostirajo od lažjih 
do izrazitih, od bolj specifičnih k splošnim, od enostavnih h kompleksnim ter od 
kratkotrajnih do vseživljenjskih (Magajna idr., 2011). Posledično učenci z učnimi 
težavami potrebujejo tudi raznolike oblike pomoči in podpore (Kavkler, 2013). 

Učne težave vplivajo na osnovne šolske spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje. 
Prav tako pa lahko vplivajo na posameznika na področju organizacije, načrtovanja, 
abstraktnega mišljenja, pozornosti ter kratkoročnega ali dolgoročnega spomina 
(Learning disabilities association of America, b.d.). Vpliv učnih težav se kaže tudi na 
učnih oziroma izobraževalnih dosežkih učencev z učnimi težavami ter na zaposlitvenih 
možnostih in socialni vključenosti posameznika z učnimi težavami (Kavkler, 2013).  

Učne težave delimo na splošne in specifične. Učenci lahko imajo samo splošne ali 
samo specifične učne težave (SUT). Pogosto pa imajo učne težave obeh vrst (Magajna 
idr., 2008). 

Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri 
usvajanju novih znanj ter spretnosti pri enem ali več šolskih predmetih. Zaradi teh težav 
so pri enem ali več šolskih predmetih manj uspešni ali neuspešni. Pri tem je lahko učna 
neuspešnost relativna ali absolutna (Magajna idr. 2008).  

Splošne učne težave so lahko posledica različnih dejavnikov, ki so lahko notranji ali 
zunanji: motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečne in mejne intelektualne 
sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju (čustveno pogojene težave 
pri učenju), pomanjkanje motivacije, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, 
drugojezičnost, socialno-kulturna drugačnost in socialno-ekonomska oviranost. 
Našteti dejavniki se lahko povezujejo tudi z neustreznim ter neprilagojenim načinom 
poučevanja in/ali ovirami prikritega kurikuluma (prikrito institucionalno učenje, 
učenčeva pasivnost, odvisnosti, vdanost v usodo, odtujenost, nekritičnost) (Magajna 
idr., 2008).  

3 Specifične učne težave 

SUT zajemajo raznoliko skupino motenj. Vsaka od teh specifičnih motenj vpliva na 
ozek spekter učnih ter drugih dosežkov (Torgesen, 2004, v Peklaj, 2012). Te motnje 
oziroma primanjkljaji se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavami na 
področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije (jezik, govor), 
branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in/ali čustvenega 
dozorevanja (Magajna idr., 2008). Posamezniki s SUT lahko imajo znižano 
naravoslovno, matematično ali bralno pismenost (Kavkler, 2013). SUT vplivajo tudi na 
posameznikovo zmožnost predelovanja ter interpretiranja in/ali povezovanja zaznanih 
informacij. Tako ovirajo učenje osnovnih veščin branja, pisanja ter računanja. 

SUT so nevrofiziološko pogojene (Torgesen, 2004, v Peklaj, 2012). To pomeni, da so 
notranjega izvora, a niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v 
duševnem razvoju, čustvenih motenj ali neustreznih okoljskih dejavnikov. Lahko pa se 
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pojavljajo skupaj z njimi (Magajna idr., 2008). Vzroki za nastanek še niso povsem 
znani. Smith (2004, v Woolfolk, 2010) kot možne vzroke za nastanek SUT navaja 
možganske poškodbe, izpostavljenost alkoholu ali cigaretam v času pred rojstvom, 
pomanjkanje vitaminov. Prav tako se izpostavlja genetski faktor. SUT ostajajo s 
posameznikom vse življenje in jih ni mogoče odpraviti. S primernimi pristopi in podporo 
pa so lahko ljudje s temi težavami uspešni na področju šolanja, na delovnem mestu, v 
socialnih odnosih in v družbi nasploh (Learning disabilities association of America, 
b.d.). Friend (2008, v Woolfolk, 2010) navaja, da imajo otroci staršev s SUT od 30 do 
50 % možnosti, da bodo tudi sami imeli SUT. 

3.1 Značilnosti in težave učencev s specifičnimi učnimi težavami 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki kot najtežjo obliko zajemajo tudi PPPU, so si 
med seboj različni. Skupne so jim težave na enem ali več učnih področjih, slaba 
koordinacija, organizacija ter interpretacija slušnih ter vidnih informacij, težave na 
področju vzpostavljanja ter vzdrževanja pozornosti, težave s spominom in pri mišljenju 
ter težave na področju sklepanja in ohranjanja prijateljstev (Hallahan in Kauffman, 
2006, Hunt in Marshall, 2002, v Woolfolk, 2010).  

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene naslednje vrste SUT (slika 2): 

- primanjkljaji na področju branja, pravopisa in pisanja, 
- primanjkljaji na področju učenja matematike, 
- nebesedne motnje učenja in 
- dispraksija.  

 

specifične učne težave

primanjkljaji na področju 
branja, pisanja in pravospisa

disleksija

disgrafija

disortografija

primanjkljaji na področju 
matematike

diskalkulija

prostorska diskalkulija

specifične aritmetične učne 
težave

nebesedne motnje učenja

dispraksija

Slika 1: Vrste specifičnih učnih težav glede na področje težav 
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Specifične učne težave na področju branja in pisanja so med najpogostejšimi in 
najbolj raziskanimi specifičnimi motnjami učenja. Znotraj te skupine lahko najdemo 
različne težave: pojem disleksija zajema bralne težave, pojem disgrafija opisuje težave 
na področju pisanja ter pojem disortografija, ki zajema pravopisne težave učencev 
(Magajna idr., 2008). 

Najpogostejša izmed teh težav je disleksija in povzroča tudi največ dolgotrajnih težav 
(Magajna idr., 2008). Pri disleksiji gre za kombinacijo zmožnosti ter težav, ki vplivajo 
na proces učenja branja, pravilnega pisanja in/ali pravopisa (Kavkler idr., 2008). Moteni 
so procesi predelovanja jezikovnih informacij. Tako imajo učenci z disleksijo težave s 
prepoznavanjem posameznih glasov, sintetiziranjem, analiziranjem ter 
odstranjevanjem glasov oziroma drugih enot govornega toka. Posledično proces 
samodejnega prepoznavanja posameznih besed poteka nepopolno ali z velikimi 
težavami in ni avtomatiziran. Hitro ter natančno prepoznavanje glasov pa predstavlja 
predpogoj za to, da učenec razume prebrano. Učenec več pozornosti nameni sami 
tehniki branja in pisanja ter se ne more osredotočiti zgolj na vsebino (Magajna idr., 
2008). Tako se težave odražajo tako pri branju, pisanju, matematiki kot tudi v vseh 
drugih dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in manipuliranje simbolov (npr. notni zapis) 
(Kavkler idr., 2008).  

Težave zaradi disleksije se kažejo pri različnih posameznikih različno. Razprostirajo 
se na kontinuumu od lažjih do težjih. Kako bodo izražene, je odvisno od stopnje 
kognitivnih primanjkljajev, ki so prisotni pri posamezniku (Košak Babuder, Kavkler in 
Magajna, 2010). Med najpogostejše znake disleksije uvrščamo naslednje (Magajna 
idr., 2008): 

- težave pri zavedanju glasov v besedah in vrstnega reda glasov v besedah ali 
zaporedja zlogov, 

- težave pri prepoznavanju besed (predvsem posameznih), 
- težave pri priklicu črk in pravopisu, 
- težave z razumevanjem prebranega, 
- težave pri pisnem izražanju misli, 
- zaostanek v razvoju govora in jezika,  
- težave pri ustnem izražanju misli,  
- težave pri prostorski in časovni orientaciji, 
- težave na področju stranskosti, 
- težave na področju pisanja (oblika pisave ter hitrost pisanja), 
- težave pri matematiki, na področjih, povezanih z uporabo zaporednih korakov, 

orientacije ali matematičnega jezika. 

Podobne težave imajo pogosto tudi sorodniki (Magajna idr., 2008). Učenci z disleksijo 
so v času šolanja pogosto manj uspešni, kar negativno vpliva na njihovo učno 
samopodobo. Pomanjkanje samozavesti ter nizka samopodoba sta pogosto posledici 
disleksije (European dyslexia association, 2019). 

Hkrati lahko pri osebah z disleksijo najdemo tudi nekatera močna področja, ki so jim 
pogosto skupna (Košak Babuder idr., 2010):  

- dobre sposobnosti reševanja problemov, 
- dobre domišljijske sposobnosti, 
- sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih povezav med podatki ter 

informacijami,  
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- ustvarjalnost, originalnost ter divergentno mišljenje,  
- dobre sposobnosti vidnega predstavljanja, 
- sposobnost hkratnega predelovanja informacij, 
- dobro celostno razumevanje, 
- dobra intuicija,  
- dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja itd.. 

Disgrafija je motnja, ki označuje težave s pisanjem črk oziroma z veščino pisanja. 
Težave lahko nastopijo na področju čitljivosti zapisa, avtomatizacije ali hitrosti pisanja 
(Center Motus, 2017). Povzroča torej težave na področju ročnega pisanja. Težave z 
vsebino izraženih misli niso del disgrafije, lahko pa se pojavijo kot posledica, saj učenci 
z disgrafijo pogosto vso pozornost med pisanjem usmerijo v sam proces zapisovanja 
(National Center for Learning Disabilities, 2019).  

Najznačilnejši znak za prepoznavanje disgrafije je neurejena pisava. Učenci z 
disgrafijo imajo težave pri (National Center for Learning Disabilites, 2019): 

- oblikovanju črk, 
- puščanju enakomernih presledkov med črkami in besedami, 
- pisanjem v ravni vrsti, 
- pisanjem enako velikih črk, 
- držanjem papirja z eno roko, medtem ko pišejo z drugo, 
- ohranjanju primernega pritiska pisala na podlago ter 
- ohranjanju ustrezne drže telesa ter roke med pisanjem.  

Matematične težave lahko nastanejo iz različnih vzrokov (Kavkler, 2011b). Ni točno 
določenega vzroka, ampak gre za skupek različnih vzrokov in dejavnikov (Lychatz, 
2018). Ti so notranji (kognitivni primanjkljaji) ali okoljsko pogojeni (Kavkler, 2011b). 
Okoljsko pogojeni vzroki zajemajo nizek družbeno-ekonomski status, neustrezno 
poučevanje, strah pred matematiko ter anksioznost in učenčeva stališča do 
matematike (Sousa, 2008, v Kavkler, 2011b). Med vsemi učenci je kar med 5 % in 9 
% učencev z izrazitimi ter vztrajnimi težavami na področju usvajanja matematičnih 
znanj (Jagodic, 2019).  

Montague (1996, v Kavkler, 2011b) je navedla spodaj naštete težave kot najpogostejše 
težave učencev z učnimi težavami pri matematiki: 

- slabše konceptualno matematično znanje (obvladovanje matematičnih pojmov), 
- slabše pomnjenje in obvladovanje strategij (pojmovno znanje operacij, 

predstave, avtomatizacija priklica dejstev ter postopkov, reševanje besedilnih 
matematičnih problemov), 

- slabše jezikovne in komunikacijske sposobnosti (branje navodil, besedilni 
matematični problemi), 

- primanjkljaji pri izvajanju postopkov in strategij in 
- motivacija za učenje ter samopodoba (doživljanje neuspeha v daljšem 

časovnem obdobju zmanjša željo učenca za učenje matematike). 

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami pa poleg zgoraj naštetih zasledimo po 
Kavkler (1997, v Kavkler, 2011b) še naslednje značilnosti:  

1. Slabše razvite zaznavne sposobnosti, kar vpliva na sprejem matematičnih 
informacij. Učenec ima težave pri razlikovanju lika od ozadja, se izgublja na 



7 
 

listu, ne dokonča problema, netočno bere večmestna števila, manj uspešen je 
pri ustnem računanju, razumevanju ustno podanih problemov, težave ima pri 
ponavljanju vzorcev, zapisu števil in znakov po nareku. Lahko pride do slabšega 
vidnega razlikovanja števk ali slušnega razlikovanja podobno slišanih števil, 
denarja ter računskih znakov. Zaradi slabše razvitih orientacijskih sposobnosti 
ima učenec težave pri prepisovanju s table, pisnem računanju, zapisu 
večmestnih števil, geometriji, postavljanju decimalne vejice ter orientaciji na 
številski črti. Učenje matematike je odvisno od mentalne zmožnosti 
predstavljanja in vizualizacije števil ter matematičnih situacij. 

2. Slabše razvito pomnjenje vpliva na zapomnitev korakov v postopkih, priklic 
dejstev ter pomnjenje definicij. Pri matematiki so lahko učne težave pogojene s 
kratkotrajnim pomnjenjem (pozabljanje matematičnih podatkov, algoritmov, 
navodil), dolgotrajnim pomnjenjem (slabši priklic podatkov) in/ali pomnjenjem 
zaporedij (štetje v zaporedju, reševanje kompleksnih aritmetičnih ter besedilnih 
matematičnih problemov).  

3. Slabše razvite jezikovne sposobnosti vplivajo na znanje matematičnega jezika, 
ki je predpogoj za uspešno reševanje matematičnih problemov. 

4. Različni vidiki pozornosti (impulzivno odzivanje, kratkotrajna pozornost, 
vztrajanje pri eni dejavnosti) lahko vplivajo na to, da učenec naredi več napak, 
začne reševati nalogo, a je ne dokonča, pozabi informacije v nalogi, ki jo rešuje, 
težko prehaja z ene dejavnosti na drugo. 

5. Slabše razvita spretnost branja vpliva na razumevanje pisnih navodil in 
besedilnih matematičnih problemov.  

6. Izrazitejše težave z razumevanjem bolj kompleksnih aritmetičnih ter besedilnih 
problemov. Učenci lahko manj uspešno primerjajo količine, težko usvajajo 
matematične pojme ter simbole. 
Aritmetični besedni problemi predstavljajo učencem z učnimi težavami pri 
matematiki problem v razumevanju besedila, kot tudi v smislu oblikovanja 
ustrezne strategije za reševanje problema (Kalan, 2018).  

7. Slabše razvite finomotorične spretnosti vplivajo na hitrost ter točnost zapisa 
števil, geometrijsko načrtovanje, merjenje. Ob slabše razvitih finomotoričnih 
spretnostih je zmanjšan tudi tempo pisanja, kar vpliva tudi na počasnejše 
reševanje aritmetičnih, predvsem pa besedilnih problemov.  

Primanjkljaje pri matematiki delimo na specifične aritmetične učne težave, diskalkulijo 
ter spacialno oziroma prostorsko diskalkulijo (Kavkler idr., 2008). 

Pri učencih z diskalkulijo so prisotne velike težave na področju matematičnega 
pojmovnega znanja, na področju obvladovanja aritmetičnih dejstev ter aritmetičnih 
postopkov. Težave se pokažejo že pri štetju, razumevanju mestnih vrednosti, 
velikostnih odnosov itd. Pri reševanju aritmetičnih problemov so počasni in manj točni, 
saj za to uporabljajo razvojno manj razvite strategije (Kavkler idr., 2008). 

Pri učencih s prostorsko diskalkulijo postanejo težave vidne kasneje, pri učenju 
geometrije in reševanju enačb. Ti učenci imajo namreč težave z vizualizacijo 
matematike. Tako jim težave povzroča prostorska orientacija, predvidevanje, 
prerisovanje, pogosto imajo tudi težave na področju socialne kognicije, nebesedne 
komunikacije in na jezikovnem področju (pomenoslovje, skladnja ter razumevanje rabe 
jezika v komunikaciji (pragmatika)) (Kavkler idr., 2008). Singh (2021) navaja, da imajo 
učenci s prostorsko diskalkulijo težave z vizualnim delovnim spominom, vizualnim 
kratkoročnim spominom in inhibicijo. 
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Specifične aritmetične težave pa imajo učenci, ki imajo težave pri obvladovanju 
osnovnih aritmetičnih spretnostih, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. 
Manj težav imajo z bolj abstraktnimi matematičnimi sposobnostmi in spretnostmi 
(Kavkler idr., 2008). 

Dispraksija ali razvojna motnja koordinacije se v primerjavi z disleksijo in diskalkulijo 
pojavlja redkeje (Kanalec, 2018). Gre na nevrološko pogojeno motnjo naslednjih 
procesov (Kavkler idr., 2008):  

- načrtovanje motorične dejavnosti, 
- usvajanje motoričnih veščin in 

- izvajanje naučenih motoričnih veščin. 

Pogosto se povezuje s težavami v miselnem, jezikovnem ter zaznavnem 
funkcioniranju (Kavkler idr., 2008). Učenci z dispraksijo nimajo splošnega razvojnega 
zaostanka, zato so nižji dosežki omejeni le na nekatera področja (Magajna idr., 2008). 
Dispraksija povzroča težave na področju gibanja, koordinacije, organizacije in 
predelave senzornih informacij. Pogosto povzroča učne in socializacijske težave 
(Kanalec, 2018). Vpliva na učno uspešnost učenca pri številnih predmetih 
(slovenščina, matematika, tehnični pouk, športna vzgoja …) (Kavkler idr., 2008). 
Najbolj značilne težave učencev z dispraksijo so (Magajna idr., 2008): 

- Težave na področju grobe motorike. Razvoj grobe motorike je povezan z 
gibanjem telesa. Slabša je lahko koordinacija mišic celega telesa. Težave na 
tem področju se kažejo kot težave pri teku, igrah z žogo, plezanjem, vožnji 
kolesa, skakanjem … Učenci z dispraksijo pri telesnih aktivnostih pogosteje 
padajo.  

- Slabše zavedanje telesa v prostoru, zato se učenci z dispraksijo pogosteje 
zaletavajo v stvari ali druge ljudi.   

- Slabše razvita vidnoprostorska orientacija. Učenci z dispraksijo se hitro izgubijo 
(npr. na poti do telovadnice ali določene učilnice).  

- Težave na področju fine motorike. Razvoj fine motike je povezan z gibanjem 
rok, prstov, govornih organov, gibanjem oči itd. Vidne so težave pri pisanju, 
risanju, striženju ter pri dejavnostih, ki zahtevajo koordinacijo obeh rok (npr. 
rezanje z nožem in vilicami). 

- Težave artikuliranja. Pojavijo se predvsem v zgodnjem otroštvu, kasneje pa se 
kažejo kot jezikovne težave, najpogosteje pri pisnem izražanju. Učenci z 
govorno dispraksijo dobro razumejo vsebino govora, a zaradi težav z nadzorom 
govornega aparata ne zmorejo oblikovati razumljivega odgovora.  

- Težave na področju socializacije. Zaradi motorične nespretnosti ter težav na 
področju govora težko najdejo prijatelje in komunicirajo z vrstniki. 

- Doživljajo velike stiske in imajo nižjo samopodobo.  
- Težave na področju zaznavanja. Opazno je slabše razumevanje pomena 

sporočil ter uporaba teh sporočil v ustrezni akciji (npr. slabše razumevanje 
neverbalnih znakov ter posledični neustrezni odziv). 

- Težave pri načrtovanju in organizaciji misli. 
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3.2 Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

Glede na stopnjo primanjkljajev oziroma motenj, ki jih ima učenec, delimo SUT na 
naslednji dve skupini (Magajna idr., 2008): 

1. nižja stopnja težavnosti, ki zajema lažje specifične učne težave ter del zmernih 
specifičnih učnih težav, in  

2. višja stopnja težavnosti ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kjer je 
zajetih del zmernih specifičnih učnih težav, predvsem pa težje in najtežje 
specifične učne težave. 

Učenci z nižjo stopnjo težavnosti SUT so vključeni v redni program osnovne šole, 
učenci z višjo stopnjo težavnosti SUT oziroma s PPPU pa so usmerjeni v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju, 2011). 
Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo učencem s PPPU 
omogoča več pomoči, podpore ter prilagoditev (Kavkler, 2013). 

 

Slika 2: Razvrstitev specifičnih učnih težav glede na stopnjo težavnosti  

 

Magajna in drugi (2008) navajajo naslednje značilnosti učencev z nižjo stopnjo 
težavnosti SUT: 

- Na večini področjih kurikuluma je njihovo izvajanje znotraj območja, ki je 
pričakovano glede na vrstnike. Na enem ali več področjih kurikuluma (branje, 
pisanje, računanje) pa je njihovo izvajanje nižje od pričakovanega oziroma na 
spodnji meji pričakovanega. 

- Pri nekaterih specifičnih temeljnih veščinah (branje, pisanje, štetje, računanje) 
učenec dosega raven predpisanih standardov znanja, vendar ta raven 
obvladovanja veščine ovira napredovanje učenca glede na njegove zmožnosti 
in druge dosežke. 

- Metode, ki jih zajema dobra poučevalna praksa, pri rednem ter dopolnilnem 
pouku ne zadostujejo za premostitev težav, ki so navedene zgoraj. Potrebujejo 
dodatne individualne ali skupinske oblike pomoči, ki jih izvajajo učitelji, 
svetovalni delavci in/ali specialni ter rehabilitacijski pedagogi. 

- Učenci se lahko izogibajo obveznostim, ki zahtevajo rabo njihovih šibkih funkcij 
ali ob njihovi rabi doživljajo frustracije. Pripravljeni pa so reševati ostale naloge 
oziroma izpolnjevati ostale obveznosti.     
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Posamezniki s PPPU so posamezniki, pri katerih se SUT pojavljajo v težjih oblikah. V 
navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno 
pomočjo (Kavkler idr., 2008) so PPPU opredeljeni kot raznolika skupina primanjkljajev, 
ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v težavah na katerem od 
naslednjih področij: pozornost, mišljenje, pomnjenje, koordinacija, komunikacija, 
branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. 
Ti primanjkljaji oziroma motnje so notranje, nevrofiziološke narave. Niso primarno 
pogojene z drugimi težavami, motnjami (vidne, slušne ali motorične okvare, motnje v 
duševnem razvoju, čustvene motnje, neustrezni okoljski dejavniki), se pa lahko 
pojavljajo skupaj z njimi. 

Primanjkljaji imajo vpliv na posameznikovo interpretacijo zaznanih informacij in/ali 
povezovanje teh informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin (branje, pisanje 
računanje, pravopis). Učenci s PPPU informacije predelujejo na drugačen način kot 
vrstniki. Opazna je zmanjšana učinkovitost sprejemanja ter izražanja informacij na 
nekaterih področjih. Na teh področjih se posledično težko učijo na tradicionalen način 
in s hitrostjo, ki je sprejemljiva za njihove vrstnike (Kavkler idr., 2008).  

Pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti učencu otežuje sledenje ter 
napredovanje na različnih šolskih področjih (npr. težave na področju branja in pisanja 
vplivajo na učenčevo delo pri vseh predmetih). Kljub ciljno usmerjenim oblikam pomoči 
ni vidnega napredka na področju učenčevih primanjkljajev. Prav tako niso učinkoviti 
alternativni pristopi ter poskusi kompenziranja primanjkljajev. Ne do te mere, da bi 
omogočali učencu zadostno napredovanje v okviru učnega načrta oziroma kurikuluma. 
Kot posledica teh težav se pri učencih pogosto razvijejo frustracije ter nižje 
samospoštovanje, kar lahko vodi do splošne nemotiviranosti za učenje, izostajanja od 
pouka ali vedenjskih ter čustvenih težav (Magajna idr., 2008). Da so lahko učenci s 
PPPU deležni več prilagoditev, pomoči in podpore, so usmerjeni v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju, 
2011). 

  

3.3 Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih učnih težav 

Pri odkrivanju ter prepoznavanju specifičnih učnih težav je pomemben celovit ter 

kompleksen pristop. Da lahko to zagotovimo, je pomembno, da prepoznavanje ter 

ocenjevanje učnih težav ne poteka zgolj na začetku, ampak se pri konkretnem otroku 

v konkretnem okolju ugotavljanje ter prepoznavanje značilnosti učnih težav ves čas 

prepleta s pomočjo oziroma ukrepanjem. Ob prepoznavanju težav moramo iskati tudi 

močna področja, kompetence otroka. Tako pri otroku kot tudi v učnem okolju iščemo 

varovalne dejavnike ter dejavnike tveganja za konkretnega otroka (Magajna idr., 

2008).  

Za opredelitev višje stopnje SUT oziroma PPPU, moramo zadostiti petim kriterijem 
(Kavkler idr., 2008): 

1. neskladje med učenčevimi intelektualnimi sposobnostmi ter njegovimi dosežki 
na določenem področju učenja; 

2. obsežne ter izrazite težave pri branju, pisanju, računanju in/ali pravopisu, ki 
učencu onemogočajo napredovanje pri učenju; 
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3. slabša učinkovitost učenca zaradi pomanjkljivih kognitivnih ter metakognitivnih 
strategij (organizacija ter strukturiranost učnih zahtev, nalog) in motenega 
tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja);  

4. motenost enega ali več psiholoških procesov (spomin, pozornost, jezikovno 
procesiranje, socialna kognicija, časovna ter prostorska organizacija …); 

5. izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih 
motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 
povzročiteljev težav.  

4 Petstopenjski model nudenja učne pomoči 

Po Evropi uporabljajo različne modele nudenja učne pomoči. V Sloveniji uporabljamo 
petstopenjski model nudenja pomoči. Model je zasnovan na kontinuumu učnih težav. 
Nekateri učenci namreč potrebujejo malo učne pomoči ter podpore, druge učne težave 
pa terjajo veliko specifične učne pomoči ter podpore (Magajna idr., 2008, v Kavkler, 
2011). Tako tudi model vključuje različne oblike ter intenzitete pomoči.  

Od pomoči učitelja pri pouku do vključevanja šolske svetovalne službe ali mobilnih 
specialnih pedagogov, organizacije individualne ali skupinske učne pomoči in pomoči 
zunanje specializirane ustanove. Šele nato lahko učenca z izrazitimi učnimi težavami 
oziroma učenca s PPPU usmerimo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo. (Kavkler, 2008a, v Kavkler, 2011). Ob tem je 
pomembno učiteljevo spremljanje učenca, njegovega dela, učenja ter napredka 
(Lovše, 2013). Petstopenjski model nudenja pomoči je prikazan na sliki 3. 

 

 

Slika 3: Petstopenjski slovenski model obravnave učencev z učnimi težavami (Kavkler, 
2011) 

Petstopenjski model učne pomoči naj bi z dobro izobraževalno prakso že na prvi stopnji 
omogočil izobraževalni uspeh 80 % učencem (Kavkler, 2011). Na prvi stopnji učencu 
z učnimi težavami pomaga učitelj, ki je pogosto tudi prvi, ki prepozna učne težave. 
Pomoč poteka pri rednem pouku ter v času dopolnilnega pouka, podaljšanega bivanja 
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ali varstva. Pri rednem pouku učitelj naloge, zahteve, časovne omejitve, preverjanja 
ter ocenjevanja znanja individualizira ter diferencira glede na potrebe učenca. Učitelj 
svoje delo načrtuje, dokumentira ter evalvira (Magajna idr., 2008).  

Sekundarni ukrepi so razdeljeni v tri stopnje. Omogočajo bolj intenzivno ter 
individualizirano pomoč v okviru kurikuluma. Namenjeni so približno 15 % učencem. 
Če učenec kljub ukrepom na prvi stopnji ne napreduje, se na drugi stopnji vključi šolski 
svetovalni delavec (Kavkler, 2011). Ta dopolni ter poglobi odkrivanje ter opredelitev 
težav in ovir pri učencu in v učnem okolju ter otrokovih močnih področij. Pri tem vključi 
tudi učitelje, učenca ter učenčeve starše. Učencu, učiteljem ter staršem svetuje glede 
šolskega dela. Za učenca z učnimi težavami se začne individualni projekt pomoči 
učencu na tej stopnji voditi v učenčevi osebni mapi (Magajna idr., 2008).  

Na tretji stopnji modela nudenja pomoči učencem z učnimi težavami je učenec vključen 
v individualno ali skupinsko obliko pomoči. Delo z učencem ter njegov napredek 
morata biti jasno dokumentirana. Po potrebi se opravi še bolj poglobljena diagnostika 
specializiranih zunanjih ustanov (Magajna idr., 2008). 

V primeru, da vse aktivnosti na prvih treh stopnjah niso prinesle želenega učinka, se 
na četrti stopnji vključijo še zunanje ustanove (Kavkler, 2011). Šola lahko zaprosi za 
dodatno strokovno mnenje zunanje ustanove, ki šoli svetujejo, po potrebi pa se tudi 
neposredno vključijo v delo z učencem (Magajna idr., 2008).  

Sledi peta stopnja, ki je namenjena učencem z najbolj izrazitimi SUT oziroma s PPPU. 
Teh je nekje od 1 do 5 %. Obravnavo na peti stopnji izvajajo le usposobljeni šolski 
strokovni delavci (npr. specialni pedagog, svetovalni delavec) (Kavkler, 2011). Šolski 
strokovni tim predlaga staršem usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. (Magajna idr., 2008). Starši vložijo vlogo za 
začetek postopka usmeritve na Zavod Republike Slovenije za šolstvo, šola pa pripravi 
izčrpno poročilo, ki vsebuje učenčeve težave, močna področja, dosedanje delo z 
učencem na šoli in njegov napredek (Lovše, 2013). Učenec pridobi več prilagoditev ter 
dodatno strokovno pomoč strokovnjaka (Magajna idr., 2008).   

5 Samopodoba 

Shavelson, Hubner in Stanton (1976) so samopodobo opredelili kot posameznikovo 

zaznavanje samega sebe. Te zaznave se oblikujejo skozi posameznikove izkušnje 

ter preko povratnih informacij posameznikove okolice.   

Danes konstrukt, ki ga imenujemo samopodoba, opredelimo kot množico odnosov, ki 
jih posameznik vzpostavlja do samega sebe. To poteka zavedno in/ali nezavedno prek 
predstav, občutij, vrednotenj, ocen samega sebe, svojih socialnih naravnanosti in 
ravnanj, ki se razvijajo od rojstva dalje (Kobal Grum, Leskovšek in Učman, 2003). 
Podrobneje je samopodoba organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč 
in drugih psihičnih vsebin, ki (Kobal, 2000): 

- jih posameznik pripisuje sebi, 
- tvorijo okvir, ki usmerja vedenje posameznika, 
- so povezani z vrednostnim sistemom posameznika, ožjega in širšega okolja, 
- so pod vplivom obrambnih mehanizmov posameznika. 
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Po Musku (1992, v Marentič-Požarnik, 2016) je samopodoba splet pojmov, predstav 
in sodb oziroma prepričanj o sebi, kot jih vidim jaz. Samopodoba je le del 
samovrednotenja, ki je proces, v katerem se tudi na osnovi mnenj drugih primerjamo 
z drugimi. Samovrednotenje je torej odnos in ugotavljanje skladnosti med tem: 

- kako vidim samega sebe (samopodoba), 
- kakšen želim biti (idealni jaz) in  

- kakšnega me vidijo pomembni drugi.  

Glede na stopnjo razkoraka med željami in resničnostjo ustvarimo bolj ali manj 
pozitivno mnenje oziroma stališče do samega sebe, bolj ali manj visoko stopnjo 
samospoštovanja. Ta stališča imajo tri sestavine (Marentič-Požarnik, 2016): 

- spoznavno ali kognitivno (spoznanja o sebi, lastnem telesu, sposobnostih, 
položaju v družbi), 

- čustveno (ali so mi moj lastnosti všeč, moj odnos do njih) ter 
- vrednostno in akcijsko (kako se vrednotim, kako to vpliva na moje odločanje). 

Juriševič (1999a) samopodobo opredeli kot konstrukt, ki usmerja naslednje kognitivne 
procese: vrednotenje samega sebe, svojega dela in dosežkov, samoocenjevanja na 
podlagi znanj, ki jih pridobimo na različnih področjih delovanja. Prav tako usmerja naše 
vedenje, razmišljanje in čustvovanje na podlagi našega vedenja o tem, kakšni smo, 
česa smo sposobni ter kako smo lahko pri tem uspešni.  

 

5.1 Razvoj samopodobe v socialnem kontekstu 

Samopodoba se razvija vse življenje, skozi različne življenjske izkušnje (Orth idr., 
2012, v R. Ghilay in Y. Ghilay, 2015) prek nenehnega samovrednotenja v različnih 
situacijah (Harter, 1998 v Woolfolk, 2010). V teh situacijah so pomembni tudi besedni 
ter nebesedni odzivi ljudi, ki so posamezniku pomembni (Harter, 1998 v Woolfolk, 
2010). Posebej pomembno obdobje v razvoju samopodobe je otroštvo. Takrat 
posameznik postavlja temelje lastne samopodobe, hkrati pa mu veliko pomeni mnenje 
drugih o njem samem (Juriševič 1999a). Družina ima prvi in najpomembnejši vpliv na 
oblikovanje posameznikove samopodobe, kasneje pa to vlogo prevzamejo vsi, ki so 
posamezniku pomembni (sošolci, učitelji, prijatelji, sodelavci …) (Verstovšek, 2011). 
Če starši otroke spodbujajo z več pozitivnimi informacijami, to vpliva na oblikovanje 
bolj pozitivnega mnenja o njih samih. Prav tako otroci ponotranjijo pogoste negativne 
povratne informacije (Rudy in Grusec, 2006, v R. Ghilay in Y. Ghilay, 2015). 
Samopodoba se v času otroštva in mladostništva razvija (Schaffer, 1996, v Juriševič, 
1999a): 

- od enostavne k vedno bolj razčlenjeni, 
- od spremenljive k čedalje bolj stabilni,  
- od konkretne k čedalje bolj abstraktni, 
- od absolutne k vedno bolj primerjalni 
- ter od javne k čedalje bolj zasebni.   

Na podlagi ugotovitev različnih avtorjev (Schaffer, 1996, Horvat in Magajna, 1989, 
McIlveen in Gross, 1997 v Juriševič, 1999a) lahko ugotovimo, da na samopodobo 
šolskega otroka vplivajo predvsem trije sklopi dejavnikov. 



14 
 

1. Kognitivni dejavniki, ki vplivajo na razvoj samopodobe že povsem na začetku in 
skozi celotno obdobje, saj vplivajo tudi na razvoj drugih spretnosti ter 
sposobnosti posameznika.  

2. Telesni dejavniki vplivajo na videz posameznika ter njegove telesne zmožnosti.  
3. Izobraževalni dejavniki začnejo vplivati na otroka v času vstopa v šolo.  

Izobraževalni dejavniki so del socialnega okolja, ki vpliva na razvoj otrokove 
samopodobe. Šola zajema velik del otrokovega življenja in znotraj šolskih okvirjev 
otrok razvija svojo identiteto, išče odgovore na vprašanja »Kdo sem?«, »Kaj mi je 
pomembno?« in »Kaj pričakujem v prihodnosti?« (Oyserman in Packer, 1996, v 
Juriševič, 1999a). Z vstopom v šolo postanejo za otroka pomembni drugi, s katerimi 
se primerja, tudi njegovi sošolci. Poleg staršev, sorodnikov in vzgojiteljev, pa ima sedaj 
tudi učitelje. Spreminjajo se tudi otrokove razvojne značilnosti ter bolj usmerjeni vpliv 
socialnega konteksta na otrokove zmožnosti in njegovo šolsko delo. Na teh področjih 
se učenec namreč spoznava, primerja s svojimi sošolci, hkrati pa ga na različne načine 
ocenjujejo tudi učitelji (Juriševič, 1999a).  

Oyserman in Packer (1996, v Juriševič, 1999a) povzemata, da se samopodoba kot 
socialni konstrukt razvija znotraj socialnih kontekstov oziroma skupin (npr. šola, 
družina). Kljub temu pa moramo pri socialnem pogledu na razvoj samopodobe gledati 
širše. Definiranost posameznika znotraj ene socialne skupine lahko ovira posameznika 
pri samovrednotenju znotraj druge socialne skupine. Za razumevanje razvoja 
samopodobe v socialnem kontekstu moramo upoštevati vsaj tri različne komponente 
vpliva socialnega okolja (slika 4; Oyserman in Packer, 1996, v Juriševič 1999a): 

1. Okoliščine, v katerih je posameznik v tem trenutku. Te so povezane s 
čustvovanjem posameznika, cilji ter načrtovanjem za prihodnost.  

2. Socialno okolje, znotraj katerega prihaja do trenutnih okoliščin. Za otroke so ta 
okolja najpogosteje družina, šola, soteska ter vrstniška družba. Vplivajo na 
položaj, ki ga posameznik zavzame v socialnem okolju preko tega, kar želi 
postati znotraj skupine in kako odreagira v določeni situaciji. 

3. Čas, v katerem posameznik živi (družbeno, politično, zgodovinsko). Čas vpliva 
predvsem na razvoj socialnih okolij, v katerem posameznik deluje.  

 

Glede na izkušnje in ostale dejavnike, ki vplivajo na razvoj posameznikove 
samopodobe, lahko posameznik razvije bolj ali manj pozitivno samopodobo. Za osebe 
z bolj pozitivno samopodobo je značilno, da se lažje spoprijemajo z duševnimi 
obremenitvami, razvijajo ter ohranjajo zdrave medosebne odnose, so pripravljene za 
sodelovanje, so bolj samostojne, odgovorne in ne potrebujejo toliko potrditev drugih. 
Lažje se spoprijemajo z novimi izzivi, njihovi cilji pa so visoki, a realno dosegljivi 
(Kompare idr., 2014).  

Osebe z nižjo samopodobo pa so pogosto pasivne pri soočanju s težavami oziroma 
pri njihovem reševanju, imajo občutek manjvrednosti, neučinkovitosti, ne znajo 
ustrezno izraziti svojih želja ter potreb ali pa jih ne upoštevajo, ves čas se primerjajo z 
drugimi in ne znajo izražati naklonjenosti do drugih. Bolj so nagnjene k depresiji, 
anksioznosti in hitreje zapadejo v nezdrav način življenja (droge, alkohol …) (Ferbar, 
2011; Huysse Gaytandijeva idr., 2015 v Prajndl, 2018). 
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Youngs (2000) navaja naslednja hierarhično urejena področja, ki so ključna za razvoj 
zdrave samopodobe: fizična varnost, čustvena varnost, identiteta, pripadnost, 
kompetentnost in poslanstvo. Sploh pri prvih štirih dejavnikih imajo pomembno vlogo 
starši učitelji in ostali pomembni drugi.  

Fizična varnost posameznika pomeni odsotnost strahu pred fizičnimi poškodbami in 
grožnjami. To posamezniku omogoča, da lažje zaupa sebi in drugim. Čustveno 
varnega se počuti posameznik, ki se ne boji, da bi ga kdo poniževal ali blatil. Tako lažje 
deli svoje ideje in mnenja ter sprejema tuja mnenja. Fizična ter čustvena varnost 
omogočata posamezniku izgradnjo zdrave in pozitivne identitete. Tako lahko 
posameznik verjame vase in se sprejema. Prav tako verjame, da je vreden pohvale in 
spoštovanja. Zna pohvaliti druge. Zelo pomemben je tudi občutek pripadnosti. To je 
občutek vključenosti v družbo, sprejetosti v okolju. Nadalje sledi občutek 
kompetentnosti. Ta daje posamezniku občutek sposobnosti, zmožnosti, da nekaj 
opravi. Vpliva na motivacijo posameznika, pripravljenost za delo in zastavljanje ter 
doseganje realnih ciljev. Zadnji element, pomemben za razvoj zdrave samopodobe, je 
občutek poslanstva. To pomeni, da ima posameznik občutek, da ima njegovo življenje 
smisel in teče v pravi smeri. Takšen posameznik si zastavlja cilje in je motiviran, da jih 
doseže (Youngs, 2000).   

 

                        

ŠOLA  
VRSTNIKI 

 

DRUŽINA 

OTROKOVA 

SAMOPODOBA  

 

 

ZGODOVINSKO, POLITIČNO, 

SOCIALNO-DRUŽBENO OKOLJE 

 

 

 

TRENUTNE OKOLIŠČINE 

Slika 4: Ravni socialnega okolja (Oyserman in Packer, 1996, v Juriševič 1999a)  
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5.2 Shavelsonov model samopodobe 

Leta 1976 je Shavelson skupaj s sodelavcema Hubnerjem in Stantom izdelal svoj 
model samopodobe. Če želimo definirati samopodobo so po mnenju Shavelsona s 
sodelavcema bistvene naslednje značilnosti: organiziranost, multidimenzionalnost, 
hierarhičnost, stabilnost, razvoj, vrednotenje ter razlikovanje pojma od drugih 
(Shavelson, Hubner in Stanton, 1976). Njihov model temelji na predpostavki, da je 
samopodoba posameznikova zaznava samega sebe (Pečjak, 1998, v Pečjak in Košir, 
2008).  

Shavelson, Hubner in Stanton (1976) so menili, da je konstrukt samopodobe 
večdimenzionalen in hierarhičen. Večdimenzionalnost pomeni, da pri posamezniku ne 
moremo govoriti zgolj o enem konstruktu samopodobe, temveč o več različnih 
konstruktih samopodobe. Hierarhičnost pa pomeni, da je model samopodobe 
hierarhično urejen. Na dnu hierarhije so posameznikove izkušnje v določenih 
situacijah, na vrhu pa se nahaja splošna samopodoba posameznika. Splošna 
samopodoba posameznika je na drugi ravni razdeljena na učno ali šolsko ter 
izvenšolsko samopodobo. Učna samopodoba se nadalje deli na samopodobo na 
področju posameznih predmetov: maternega jezika, zgodovine, matematike in 
naravoslovnih ved. Izvenšolska samopodoba pa zajema socialno samopodobo 
(odnosi z vrstniki ter pomembnimi drugimi), čustveno samopodobo ter telesno 
samopodobo (telesne sposobnosti in zunanji videz) (Shavelson idr. 1976). Model je 
dinamičen, kar pomeni, da se spreminja. Sprememba faktorja na nižji stopnji vpliva na 
faktor, ki leži višje. Shavelson s sodelavcema (1976) je predvidel, da je hierarhija 
najbolj stabilna pri vrhu ter najmanj pri dnu. Shavelsonov model samopodobe je 
prikazan na sliki 5. 

 

Slika 5: Shavelsonov model samopodobe (Shavelson idr., 1976) 

5.3 Učna samopodoba 

Učna samopodoba je zaznava lastne učne kompetentnosti (Juriševič, 1999b). 
Predstavlja posameznikovo prepričanje, da zmore uspešno opraviti učne naloge. To 
prepričanje temelji na zmožnostih, povratnih informacijah in preteklih izkušnjah 
(Lorsbach in Jinks, 1999, v Mercer, Nellis, Martinez in Kirk, 2011).  
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Na različnih učnih področjih učenec oblikuje znanja o sebi, kar predstavlja posamezne 
sestavine učne samopodobe (Juriševič, 1999b). Po Shavelsonovem modelu 
samopodobe učna samopodoba zajema samopodobo na področju maternega jezika, 
zgodovine, matematike in znanosti (Shavelson idr., 1976). Vendar sta Marsh in 
Shavelson  (1985) po raziskavah izdelala model z dvema učnima faktorjema. Tako sta 
ločila učno samopodobo na področju verbalnih spretnosti ter učno samopodobo na 
področju matematičnih spretnosti. Ti dve samopodobi vključujeta samopodobe, ki se 
nanašajo na posamezne šolske predmete.  

Učitelj s svojim vedenjem ter informacijami o dosežkih pomembno sovpliva na 
nastanek ter razvoj splošne samopodobe ter posebnih vidikov samopodobe zlasti na 
učnem področju. Kasneje pa postane vplivanje obojesmerno. Samopodoba pozitivno 
ali negativno vpliva na dosežke, nizki dosežki pa hkrati utrjujejo nizko samopodobo. 
Mnenje o lastnih sposobnostih postane nekako od četrtega razreda dalje močno 
vezano na šolski uspeh. V prvih treh letih šolanja imajo učenci še dokaj podobno, in 
sicer pozitivno mnenje o svoji samopodobi (Juriševič, 1999b). Učenci, ki verjamejo v 
svoje sposobnosti, imajo več možnosti za dosego nadpovprečnih rezultatov na 
šolskem področju (Lancellotti in Thomas, 2009, v R. Ghilay in Y. Ghilay, 2015).  

5.4 Samopodoba učencev s PPPU  

Učenci samopodobo razvijajo tako, da primerjajo svoje dosežke z lastnimi standardi. 
Primerjajo svojo uspešnost pri enem predmetu z uspešnostjo pri drugem predmetu. 
Tako je lahko njihova samopodoba pri matematiki visoka, če je to njihov najboljši 
predmet. Kljub temu da dejanski uspehi pri matematiki niso tako visoki. Prav tako se 
učenci primerjajo s svojimi sošolci oziroma vrstniki (Marsh, 1990 v Woolfolk, 2010). 
Lastne šolske dosežke primerjajo s šolskimi dosežki vrstnikov, ki tvorijo njihovo 
referenčno skupino (Juriševič, 1999a). Učenci, ki v povprečni šoli dosegajo dobre 
rezultate, imajo boljše mnenje o svojih sposobnostih kot učenci, ki v programu za 
nadarjene dosegajo povprečne rezultate. Po Marshu (1990, v Woolfolk, 2010) je to 
učinek »velike ribe v majhnem ribniku«  Učenci torej razvijajo nižjo učno samopodobo, 
ko se primerjajo z bolj sposobnimi sošolci, in višjo učno samopodobo, ko se primerjajo 
z manj sposobnimi sošolci (Marsh in Parker, 1984, v Juriševič, 1999a).  

V prvih letih šolanja se učna samopodoba še oblikuje (Wigfield in Karpathian, 1991, v 
Juriševič, 1999a; Marsh in Yeung, 1997, v Juriševič, 1999a). Najpomembnejše 
veščine, ki jih učenci v šoli usvojijo, so branje, pisanje in matematične veščine. Učenci, 
ki tega ne zmorejo usvojiti, postanejo neuspešni. Ta neuspeh vpliva na njihovo 
samopodobo (Alabay, 2006 v Girli in Öztürk, 2017). Oblikovanje učne samopodobe 
poteka ob vplivih povratnih informacij iz okolja, predvsem učiteljevih vrednotenj 
učenčevega dela. Kasneje učenec izoblikuje bolj stabilno učno samopodobo in ta bo 
začela vplivati na učenčevo učno uspešnost. 

Učna samopodoba je povezana z učnimi dosežki (Mercer idr., 2011). Raziskave so 
pokazale, da učni dosežki na določenem področju vplivajo na samopodobo učenca na 
tem področju (Woolfolk, 2010). Učenci z visoko učno samopodobo so pokazali 
najboljše učne spretnosti, lotevajo se tudi težjih nalog (Mercer idr., 2011). Pozitivna 
samopodoba povečuje in vzdržuje motivacijo (Boost v Klassen, 2006). V nasprotju 
učenci z nižjo učno samopodobo pogosto odnehajo, če začetni vloženi trud ne prinese 
želenih rezultatov. Nižja učna samopodoba lahko vodi do manjše učne zavzetosti, kar 
lahko privede do nižjih uspehov. Nižji uspehi pa zopet vodijo k oblikovanju nižje 
samopodobe (Mercer idr., 2011). Za učno uspešnost učencev s PPPU je pomemben 
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tudi subjektiven odnos učiteljev do teh učencev. Ta namreč vpliva na pripravljenost 
učitelja na prilagajanje učnih situacij učencem s PPPU. Prav tako se pozitiven odnos 
učitelja do teh učencev kaže v večjih, realnih pričakovanjih (Avramidis, Bayliss, 
Burden, 2000, v Borstner, 2013). Učitelji imajo do učencev s PPPU pogosto nizka 
pričakovanja in zato tem učencem velikokrat znižujejo zahtevnost ter kompleksnost 
nalog, namesto da bi jih diferencirali. To negativno vpliva na motivacijo za učenje 
učencev s PPPU, njihovo izobraževalno učinkovitost ter neuspeh na učnem področju 
(Čuk Peček in Lesar, 2010, v Kavkler, 2013).   

Ukmar (2006) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da imajo učenci s specifičnimi 
učnimi težavami nižjo učno samopodobo kot njihovi sošolci. Šole v Sloveniji v poročilih 
ob usmeritvi otroka v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo na področju osebnostnih lastnosti najpogosteje izpostavljajo nizko 
samopodobo učencev z učnimi težavami, težave s socialnim vključevanjem ter 
pogoste konflikte z okolico (Lovše, 2013). Bear idr. (2002 v Walsh, 2018) so preučili 
61 raziskav, ki so se ukvarjale s samopodobo učencev z učnimi težavami. Ugotovili so, 
da učenci z učnimi težavami menijo, da so njihove učne sposobnosti nižje kot učne 
sposobnosti njihovih sošolcev. Walsh (2018) je v svoji raziskavi ugotovila, da učne 
težave vplivajo na samopodobo učencev in da imajo učenci v razredih večkrat občutek, 
da jih učitelji kritizirajo, kar prav tako negativno vpliva na razvoj njihove samopodobe. 

Neuspehi, ki jih učenci s PPPU doživljajo zaradi svojih primanjkljajev, pogosto 
povzročajo dolgoročne frustracije pri učencu. Prav tako je posledica nižje 
samospoštovanje, kar vodi v izogibanje dejavnostim, ki zahtevajo rabo otrokovih šibkih 
področij (Nagode, 2008). Različne raziskave so pokazale povezanost med učnimi 
težavami in težavami, kot sta anksioznost in depresija. Podrobneje je dokazano, da so 
učenci, ki so slabši bralci, bolj izpostavljeni anksioznosti in depresiji (Francis idr., 2019). 
Če učitelji ali starši od otrok s specifičnimi učnimi težavami zahtevajo preveč ali njihove 
motnje pripisujejo lenobi, se lahko prvotnim učnim težavam pridružijo še drugotne: 
agresivnost, slabo razpoloženje, nizko samospoštovanje, jokavost … (Marentič-
Požarnik, 2016).  

Pestana (2015) je z individualnimi intervjuji osmih odraslih oseb z učnimi težavami 
raziskoval njihovo mnenje o sebi. Ugotovil je, da se posamezniki najprej opišejo s 
pozitivnimi pridevniki, nato pa dodajo bolj negativne atribute, kot sta anksioznost, 
depresivnost. Opisali so se tudi kot počasne in nenormalne.  

Pomembno je, da učitelj prepozna znake nižje samopodobe pri učencih, ki se lahko 
kaže kot težko soočanje s spremembami in izzivi, nerealni visoki ali prenizki cilji, 
druženje z vrstniki z nižjo samopodobo, pogosto primerjanje z drugimi, pogosta 
vpletenost v konflikte, pasivno soočanje s problemi ali umik ob problemih, pomanjkanje 
empatije, iskanje nenehnih potrditev in usmeritev, naučena nemoč (Youngs, 2000). 

6 Atribucije za šolsko uspešnost 
 

6.1 Pojmovanje atribucij in njihov razvoj 

Če želimo razumeti svoj uspeh oziroma neuspeh se velikokrat sprašujemo »Zakaj?«. 
Učenci se lahko sprašujejo: »Zakaj sem bil neuspešen pri preizkusu znanja?« »Zakaj 
sem bil to ocenjevalno obdobje tako uspešen?«. Svoj uspeh oziroma neuspeh lahko 
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pripisujemo različnim vzrokom, npr. sreči, interesom, sposobnostim, trudu, znanju, 
razpoloženju, pomoči, jasnim navodilom. Atribucijske teorije opisujejo, kako 
posameznikova pojasnila in razlage o vzrokih njegovega uspeha ali neuspeha vplivajo 
na njegovo motivacijo (Anderman in Anderman, 2009, v Woolfolk, 2011). Preučujejo 
procese odločanja (Kobal Grum in Musek, 2009). Izhajajo iz dejstva, da vzroke vedenja 
pripisujemo določenim dejavnikom (Fosterling, 2001, v Kobal Grum in Musek, 2009), 
in temeljijo na treh predpostavkah (Jones idr., 1972, v Kobal Grum in Musek, 2009): 

- Ljudje poskušamo ugotoviti, kakšni so vzroki za lastno vedenje in vedenje 
drugih. 

- Vzrokov ne pripisujemo naključno, ampak obstajajo za to določena pravila 
(verjamemo, da bo stvar B sledila kot rezultat delovanja stvari A, npr. radio bo 
zaigral kot rezultat našega pritiska na gumb). 

- Pripisovanje vzrokov določenega vedenja vpliva na naše nadaljnje vedenje.  

Najdemo lahko dva osnovna vzorca pripisovanja (Marentič-Požarnik, 2016): 

- prepričanje v osebno kontrolo ali notranji lokus kontrole (»Uspeh je posledica 
mojih sposobnosti, vloženega napora in dobrih učnih strategij.«) in 

- zunanji lokus kontrole ali naučena nemoč (»Ne morem bistveno vplivati na 
rezultate. Uspehi so stvar srečnih naključij, neuspehi pa prenizkih 
sposobnosti.«). 

Pokazale so se pomembne razlike med ljudmi s prevladujočo željo po uspehu ter ljudmi 
s prevladujočim strahom pred neuspehom. Prvi uspehe pogosteje pripisujejo sebi, torej 
notranjim dejavnikom (vložen trud), neuspehe pa spremenljivim dejavnikom (smola). 
Neuspehe hitro prebolijo, dvignejo svoja pričakovanja in se lotijo nadaljnjega učenja. 
Ljudje, pri katerih prevladuje strah pred neuspehom, pa svoje uspehe pripisujejo 
zunanjim dejavnikom (lahek preizkus znanja), neuspehe pa najpogosteje lastni 
nesposobnosti. Tudi ponavljajoči se uspehi jih ne prepričajo o lastnih sposobnostih in 
občutkih veselja (Marentič-Požarnik, 2016).  

6.1.1 Weinerjeva teorija atribucij 

Ljudje želimo razumeti, zakaj se je določeni dogodek zgodil, čemu lahko ta dogodek 
pripišemo. Weinerjeva teorija se ukvarja z atribucijami, ki jih oblikujemo, da pojasnimo 
lastne uspehe ali neuspehe. Če želimo priti do pojasnila, so ključne vsaj štiri prvine 
(Kobal Grum in Musek, 2009):  

- sposobnost, 
- napor, 
- težavnost naloge in 

- sreča.  

Po Weinerju (2000) lahko učenci svojim uspehom ali neuspehom pripisujejo različne 
vzroke. Večini teh vzrokov lahko definiramo naslednje tri dimenzije: 

1. lokus (razlog je znotraj ali zunaj posameznika), 
2. stabilnost (razlog je enak ali se spreminja) ter 
3. odgovornost ali kontrola (posameznik lahko ali ne more vplivati na razlog).  

V tabeli 1 so prikazane splošne atribucije za uspeh ali neuspeh pri preizkusu znanja 
ter njihovo klasificiranje glede na zgoraj naštete dimenzije (Weiner, 1992 v Woolfolk, 
2010).  
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Tabela 1: Splošne atribucije za uspeh ali neuspeh in dimenzije (Weiner, 1992 v 
Woolfolk, 2010) 

Razlogi za neuspeh Dimenzijska klasifikacija 

Nizke sposobnosti. Notranji, stabilni, nekontroljivi 

Nikoli se ne uči. Notranji, stabilni, kontroljivi 

Bolan na dan izpita. Notranji, nestabilni, nekontroljivi 

Za ta test se ni učil. Notranji, stabilni, kontroljivi  

Šola je zelo zahtevna. Zunanji, stabilni, nekontroljivi 

Učitelj je pristranski. Zunanji, stabilni, kontroljivi  

Smola. Zunanji, nestabilni, nekontroljivi 

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

 

Lokus kontrole je tesno povezan s samospoštovanjem. Če uspeh oziroma neuspeh 
pripisujemo notranjim dejavnikom, bomo ob uspehu ponosni in imeli več motivacije za 
nadaljnje delo. Ob neuspehu pa se bo znižalo naše samospoštovanje. Dimenzija 
stabilnosti je povezana predvsem s pričakovanji za prihodnost. Če učenec meni, da je 
njegov neuspeh posledica težke snovi pri predmetu, potem bo pričakoval neuspeh tudi 
v prihodnje. Če pa pripiše lasten neuspeh nerazpoloženosti, lahko v prihodnosti 
pričakuje boljši rezultat. Dimenzija odgovornosti pa je povezana z različnimi čustvi 
(Weiner, 2000 v Woolfolk, 2010). Raziskave so pokazale, da različno pripisovanje pri 
osebi spodbudi različna čustva. Če uspeh pripišemo sebi, smo ponosni. Če neuspeh 
pripišemo sebi in verjamemo, da dejavnikov vzroka ne moremo kontrolirati, nas je 
sram. Če pa smo mnenja, da bi na dejavnike vzroka neuspeha lahko kontrolirali 
oziroma naredili več, da bi bili bolj uspešni, potem imamo občutek krivde. Naša čustva 
torej niso odvisna zgolj od razkoraka med zastavljenimi ter doseženimi cilji, ampak tudi 
od dojemanja vzrokov za ta razkorak. Osebno mnenje in dojemanje ni vedno v skladu 
z objektivno resničnostjo. Kljub temu ima močan vpliv na čustvovanje in naše nadaljnje 
ravnanje (Marentič-Požarnik, 2016). 

Kasneje je Weiner (1985, v Kobal Grum in Musek, 2009) v svoji teoriji zajel še 
perspektivo prihodnosti. Povezal je vzroke, ki jih ljudje pripisujemo uspehom ali 
neuspehom, z našimi pričakovanji. Ugotovil je: 

- Če menimo, da poznamo vzroke, ki vodijo do določenega izida, in izidu 
pripisujemo stabilen vzrok, bomo z večjo gotovostjo pričakovali uspeh ali 
neuspeh. 

- Če izidu pripisujemo nestabilen vzrok, bomo z manjšo gotovostjo pričakovali 
uspeh ali neuspeh. Vzrokov, ki vodijo do določenega izida, namreč ne bomo 
zagotovo poznali. 

- Izide dogodkov s stabilnimi vzroki bomo v primerjavi z dogodki, ki jih pripisujemo 
nestabilne vzroke, z večjo gotovostjo anticipirali v prihodnosti kot ponavljajoče 
se. 

Učenčevo prepričanje, da lahko vpliva lastne uspehe oziroma neuspehe, na lastno 
učno aktivnost ter obvladuje učno snov vpliva na njegovo motiviranost za šolsko delo 
ter na njegove interese in šolske dosežke (Bandura idr., 1996 v Cugmas, 1999).   



21 
 

7 Sinteza ugotovitev iz pregleda literature 

Večina mlajših otrok pozitivno ocenjuje svoje šolsko delo. Kljub temu so raziskave 
pokazale, da že v tretjem razredu najdemo učence, ki podcenjujejo lastno šolsko 
uspešnost ter sposobnost (Ladd in Price, 1986, Philips, 1984, 1987, Wagner in Phillips, 
1992, v Cugmas, 1999). Tomšič Juvančič (2018) je pri svojem delu opazila, da se že 
ob koncu prve triade zaradi nizke samopodobe začnejo pojavljati vse pogostejši 
vedenjski odkloni. Zaznavanje lastne šolske uspešnosti otroka ima pomemben vpliv 
na njegovo obnašanje ter počutje v šoli in njegove šolske dosežke (Stipek in Mac Iver, 
1989, v Cugmas, 1999). Učna samopodoba posameznika in njegovi učni dosežki so 
namreč medsebojno povezani (Marsh in Martin, 2011). 

Samopodoba se povezuje z atribucijami šolskega uspeha oziroma neuspeha. Učenci 
z višjo samopodobo na določenem učnem področju uspeh na tem področju pogosteje 
pripisujejo lastnim sposobnostim ali prizadevanju. Učenci z nižjo samopodobo pa svoje 
neuspehe pripisujejo lastnim pomanjkljivim sposobnostim, v manjši meri tudi 
pomanjkanju prizadevnosti (Marsh, 1984, v Pečjak in Košir, 2008). Saadat idr. (2011) 
so v raziskavi ugotovili pozitivno povezanost med notranjim lokusom kontrole in učno 
ter splošno samopodobo posameznika.  

Samopodoba se razvije iz notranjega ter zunanjega primerjanja s pomembnimi drugimi 
ter drugimi vidiki sebe. Je bolj globalen pojem, ki zajema tudi samoučinkovitost. Ta je 
usmerjena na specifično nalogo. Je lastna ocena zmožnosti opravljanja točno 
določene naloge v danem kontekstu (Pajares, 1997 v Woolfolk, 2004). Pri tem nimamo 
potrebe po primerjanju z drugimi. Pomembno je le, ali lahko nekaj naredimo ali ne 
(Marsh, idr., 1991 v Woolkfolk, 2004). Prepričanja o samoučinkovitosti močno 
napovedujejo naše vedenje, medtem ko ima samopodoba šibkejšo moč 
napovedovanja (Bandura, 1997 v Woolfolk, 2004).  

Samoučinkovitost in atribucije imajo medsebojen vpliv. Če menimo, da je naš uspeh 
posledica notranjih ali kontroljivih dejavnikov (sposobnosti, trud), se samoučinkovitost 
poveča. Če pa verjamemo, da je uspeh posledica sreče ali posredovanja drugih, 
samoučinkovitost ni nujno povečana. Hkrati vpliva tudi samoučinkovitost na atribucije. 
Če imamo močan občutek samoučinkovitosti pri določeni nalogi, potem pa smo 
neuspešni, vzroke iščemo v pomanjkanju vloženega truda. Pri nizkem občutku 
samoučinkovitosti pa neuspeh pogosto dojemamo kot posledico pomanjkljivih 
sposobnosti. Močan občutek samoučinkovitosti pri določeni nalogi torej spodbuja 
kontroljive atribucije, kontroljive atribucije pa spodbujajo občutek samoučinkovitosti. 
Učenec, ki meni, da so sposobnosti nespremenljive in ima nizek občutek 
samoučinkovitosti, bo svoj neuspeh pripisal nizkim sposobnostim (Bandura, 1997, 
Pintrich in Schunk, 1996 v Woolfolk, 2004). 

Povezanost med atribucijami za uspeh in neuspeh, prepričanji glede sposobnosti, 
samoučinkovitostjo ter občutkom lastne vrednosti, lahko razdelimo v tri nize, in sicer 
posameznike, usmerjene k obvladovanju, neuspehu izogibajoče se posameznike ter 
neuspeh sprejemajoče posameznike (Covington, 1992; Covington in Mueller, 2001, v 
Woolfolk, 2010).  

Učenci, ki so usmerjeni k obvladovanju, svoje uspehe cenijo, verjamejo, da se 
sposobnosti lahko spreminjajo. Posledično se osredotočajo na k učenju usmerjene 
cilje z namenom izboljšanja lastnih spretnosti in sposobnosti. Ni jih strah neuspeha, 
saj ta ne ogroža njihovega občutka kompetentnosti in lastne vrednosti. Lasten uspeh 
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pripisujejo vloženemu trudu, prevzemajo odgovornost za učenje, imajo močan občutek 
samoučinkovitosti, imajo več samozaupanja, z veseljem sprejemajo konkretne 
povratne informacije. Vse to vodi k bolj uspešnemu učenju (Covington in Mueller, 2001, 
McClelland, 1985, v Woolfolk, 2010). Učenci, ki se izogibajo neuspehu, na svoje 
sposobnosti gledajo kot nespremenljive. Nimajo močnega občutka lastne vrednosti in 
kompetentnosti ne glede na uspeh, njihov občutek samoučinkovitosti je šibek. Za 
pridobitev občutka lastne kompetentnosti se izogibajo situacijam, v katerih bi lahko bili 
neuspešni. Če so bili na splošno uspešni, ostajajo pri tistem, kar jim gre dobro in kar 
vedo. Če pa so bili večkrat neuspešni, lahko začnejo uporabljati različne strategije 
(odlašanje, manj vloženega truda, zastavljanje nizkih ali zelo visokih ciljev), ki pogosto 
vodijo do neuspeha. Če se neuspehi ponavljajo, lahko učenci sprejmejo, da so 
nekompetentni. S tem se sprijaznijo, izgubijo občutek samoučinkovitosti in lastne 
vrednosti ter postanejo neuspeh sprejemajoči učenci. Verjamejo, da so vzroki za 
njihove neuspehe nizke sposobnosti in da tega ne morejo spremeniti. So bolj 
izpostavljeni depresiji, so apatični in nemočni (Woolfolk, 2010).  

Med atribucije, ki pomembno vplivajo na motivacijo v šoli, spadajo prepričanja o 
sposobnostih (Woolfolk, 2010). Za mlajše otroke so sposobnosti nestabilne in 
kontroljive. Tako večina učencev nižjih razredov osnovne šole enači pomen truda in 
inteligentnosti. Tisti, ki so bolj pametni, se bolj trudijo in tisti, ki se bolj trudijo, postajajo 
pametnejši. Če doživljaš neuspehe, nisi pameten in se nisi potrudil. Če doživljaš 
uspehe, si pameten in si se zanje potrudil (Dweck, 2000, Stipek, 2002 v Woolfolk, 
2010). Nekje pri 11. ali 12. letih začnejo otroci razlikovati med uspehom, trudom in 
sposobnostjo. Takrat začnejo prepričanja o sposobnostih vplivati na učenčevo 
motivacijo (Anderman in Maehr, 1994 v Woolfolk, 2010).   

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pogosto ne razumejo, zakaj imajo težave. Kot 
posledica se lahko razvije naučena nemoč (Woolfolk, 2010). »Naučena nemoč je 
psihično stanje, ki zajema motnje v motivaciji, v kognitivnih procesih in v čustvovanju.« 
(Seligman, 1975, 1976, v Kobal Grum in Musek, 2009, str. 144). Gre za občutek 
posameznika, da ne zmore kontrolirati lastnega življenja (Weiner, 2000). Pogosta 
izpostavljenost situacijam, ki jih ne moremo obvladovati, povzroči, da se tudi v 
situacijah, ki jih lahko obvladujemo, bistveno težje ter počasneje učimo (Miller in 
Seligman, 1975, v Kobal Grum in Musek, 2009). Učenci postanejo brezvoljni, pasivni, 
nemočni in nemotivirani za delo. Verjamejo, da ne morejo kontrolirati ali izboljšati 
lastnega učenja. Lahko se začnejo upirati (Woolfolk, 2010).  

Kadar učenci pripisujejo neuspehe stabilnim vzrokom ter vzrokom, ki jih ne morejo 
kontrolirati, se pogosto zdijo vdani v neuspeh, so depresivni in nemočni (Weiner, 2000, 
v Woolfolk, 2002). Na neuspeh se odzovejo s še večjo osredotočenostjo na svojo 
neustreznost. Njihov odnos do šolskega dela se še poslabša. Če so vzroki stabilni, 
nespremenljivi in izven njihove kontrole, se lahko pojavi tudi apatija. Učenci manj 
verjetno poiščejo pomoč, saj verjamejo, da jim nihče in nič ne more pomagati 
(Marchland in Skinner, 2007, v Woolfolk, 2010).   

Učenci, ki verjamejo, da so sposobnosti nespremenljive, iščejo situacije, v katerih bodo 
izgledali pametno. Vztrajajo pri aktivnostih, ki jim gredo dobro brez veliko vloženega 
truda. Neuspeh kljub trdemu delu lahko namreč bistveno vpliva na učenčev občutek 
kompetentnosti. Druga možnost samoobrambe je poudarjanje, da sploh ni vložil 
nobenega truda, npr. »Sploh se nisem učil!« (Covington in Omelich, 1987, v Woolfolk, 
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2010). Takšne dejavnosti vodijo k izogibanju negativnim posledicam neuspeha, ne 
vsebujejo pa učenja (Woolfolk, 2010).   

8 Problem in raziskovalna vprašanja  

Učenci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti (Marentič 
Požarnik, 2016). Kljub temu so nekatere poti učenja ovirane, saj dražljajev ne 
predelujejo na enak način kot vrstniki. Sprejemanje in izražanje informacij je na 
nekaterih področjih manj učinkovito. Na teh področjih se zato težje učijo na 
tradicionalen način in z enako hitrostjo kot vrstniki. Neuspehi zaradi PPPU pri učencih 
pogosto povzročajo frustracije in znižanje samospoštovanja ter vodijo v izogibanje 
dejavnostim, ki zahtevajo učenčeva šibka področja (Nagode, 2008). Najpomembnejše 
učne spretnosti, ki jih učenci usvojijo v šoli, so branje, pisanje ter matematične 
spretnosti. Učenci, ki teh spretnosti v šoli ne obvladajo, postanejo neuspešni. To vpliva 
na prepričanje učenca v lastne zmožnosti, da zmore rešiti tudi težje naloge oziroma 
situacije (Alabay, 2006, v Girli in Öztürk, 2017). Učenci s PPPU pa imajo poleg ostalih 
težav tudi obsežne ter izrazite težave na področju branja, pisanja, pravopisa in/ali 
računanja (Nagode, 2008). Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo kljub 
povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pogosto težave v procesu 
učenja. Tudi njihov uspeh je nižji v primerjavi z ostalimi učenci (Korkmazlar,1999, 
Sáenz, Fuchs in Fuchs, 2005, v Girli in Öztürk, 2017) in so bolj dovzetni za negativne 
povratne informacije v učnem procesu. Zaradi njihovih ponavljajočih se neuspehov ter 
situacij, ki jih ne zmorejo obvladovati, obstaja večja verjetnost, da bodo razvili nižjo 
samopodobo (Humphrey, 2002, v Girli in Öztürk, 2017). Ukmar (2006) je v svojem 
diplomskem delu ugotovila, da imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami nižjo učno 
samopodobo od ostalih učencev. 

 

Glede na opisan problem smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšna je učna samopodoba učencev s PPPU?  
2. Kakšne so atribucije za učno uspešnost učencev s PPPU? 
3. Kakšna je povezanost med učno uspešnostjo in učno samopodobo učencev s 

PPPU ?  
4. Kakšne so razlike v učni samopodobi med učenci s PPPU ter njihovimi sošolci? 
5. Kakšne so razlike v atribucijah za učno uspešnost med učenci s PPPU ter 

njihovimi sošolci? 

 

 

9 Raziskovalna metoda 
 

9.1 Vzorec 

V vzorec je bilo vključenih 124 učencev, od tega 75 žensk (60,5 %) ter 49 moških (39,5 
%). Vključeni učenci so v času raziskave obiskovali 3., 4. in 5. razred. Največ je bilo 
učencev četrtega razreda (n = 56), nekoliko manj učencev tretjega razreda (n = 52), 
najmanj pa učencev petega razreda, ki jih je bilo 16. 14 sodelujočih učencev (11,3 %) 
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je imelo odločbo učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ostalih 110 
učencev (88,7 %) pa odločbe ni imelo. 

9.2 Merski instrumentarij in zbiranje podatkov 

Uporabila sem anketni vprašalnik iz magistrskega dela Šimenc Novakove (2016), in 
sicer trditve na področju učne samopodobe (Marsh, 1990, v Šimenc Novak, 2016) in 
atribucij za učno uspešnost (Izlakar, 2010, v Šimenc Novak, 2016).  

Po pridobitvi soglasij staršev so učenci anketne vprašalnike izpolnjevali skupinsko, 
znotraj oddelka, v času pouka. Izpolnjevanje vprašalnika je potekalo vodeno. Vse 
trditve sem prebrala, s čimer sem zagotovila boljše razumevanje vseh učencev. 

V prvem delu anketnega vprašalnika, ki je zajemal potrebne osnovne podatke o 
učencih (spol in razred), so učenci obkrožili ustrezen odgovor. Ustrezno so označili, ali 
imajo odločbo kot učenci s PPPU, kar je med izpolnjevanjem vprašalnika preverila tudi 
njihova učiteljica. Prav tako so označili svojo oceno pri določenih predmetih, iz katerih 
smo pridobili podatek o njihovi učni uspešnosti.  

Drugi del vprašalnika je zajemal sedem trditev o učni samopodobi in osem sklopov 
trditev s področja atribucij. Vsak sklop trditev se je nanašal na določeno situacijo in pri 
vsakem sklopu je bilo osem trditev. 

Odgovorni format je petstopenjska Likertova lestvica, pri čemer 5 pomeni, da se 
respondent s trditvijo povsem strinja, 1 pa pomeni, da se s trditvijo ne strinja, oziroma 
trditev zanj sploh ne drži. 

Posamezne lestvice vprašalnika (učna samopodoba in atribucije) so psihometrično 
ustrezne (glej Rezultati z razlago), kar pomeni, da izpolnjujejo pogoje zanesljivosti ter 
veljavnosti in so upravičene do analiz. 

9.3 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke sem statistično obdelala s statističnim programom SPSS (IBM 
Corporation, 2016). Uporabila sem naslednje statistične postopke: absolutne in 
relativne frekvence, mere srednje vrednosti ter standardni odklon, preverjanje 
normalnosti porazdelitve s koeficientoma asimetrije in sploščenosti ter s Shapiro-
Wilkovim testom. Na raziskovalna vprašanja sem odgovarjala s pomočjo inferenčnih 
testov: Mann Whitneyev U preizkus za testiranje razlik med skupinama ter 
Spearmanov koeficient korelacije in Pearsonov koeficient korelacije za preverjanje 
povezanosti. 

10 Rezultati z razlago 

V prvem delu rezultatov bom predstavila opisne statistike merjenih spremenljivk (učni 
uspeh, učna samopodoba, učne atribucije), v nadaljevanju pa bom predstavila 
ugotovitve raziskave ter odgovorila na raziskovalna vprašanja.  

10.1 Opisne statistike 

Preverila sem, kakšen je bil učni uspeh učencev pri predmetih slovenščine, 
matematike ter spoznavanja okolja oziroma naravoslovja in tehnike (tabela 2).  
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Tabela 2: Opisne statistike učnega uspeha vseh učencev 

Učni uspeh min max M SD Asim. Spl. S-W 

slovenščina 2 5 4,43 0,78 -1,13 0,31 0,72* 

matematika 2 5 4,42 0,76 -1,22 1,03 0,73* 

spoznavanje okolja 2 5 4,50 0,70 -1,35 1,46 0,70* 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,22. SESpl =  0,43. *p < 0,05. 

Povprečne vrednosti se gibljejo med štiri in pet, kar kaže na prav dobre oz. odlične 
ocene od večine učencev. Porazdelitve so v vseh treh primerih levo asimetrične, kar 
kaže na to, da se večji del ocen učencev giblje na zgornji strani porazdelitve. 
Posledično se kaže, da ta ni normalna, kar potrjujejo tudi statistično značilne Shapiro-
Wilkove vrednosti (p < 0,05). Pozitivni koeficienti sploščenosti kažejo na to, da je 
porazdelitev koničasta, kar pomeni, da večina ocen stremi k eni vrednosti, v tem 
primeru ocenama prav dobro in odlično. Večina učencev je tako pri vseh treh predmetih 
prav dobro oz. odlično ocenjenih, nihče pa ni negativno ocenjen (tabela 3).  

Tabela 3: Splošni učni uspeh vseh učencev 

Učni uspeh 
M SD Asim. Spl. S-W 

Splošni uspeh 4,50 0,66 -1,26 1,16 0,81 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,22. SESpl =  0,43. *p < 0,05. 

Upoštevajoč predmete slovenščina, matematika ter spoznavanje okolja oziroma 

naravoslovje in tehnika, sem izračunala povprečni (delni) učni uspeh učencev. Ta je v 

povprečju visok, kar potrjuje negativen koeficient asimetrije. Učenci imajo podoben 

povprečen učni uspeh, kar potrjuje visok koeficient sploščenosti. Porazdelitev tako 

odstopa od normalne (p < 0,05). Cronbach alfa lestvice delnega uspeha znaša 0,860, 

torej je zanesljivost ustrezna. 

Učno samopodobo učencev sem preko petstopenjske Likertove lestvice merila s 
sedmimi postavkami (tabela 4). Vrednost 1 je pomenila, da postavka nikoli ne drži, 
vrednost 5 pa da ta drži popolnoma.  

 

Tabela 4: Opisne statistike učne samopodobe vseh učencev 

Učna samopodoba M SD Asim. Spl. S-W 

Dober sem pri vseh šolskih predmetih. 4,10 0,87 -1,17 2,21 0,80* 

Rad delam naloge pri vseh šolskih predmetih. 3,31 1,31 -0,50 -0,75 0,88* 

Pri vseh šolskih predmetih dobivam dobre ocene. 3,98 1,22 -1,18 0,57 0,78* 

Hitro se naučim snovi pri vseh šolskih predmetih. 3,68 1,20 -0,76 -0,19 0,86* 

Zanimajo me vsi šolski predmeti. 3,60 1,29 -0,71 -0,45 0,86* 
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Veselim se vseh šolskih predmetov. 3,56 1,28 -0,76 -0,35 0,85* 

Zame je delo pri vseh šolskih predmetih lahko. 3,53 1,09 -0,69 0,08 0,88* 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,22. SESpl =  0,43. *p < 0,05 

Učna samopodoba učencev je v povprečju dobra, saj v večji meri težijo k strinjanju s 
postavkami, kar potrjujejo negativni koeficienti asimetričnosti ter statistično značilne 
Shapiro-Wilkove vrednosti (p < 0,05). Učenci se v povprečju najbolj strinjajo s tem, da 
so dobri pri vseh šolskih predmetih. Najmanj, čeprav še vedno včasih, pa zanje drži 
trditev, da naloge radi rešujejo pri vseh šolskih predmetih. Njihovi odgovori so najbolj 
podobni pri postavki “Dober sem pri vseh učnih predmetih”, podobni pa so tudi pri 
postavkah “Pri vseh šolskih predmetih dobivam dobre ocene” ter  “Zame je delo pri 
vseh šolskih predmetih lahko,” kar kažejo pozitivni koeficienti sploščenosti. 

Posamezne postavke sem združila v skupno lestvico učne samopodobe, saj je 
Crobahova alfa vrednost znašala 0,814, kar predstavlja dobro zanesljivost lestvice. To 
pomeni, da vse postavke dobro merijo isti konstrukt, v tem primeru učno samopodobo 
(tabela 5).  

Tabela 5: Učna samopodoba vseh učencev 

Učna samopodoba M SD Asim. Spl. S-W 

  3,70 0,82 -0,64 0,43 0,95* 
Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,22. SESpl =  0,43. *p < 0,05. 

Učna samopodoba je v povprečju dobra. Podatki težijo k zgornjemu delu porazdelitve, 

kar potrjuje negativen koeficient asimetrije. Da podatki odstopajo od normalne 

porazdelitve, potrjuje tudi Shapiro-Wilkova značilna vrednost (p < 0,05).  

Učne atribucije učencev sem preko petstopenjske Likertove lestvice merila prek osmih 
dogodkov učne uspešnosti, pri čemer so štirje opisovali učno pozitiven, štirje pa učno 
negativen dogodek. Skupna zanesljivost celotnega vprašalnika, v katerega so 
vključene vse postavke iz tabele 6, je znašala 0,813. 

 

 

Tabela 6: Opisne statistike učnih atribucij vseh učencev 

Atribucije M SD Asim. Spl. S-W 

Če v šoli dobim dobro oceno si mislim, da:   
sem pameten. 3,94 1,23 -1,13 0,31 0,80* 

sem se dobro naučil. 4,70 0,70 -2,87 9,18 0,49* 

so bile naloge lahke. 3,77 1,10 -0,67 -0,16 0,87* 

me ima učitelj tega predmeta rad. 2,21 1,42 0,76 -0,84 0,79* 

se mi je posrečilo. 3,27 1,45 -0,31 -1,22 0,87* 

Če v šoli dobim slabo oceno si mislim, da:   
nisem dovolj pameten. 2,50 1,38 0,37 -1,11 0,86* 

sem se premalo učil. 4,10 1,24 -1,29 0,60 0,73* 
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je bil test pretežek. 2,81 1,29 0,00 -1,03 0,89* 

me učitelj vedno slabo oceni. 1,58 1,02 1,71 2,09 0,63* 

ne vem, zakaj se je to zgodilo. 2,85 1,54 0,04 -1,44 0,84* 

Drugim svoj dober uspeh v šoli razložim, da:    
sem pameten. 3,02 1,50 -0,12 -1,40 0,86* 

se veliko učim. 4,16 1,06 -1,39 1,52 0,76* 

so naloge vedno prelahke. 2,83 1,33 0,02 -1,12 0,90* 

mi učitelji zmeraj pogledajo skozi prste. 2,14 1,33 0,78 -0,73 0,79* 

se mi je posrečilo. 3,08 1,41 -0,04 -1,24 0,89* 

Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim, da:   
se težko učim. 2,10 1,29 0,76 -0,68 0,79* 

se premalo učim. 3,02 1,49 -0,16 -1,39 0,86* 

me včasih motijo sošolci. 2,24 1,32 0,66 -0,81 0,83* 

so naloge zmeraj prezahtevne. 2,15 1,23 0,72 -0,60 0,83* 

ne znam pojasniti. 3,02 1,54 -0,01 -1,41 0,85* 

Doma se učim, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si, da:   
se ne znam pravilno učiti. 2,36 1,43 0,69 -0,79 0,84* 

sem se premalo učil. 3,34 1,41 -0,41 -1,12 0,87* 

je test zame pretežak. 2,27 1,28 0,54 -0,83 0,84* 

mi vedno zmanjka časa. 2,25 1,28 0,63 -0,75 0,84* 

ne vem, zakaj nisem znal. 2,94 1,41 0,03 -1,24 0,89* 

Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da: 

sem dovolj sposoben. 4,02 1,03 -1,08 1,02 0,82* 

sem dobro poslušal vprašanje. 4,06 1,12 -1,24 0,99 0,78* 

mi je sošolec prišepnil pravilen odgovor. 1,67 1,19 1,71 1,82 0,62* 

z vprašanjem sem imel srečo. 3,15 1,41 -0,12 -1,22 0,89* 

ne vem, kar znal sem. 3,04 1,42 -0,13 -1,24 0,88* 

Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dodatni pouk. Mislim si, da: 

sem zelo uspešen, pameten. 3,67 1,40 -0,76 -0,73 0,82* 

mi ta učna snov leži. 3,53 1,50 -0,63 -1,04 0,82* 

to uro potrebuje več učencev. 1,84 1,22 1,11 -0,14 0,70* 

me ima ta učitelj rad. 2,00 1,34 0,97 -0,47 0,74* 

je to izguba časa. 2,25 1,62 0,82 -1,04 0,72* 

 
 
Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim si, da: 

mi v šoli ne gre. 3,43 1,51 -0,49 -1,20 0,83* 

sem se premalo učil. 3,26 1,52 -0,32 -1,33 0,85* 

ne znam, ker nam je dal učitelj v šoli pretežke vaje. 2,04 1,32 0,97 -0,34 0,77* 

mi doma ne more nihče pomagati. 1,63 1,04 1,59 1,65 0,66* 

ne vem, zakaj bom moral hoditi. 2,95 1,66 0,04 -1,63 0,82* 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,22. SESpl =  0,43. *p < 0,05. 

Če učenci dobijo visoko oceno, v povprečju v največji meri to pripisujejo svojemu 
vloženemu naporu in učenju, temu sledijo njihove sposobnosti. Strinjajo se tudi s tem, 
da je ocena povezana z lahkimi nalogami. Srednje močno visoke ocene pripisujejo 
sreči, najmanj pa naklonjenosti učitelja. Podobno je tudi pri nižjih ocenah, pri čemer se 
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učenci v povprečju dobro zavedajo, da so te posledica premalo vloženega napora in 
učenja. Včasih slabo oceno pripišejo tudi težkemu testu ali nesreči, pri čemer ne vedo, 
kaj se je zgodilo. Slabih ocen večinoma ne pripisujejo svojim slabim sposobnostim ali 
naklonjenosti učitelja. V povprečju tako učenci v največji meri za uspeh ali neuspeh 
krivijo lasten vložen trud. Kadar gre za dobre ocene, jih pripisujejo tudi svojim 
sposobnostim, medtem ko za neuspeh svojih sposobnosti ne krivijo.  

Ko učenci svoj uspeh razlagajo drugim, ga v povprečju najpogosteje pripišejo lastnemu 
učenju. Nekajkrat se pohvalijo z lastno pametjo, včasih pa rečejo, da so imeli srečo oz. 
da so bile naloge prelahke. Drugim redko rečejo, da jim je učitelj pogledal skozi prste. 
Kadar gre za neuspeh, večinoma sprejmejo odgovornost in povedo, da so se premalo 
učili, včasih pa tega ne uvidijo in menijo, da ne vedo, kaj se je zgodilo. Drugim redko 
pravijo, da so za neuspeh krive njihove sposobnosti, problema pa ne vidijo niti v 
zahtevnosti nalog, niti v motečih učencih.  

Kadar se učenci doma učijo, v šoli pa jim pri testu ne gre, so včasih mnenja, da se 
premalo učijo, včasih pa ne vedo, kaj je šlo narobe. Redkeje menijo, da je bil test 
pretežek ali pa, da pri reševanju niso imeli časa. V nekaj primerih pa neuspešnost 
pripišejo napačnemu načinu učenja, kar bi lahko kazalo na nezadosten vpogled v 
situacijo ter nezavedanje, kdaj nekaj znajo. Kadar med poukom znajo odgovoriti na 
vprašanje, to v večji meri pripišejo lastnim sposobnostim ter poslušanju pri pouku. 
Včasih so mnenja, da sta za to odgovorna sreča ali naključje, redko pa pravilno 
odgovorijo, ker bi jim odgovor prišepnil sošolec.  

Kadar učitelj predlaga učencem, da bi začeli obiskovati dodatni pouk, otroci to navadno 
dojamejo kot lasten uspeh ter pripisujejo svoji pameti ali nadarjenosti za ta predmet. 
Včasih so mnenja, da jih ima učitelj rad ali pa, da potrebuje pri urah več učencev. 
Učenci včasih menijo, da je dodatni pouk izguba časa. Ko pa učitelj učencem predlaga 
obiskovanje dopolnilnega pouka, so ti najpogosteje mnenja, da jim v šoli ne gre, včasih 
menijo, da so se premalo učili, včasih pa niti ne razumejo, zakaj morajo hoditi k 
dopolnilnemu pouku. Redki so mnenja, da jih je učitelj povabil k dopolnilnemu, ker so 
v šoli pretežke vaje ali da jim doma nihče ne nudi ustrezne pomoči. Odgovori na vseh 
postavkah pomembno odstopajo od normalne porazdelitve, kar kažejo statistično 
značilne Shapiro-Wilkove vrednosti (p < 0,05). 

Glede na vsebinsko ustreznost sem atribucije razdelila v dve skupini; atribucije ob 
uspehu ter atribucije ob neuspehu. Znotraj vsake sem s pomočjo faktorskih analiz (glej 
Priloge 2) izločila 4 faktorje, katerih zanesljivosti so bile ustrezne: notranje stabilne 
atribucije, notranje spremenljive atribucije, zunanje stabilne atribucije ter zunanje 
spremenljive atribucije. V tabeli 7 so podane opisne statistike za lestvice atribucij. 

Tabela 7: Opisne statistike in zanesljivost lestvic atribucij 

Atribucije M SD Asim. Spl. S-W 
Cronbach 

alfa 

USPEH    

Uspeh: notranje stabilne atribucije 3,66 0,90 -0,55 -0,21 
0,96

* 0,64 
Uspeh: notranje nestabilne atribucije  
(učenje, prizadevanje) 4,11 0,79 -1,00 0,98 

0,91
* 0,66 

Uspeh: zunanje stabilne atribucije 
(težavnost) 3,30 1,02 -0,19 -0,78 

0,96
* 0,57 
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Uspeh: zunanje nestabilne atribucije 
(sreča) 3,17 1,12 0,06 -0,97 

0,96
* 0,7 

NEUSPEH    
Nespeh: zunanji nestabilni dejavniki 
(nesreča) 2,94 1,00 -0,14 -0,61 

0,98
* 0,49 

Nespeh: zunanji stabilni dejavniki 
(težavnost) 2,32 0,94 0,46 -0,59 

0,95
* 0,71 

Nespeh: notranji nestabilni dejavniki 
(učenje, prizadevanje) 3,43 1,04 -0,36 -0,56 

0,96
* 0,71 

Nespeh: notranje stabilne sposobnosti 2,68 0,98 0,02 -0,63 
0,97

* 0,54 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,22. SESpl =  0,43. *p < 0,05. 

Vidimo lahko, da učenci v splošnem uspeh v največji meri, v povprečju, pripisujejo 

notranjim nestabilnim dejavnikom, torej svojemu trudu in učenju. Temu sledijo njihove 

sposobnosti. Manj pa težavnost nalog ter sreča. Neuspeh prav tako v največji meri 

pripisujejo notranjim nestabilnim dejavnikom, torej premalo vloženega truda in učenja. 

Najmanj pa težavnosti nalog.  

10.2 Ugotovitve 

V magistrskem delu sem se v večji meri osredotočila na učence s PPPU, pri čemer me 
je zanimalo, kakšna je njihova učna samopodoba ter kakšne so atribucije za učno 
uspešnost. Zanimalo me je tudi, kako se v teh dveh konstruktih razlikujejo od ostalih 
sošolcev in kakšna je povezanost med učno uspešnostjo ter učno samopodobo 
učencev s PPPU. 

10.2.1 Učna samopodoba učencev s PPPU  

Zanimalo me je, kakšna je učna samopodoba učencev s PPPU (tabela 8) 

Tabela 8: Učna samopodoba učencev s PPPU 

  M SD Asim. Spl. S-W p 

Učna samopodoba 3,10 0,74 -0,65 -0,26 0,932 0,326 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,60. SESpl =  1,15. 

 

Učna samopodoba učencev s PPPU je v povprečju dobra. Porazdelitev je normalna, 
kar potrjuje Shapiro-Wilkova vrednost, ki ni statistično značilna (p > 0,05). To pomeni, 
da je večina učencev svojo samopodobo ocenila s srednjo vrednostjo, manj učencev 
pa s skrajnima vrednostma, ki predstavljata zelo dobro oziroma zelo slabo 
samopodobo.  

10.2.2 Razlike v učni samopodobi med učenci s PPPU ter njihovimi sošolci 

Zanimalo me je, ali med učenci s PPPU ter njihovimi sošolci prihaja do razlik v učni 
samopodobi (tabela 9).  

Tabela 9: Razlika v učni samopodobi med učenci s PPPU in njihovimi sošolci 

  PPPU M SD Mann-
Whitney U 

 

P 
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Učna samopodoba      
 

je PPPU 3,09 0,74 389,000 0,003 

ni PPPU 3,76 0,80   

 

Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike v učni samopodobi med učenci s 
PPPU in njihovimi sošolci. Učenci s PPPU imajo pomembno nižjo učno samopodobo 
kot njihovi sošolci.  

10.2.3 Atribucije učencev s PPPU 

Želela sem ugotoviti, kakšne so atribucije, katerim učenci s PPPU pripisujejo svoje 
uspehe oziroma neuspehe (tabela 10).  

Tabela 10: Opisna statistika atribucij učencev s PPPU 

Atribucije M SD Asim. Spl. S-W p 

USPEH    

Uspeh: notranje stabilne atribucije 2,88 0,94 0,78 0,58 0,95 0,56 

Uspeh: notranje nestabilne atribucije  (učenje, prizadevanje) 3,50 0,75 -0,95 0,83 0,94 0,39 

Uspeh: zunanje stabilne atribucije (težavnost) 3,14 0,99 0,09 -0,63 0,96 0,65 

Uspeh: zunanje nestabilne atribucije (sreča) 3,12 1,15 -0,04 -0,59 0,97 0,89 

NEUSPEH    

Nespeh: zunanje nestabilne atribucije (nesreča) 3,09 0,83 -0,79 -0,69 0,87 0,05 

Nespeh: zunanje nestabilne atribucije (težavnost) 2,84 0,89 -0,72 -0,18 0,94 0,40 

Nespeh: notranje nestabilne atribucije (učenje, prizadevanje) 3,23 0,88 -0,77 0,70 0,95 0,55 

Nespeh: notranje stabilne atribucije 2,71 0,89 0,44 0,35 0,97 0,81 

Opombe: Asim. = koeficient asimetrije. Spl. = koeficient sploščenosti. S-W = Shapiro-Wilkova vrednost. 
SEAsim. = 0,60. SESpl =  1,15. 

Če učenci s PPPU dobijo dobro oceno, v povprečju (v največji meri) to pripisujejo 
svojemu učenju oziroma navajajo razlog, da so se dobro naučili. Dobre ocene tudi 
pogosto pripišejo lahkim nalogam ter sreči. Redkeje menijo, da so dobro oceno dobili, 
ker so pametni. 

Kadar dobijo slabo oceno, to v največji meri razumejo kot posledico, da so se premalo 
učili, pogosto pa tudi ne vedo, kaj se je zgodilo. Včasih menijo, da je bil test pretežek, 
redko pa za neuspeh krivijo svojo pamet oziroma sposobnosti. Porazdelitev odgovorov 
na lestvicah atribucij je normalna, kar potrjuje Shapiro-Wilkova vrednost, ki ni 
statistično značilna (p > 0,05). 

10.2.4 Razlike v učnih atribucijah med učenci s PPPU in njihovimi sošolci 

Zanimalo me je, če se učenci s PPPU ter njihovi sošolci razlikujejo v atribucijah za 
učni uspeh oziroma neuspeh (tabela 11).  

Tabela 11: Razlike v atribucijah med učenci s PPPU in njihovimi sošolci 

    M SD 
Mann-

Whitney U p 

Uspeh: notranje stabilne atribucije 
(sposobnosti)      

 je PPPU 2,88 0,94 356,50 0,00 

 ni PPPU 3,76 0,85   
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Uspeh: notranje nestabilne atribucije 
(učenje, prizadevanje)      

 je PPPU 3,50 0,75 369,00 0,00 

 ni PPPU 4,19 0,77   
Uspeh: zunanje stabilne atribucije 
(težavnost)      

 je PPPU 3,14 0,99 681,00 0,48 

 ni PPPU 3,32 1,03   
Uspeh: zunanje nestabilne atribucije 
(sreča)      

 je PPPU 3,12 1,15 765,50 0,87 

 ni PPPU 3,17 1,12   
Nespeh: zunanje nestabilne atribucije 
(nesreča)      

 je PPPU 3,09 0,83 670,50 0,43 

 ni PPPU 2,92 1,02   
Nespeh: zunanje stabilne atribucije 
(težavnost)      

 je PPPU 2,84 0,89 479,00 0,02 

 ni PPPU 2,25 0,93   
Nespeh: notranje nestabilne atribucije 
(učenje, prizadevanje)      

 je PPPU 3,23 0,88 664,00 0,40 

 ni PPPU 3,46 1,05   

Nespeh: notranje stabilne atribucije      

 je PPPU 2,71 0,89 764,50 0,97 

  ni PPPU 2,67 1,00     

 

Ko učenci dobijo dobro oceno, so njihove atribucije v določenih pogledih različne, ne 

glede na to, ali so to učenci s PPPU ali brez. Iz tabele je razvidno, da prihaja do 

pomembnih razlik med učenci s PPPU in njihovimi sošolci na področju, kjer uspeh 

pripisujejo notranjim stalnim sposobnostim ter učenju in prizadevanju. Učenci s PPPU 

uspeh, pomembno nižje kot ostali sošolci, pripisujejo svojemu trudu ter svojim 

sposobnostim. V manjši meri kot učenci brez PPPU menijo, da so dobro oceno dobili, 

saj so pametni ali, ker so se snov dobro naučili. Medtem ko neuspeh učenci s PPPU, 

pomembno višje kot ostali sošolci, pripisujejo težavnosti nalog. V ostalih atribucijah ne 

prihaja do pomembnih razlik. 

Na podlagi predstavljenih rezultatov bi bilo mogoče skleniti, da učenci brez PPPU bolj 
zaupajo v svoje sposobnosti ter so v večji meri kot učenci s PPPU mnenja, da so za 
uspehe in neuspehe krivi sami, saj so za to odgovorne njihove sposobnosti ter njihov 
trud. 
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10.2.5 Razlike v učnem uspehu med učenci s PPPU in njihovimi sošolci 

Zanimalo me je, ali prihaja do razlik v učnem uspehu med učenci s PPPU in njihovimi 
sošolci (tabela 12). 

Tabela 12: Razlike v učnem uspehu med učenci s PPPU in njihovimi sošolci 

  PPPU M SD Mann-
Whitney U 

 

p 

Učni uspeh      
 

je PPPU 3,55 0,66 186,50 0,00 

ni PPPU 4,56 0,57   

 

Opazno je, da prihaja do statistično pomembnih razlik v učnem uspehu med učenci s 
PPPU in sošolci. Učenci s PPPU imajo nižji učni uspeh. 

10.2.6 Povezanost učne samopodobe ter učnega uspeha 

Povezanost sem zaradi odstopanja od normalne porazdelitve obeh spremenljivk na 

ravni celega vzorca preverjala s pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije. 

Ugotovila sem, da Spearmanov koeficient znaša 0,660 ter je statistično značilen (p < 

0,01), kar pomeni, da imajo učenci z višjim učnim uspehom, višjo učno samopodobo 

in obratno. 

Preverila sem, kako se povezujeta učna samopodoba ter uspeh pri učencih s PPPU, 

kar sem zaradi normalne porazdelitve preverjala s Pearsonovim koeficientom 

korelacije, ki je znašal 0,173. Povezanost je neznatna, kar pomeni, da učna uspešnost 

ter učna samopodoba pri učencih s PPPU nista povezani. 

11 Sklep 

V magistrskem delu sem raziskovala učno samopodobo učencev s PPPU ter 

ugotavljala, čemu ti učenci pripisujejo razloge za lastne učne uspehe oziroma 

neuspehe. Dobljene rezultate sem primerjala z učno samopodobo ter atribucijami za 

učno uspešnost njihovih sošolcev.  

V raziskavi je sodelovalo 124 učencev tretjega, četrtega in petega razreda. Od tega je 

imelo 14 učencev odločbo o usmeritvi kot učenci s PPPU. Učenci so izpolnjevali 

anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz trditev o učni samopodobi ter trditev o atribucijah 

učne uspešnosti. Izpolnjevanje je potekalo skupinsko, znotraj razreda. Ker lahko 

učenci z učnimi težavami na področju branja težje razumejo prebrano (Peklaj, 2012), 

so bile vse trditve glasno prebrane.  

Rezultati so pokazali, da je učna samopodoba učencev s PPPU pozitivna in da jih 

zanimajo vsi šolski predmeti. Delo pri vseh šolskih predmetih se jim ne zdi lahko in 

menijo, da se šolske snovi ne naučijo hitro. Kljub temu imajo njihovi sošolci v povprečju 

boljšo učno samopodobo in dosegajo višje učne rezultate. V večji meri kot učenci s 

PPPU so mnenja, da so dobri pri vseh šolskih predmetih ter da pri vseh šolskih 
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predmetih prejemajo dobre ocene, so z njimi bolj zadovoljni. V primerjavi s sošolci s 

PPPU se jim zdi delo pri vseh predmetih bolj lahko in so v večji meri prepričani, da se 

lahko šolsko snov hitro naučijo. 

Na področju atribucij učne uspešnosti so se pokazale razlike med učenci s PPPU in 

njihovimi sošolci.  

Učenci s PPPU svoje uspehe oziroma dobro oceno pogosto pripisujejo svojemu učenju 

ter lahkim nalogam, včasih jih pripisujejo svojim sposobnostim ali sreči, redko pa 

učitelju. Tudi ko pravilno dogovorijo na učiteljevo vprašanje, to pripisujejo dobremu 

poslušanju, sreči, naključju ali sposobnostim. Če jih učitelj povabi k dodatnemu pouku, 

se jim to pogosto zdi izguba časa, ali pa so mnenja, da jim ta snov gre dobro. Včasih 

to dojemajo kot da so uspešni, da jih je učitelj povabil, ker ima premalo učencev ali pa 

zato, ker jih ima učitelj rad. Njihovi sošolci, v primerjavi z učenci s PPPU, v večji meri 

verjamejo, da je njihov uspeh posledica notranjih dejavnikov (sposobnosti in dobro 

naučena snov).  

Iz ugotovitev je razvidno, da učenci s PPPU, v primerjavi z njihovimi sošolci, svoje 

uspehe manj pogosto pripisujejo vzrokom, na katere imajo sami vpliv. Njihovi sošolci 

v večji meri iščejo vzroke za lasten uspeh v sebi in v vzrokih, ki jih lahko kontrolirajo.   

Pri doživljanju neuspeha oziroma, če dobijo slabo oceno, jo učenci s PPPU dojemajo 

kot posledico pomanjkanja učenja, motečih sošolcev, zahtevnih nalog ali pa ne znajo 

pojasniti, zakaj so dobili slabo oceno. Redki so mnenja, da so dobili slabo oceno, ker 

se snovi težko naučijo. Ko slabo rešujejo test, kljub temu da so se učili, učenci s PPPU 

pogosto ne vedo, zakaj na testu niso bili uspešni. Včasih to pripisujejo težavnosti 

preizkusa, napačnemu načinu učenja, premajhni količini učenja ali pa pomanjkanju 

časa.  

V primerjavi s sošolci, učenci s PPPU, statistično pomembno v večji meri, neuspeh 

pripisujejo težavnosti nalog.  

Pri razlagi svojega uspeha drugim, učenci s PPPU uspeh pripisujejo lastnemu učenju, 

občasno sreči, redko pa lastnim sposobnostim, lahkim nalogam ali učitelju. Pri razlagi 

drugim navajajo razloge za lasten neuspeh; premalo učenja, moteči sošolci, zahtevne 

naloge ali pa ne vedo, zakaj niso bili uspešni. 

Raziskava je pokazala povezanost med učno samopodobo ter učno uspešnostjo pri 

vseh sodelujočih učencih. Učna uspešnost je v našem primeru zajemala uspešnost pri 

slovenščini, matematiki ter spoznavanju okolja oziroma naravoslovju in tehniki. Pri 

učencih s PPPU pa povezanosti med učnim uspehom in učno samopodobo ni bilo. 

Glede na literaturo (Juriševič, 1999c) je ta rezultat manj smiseln, saj se učna 

samopodoba oblikuje tako, da učenčevi dosežki, uspešnost ter pretekle izkušnje 

gradijo otroka. Skozi učenčevo lastno interpretacijo teh dosežkov ter izkušenj gradijo 

njegovo učno samopodobo. Ta vpliva na otrokovo mišljenje ter vedenje (učenje), kar 

je pomembno za doseganje novih uspehov oziroma neuspehov. Pridobljeni rezultati bi 
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lahko bili bolj verodostojni ob obravnavi večjega števila učencev s PPPU, ki bi 

obiskovali več različnih osnovnih šol. Prav tako bi lahko za preverjanje uspešnosti 

učencev uporabili vprašanja, ki bi učno uspešnost podrobneje preučila. Po drugi strani 

pa bi bilo smiselno kvantitativne rezultate te raziskave dopolniti še s kvalitativnimi, saj 

bi na tak način morda prišli do določenih podatkov o učencih, s katerimi bi bilo mogoče 

določene odnose med merjenimi spremenljivkami še natančneje razumeti. 

Zbrani rezultati in ugotovitve nakazujejo na to, da so učenci s PPPU manj prepričani v 

lastne sposobnosti in zmožnosti na učnem področju. Dosegajo tudi nižje učne 

dosežke, kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim. Prav tako 

v primerjavi s sošolci manj verjamejo, da so njihovi uspehi posledica učenja. Njihova 

učna samopodoba je nižja kot učna samopodoba njihovih sošolcev. Iščejo različne 

vzroke za svoje uspehe oziroma neuspehe. Rezultati nakazujejo, da pogosteje iščejo 

vzroke izven njihove kontrole, kar pomeni, da nimajo občutka za samostojno 

nadziranje svojih lastnih dosežkov. To so po mojem mnenju pomembne ugotovitve za 

delo z učenci s PPPU. Pomoč in podpora tem učencem je v veliki meri usmerjena na 

usvajanje učnih spretnosti (branje, pisanje, računanje) ter napredek na področjih 

posameznih psiholoških procesov (spomin, pozornost …). Učencem se pomaga z 

različnimi prilagoditvami pri pouku ter preverjanju in ocenjevanju znanja. Ta raziskava 

kaže, da bi bilo smiselno (načrtno) vložiti več časa in energije v grajenje realne, 

pozitivne samopodobe učencev s PPPU. 

Rezultati raziskave bi lahko bili še bolj zanesljivi ob vključitvi učencev iz več osnovnih 

šol po Sloveniji, saj se dejansko delo z učenci s PPPU v praksi med šolami razlikuje. 

Prav tako bi bilo smiselno v raziskavo vključiti še več učencev, posebej tistih s PPPU. 

Menim, da bi bilo koristno, da se raziskavo nadgradi in podrobneje preuči, predvsem, 

kaj učenci razumejo pod pojmom učne uspešnosti ter kako se ta povezuje s 

spremenljivko samopodobe ter atribucij uspešnosti. Ravno tako bi bilo zanimivo 

primerjati učno samopodobo ter atribucije uspešnosti učencev s PPPU med 

posameznimi šolami, v povezavi z načinom dejanskega dela s temi učenci na 

posamezni šoli.  

Pri delu z učenci s PPPU je zelo pomembno zastavljanje ustreznih ciljev, ki ne smejo 

biti prelahko dosegljivi, niti pretežki ali nedosegljivi. Daschmann idr. (2011, v Özerk, 

2020) kot enega izmed razlogov za nemotiviranost, tudi dolgčas, v šoli navajajo ravno 

prenizke ali prevelike zahteve do učencev. To vodi do pomanjkanja nadzora nad 

lastnimi šolskimi aktivnostmi (Goetz idr., 2006; Pekrun idr., 2007; Tze idr., 2011; 

Pekrun idr., 2018 v Özerk, 2020), poveča pa se možnost za nastanek anksioznosti ali 

depresije (Özerk, 2020).  

R. Ghilay in Y. Ghilay (2015) sta predstavila model ISMS (angl. Improving Student 

Motivation and Self-esteem) za izboljšanje motivacije ter samopodobe pri učencih v 

osnovni šoli. Mnogo učencev zaradi šibke motiviranosti ali nizke samopodobe ne 

dosega rezultatov, ki bi jih bili intelektualno sposobni. Model poskuša pomagati 



35 
 

učencem do doseganja rezultatov, ki so jih sposobni doseči. Zasnovan je na dveh 

osnovnih postavkah (R. Ghilay in Y. Ghilay, 2015): 

1. Sodelovanje pri izzivih, dejavnostih, ki zahtevajo kreativno mišljenje. Učenci 

dobijo informacijo, da so zmožni doseči uspeh oziroma uspešno rešiti nalogo, 

če verjamejo v uspeh in se zanj potrudijo (natančno razmislijo, poskusijo na 

različne načine). Ob tem so lahko sprva občasno tudi neuspešni. Ob koncu 

dejavnosti zmeraj sledi diskusija z razlago in povratnimi informacijami z 

namenom, da učenci začnejo sprejemati drugačne poglede in mišljenja. 

2. Razvijanje zavedanja o ključnih značilnostih, ki so potrebne za izkoriščanje 

posameznikovih potencialov in doseganje uspehov: zaupanje v lastne 

sposobnosti za doseganje šolskih uspehov, pozitivna naravnanost, osebni 

nadzor oziroma notranji lokus kontrole dejavnikov za uspeh. To zavedanje so 

pri učencih razvijali prek pogovorov, citatov, izpostavljanja situacij, ko so bili 

uspešni, uspešnih zgodb znanih oseb idr. 

Pri učencih se je povečala želja po doseganju uspehov, motiviranost za delo, izboljšala 

se je samopodoba, učenci so bolj verjeli v svoje sposobnosti, postali so odgovornejši 

in optimistični (R. Ghilay in Y. Ghilay, 2015).  

Raziskava povezana z modelom ISMS kaže na to, da je na področje samopodobe in 

razumevanja dejavnikov uspeha oziroma neuspeha pri učencih, ob ustreznih pristopih 

mogoče vplivati. Pri učencih s PPPU, ki imajo glede na ugotovitve v moji raziskavi v 

povprečju nižjo učno samopodobo kot vrstniki in vzroke za lasten (ne)uspeh pogosto 

iščejo zunaj lastne možnosti kontrole, je smiselno čas nameniti tudi grajenju boljše 

učne samopodobe ter pridobivanju občutka lastne kontrole nad svojo uspešnostjo.   

Juriševič (1996) navaja načine učiteljevega spodbujanja grajenja realne pozitivne 

samopodobe učencev: 

- ustrezna težavnost nalog glede na sposobnosti učencev, 

- postavljanje realnih ciljev, 

- realne in pozitivne povratne informacije, 

- naučiti učence, kako naj se učijo,  

- imeti pristne in realne odnose z učenci.  

Brown (1992, v Juriševič, 1999) navaja konkretne smernice za spodbujanje pozitivne 

samopodobe učencev. Te so: zapomnitev imen učencev, učencu damo besedo, ko si 

je želi, iskanje močnih področij pri učencih ter spodbujanje razvoja šibkih področij, z 

začetkom tam, kjer je učenec še uspešen, izkazovanje zaupanja, razstavljanje izdelkov 

učencev, sodelovanje učencev pri tvorjenju šolskih pravil, opravila, ki jih zmorejo 

učenci sami, naj opravijo samostojno, ne preveč pogosto popravljanje in namerno 

spregledane nepomembne napake, pohvala učencem za prizadevnost in trud. 

Vsak otrok je edinstven in neponovljiv. Vsak ima svoja močna ter šibka področja. 

Pomembno je, da ga spodbujamo tam, kjer je močan in nudimo pomoč ter podporo 
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tam, kjer jo potrebuje. Pri čemer ne smemo pozabiti na njegovo lastno mnenje o sebi 

in svojih sposobnostih. Moramo ga okrepiti, da bo verjel, da zmore, posledično bo to 

prvi korak k uspešnosti.  

Raziskava je pokazala, da učenci s PPPU, kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim, dosegajo nižje dosežke, kot njihovi sošolci. Prav tako je 

njihova učna samopodoba nižja kot učna samopodoba njihovih sošolcev. Vzroke za 

svoje uspehe pogosto iščejo zunaj lastne kontrole. Menim, da je pomembno vse to 

ozavestiti in načrtno delati na gradnji pozitivne samopodobe učencev s PPPU ter na 

njihovem lastnem zaupanju v svoje zmožnosti. Specialni in rehabilitacijski pedagogi 

lahko to počnemo med svojim individualnim delom z učenci in ozaveščamo o tem tudi 

starše, učitelje, svetovalne delavce in druge strokovnjake, s katerimi redno sodelujemo 

v strokovnih timih. Le tako bomo lahko učencem s PPPU omogočili doseganje 

rezultatov, ki so jih zmožni.  

  



37 
 

12 Viri in literatura 

Borstner, M. (2013). Stališča učiteljev v osnovni šoli do vključevanja učencev z učnimi 
težavami v večinska učna okolja. V A. Žakelj (ur.), Učne težave pri matematiki in 
slovenščini – izziv za učitelje in učence (str. 47–52). Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo. 

Center Motus (11.10.2017). Disgrafija – specifična motnja pisanja. https://www.center-
motus.si/disgrafija-specificna-motna-pisanja/  

Cugmas, Z. (1999). Očka, jaz sem najboljši: razvoj otrokove zaznave lastne šolske 
uspešnosti. Center za psihodiagnostična sredstva. 

European dyslexia association. (b.d.). What is dyslexia? https://eda-info.eu/what-is-
dyslexia/  

Ghilay, R. in Ghilay Y. (2015). ISMS: A new model for improving student motivation 
and self-esteem in primary education. International electronic journal of elementary 
education, 7(3), 383–398. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/87  

Girli, A. in Őztűrk,, H. (15.9.2017). Metacognitive reading strategies in learning 
disability: Relations between usage level, academic self-efficacy and self-concept. 
International electronic journal of elementary education, 10, 93–102. 
https://doi.org/10.26822/iejee.2017131890  

IBM Corporation (2016). IBM SPSS Statistics for Macintosh, Version 23.0. IBM 
Corporation. 

Jagodic, A. (2019). Občutek za števila in količine učencev 3. razreda z izrazitimi 
težavami pri učenju matematike [Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta]. Repozitorij UL. https://repozitorij.uni-
lj.si/IzpisGradiva.php?id=109058&lang=slv   . 

Juriševič, M. (1999a). Samopodoba šolskega otroka. Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta.  

Juriševič, M. (1999b). Spodbujamo razvoj zdrave otrokove samopodobe v začetku 
šolanja: priročnik za učitelje prvega triletja osnovne šole. Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

Juriševič, M. (1999c). Samopodoba in/ali učna uspešnost. Psihološka obzorja, 8(1), 
23-41. URN:NBN:SI:DOC-GWY7EHXS  

Kalan, M. (2018). Latentne razlike v dosežkih učencev z učnimi težavami pri 
matematiki in učencev brez učnih težav pri matematiki pri reševanju aritmetičnih 
besednih problemov. V M. Košak babuder, M. Kavkler, L. Magajna, Z. Stančić in 
S. Pulec Lah (ur.), Peta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v 
Sloveniji, Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za 
uresničevanje pozitivnih izidov (str. 263-267). Društvo Bravo – društvo za pomoč 
otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

Kanalec, T. (2018). Dispraksija – ovire, dileme, rešitve. V M. Košak babuder, M. 
Kavkler, L. Magajna, Z. Stančić in S. Pulec Lah (ur.), Peta mednarodna konferenca 
o specifičnih učnih težavah v Sloveniji, Specifične učne težave – sopojavljanje 
težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov (str. 263-267). Društvo Bravo 
– društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

Kavkler, M. (2011a). Konceptualne osnove obravnave učencev z učnimi težavami. V 
M. Košak Babuder in M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami: pomoč in 
podpora (str. 8-42). Pedagoška fakulteta. 

Kavkler, M. (2011b). Obravnava učencev z učnimi težavami pri matematiki. V M. Košak 
Babuder in M. Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami: pomoč in podpora (str. 
124-156). Pedagoška fakulteta. 

https://www.center-motus.si/disgrafija-specificna-motna-pisanja/
https://www.center-motus.si/disgrafija-specificna-motna-pisanja/
https://eda-info.eu/what-is-dyslexia/
https://eda-info.eu/what-is-dyslexia/
https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/87
https://doi.org/10.26822/iejee.2017131890
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109058&lang=slv
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109058&lang=slv
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GWY7EHXS


38 
 

Kavkler, M. (2013). Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. V A. Žakelj (ur.), 
Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za učitelje in učence (str. 9–11). 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Kavkler, M., Bregar Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Klug, M., Magajna, L., Pečjak, 
S. in Vernik, H. (2008). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole 
z dodatno strokovno pomočjo: primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Pedagoški inštitut. 
Kobal Grum, D. in Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Univerza v Ljubljani, 

Znanstvena založba filozofske fakultete. 
Kobal Grum, D. in Ucman, S. (2003). …v teoriji. V D. Kobal Grum (ur.), Bivanja 

samopodobe (str. 19-69). i2. 
Kompare, A., Stražiščar, M., Dogša I., Vec, T. in Curk, J. (2014). Uvod v psihologijo. 

Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. 
strokovnega izobraževanja. DZS.  

Košak Babuder, M., Kavkler, M. in Magajna, L. (ur). (2010). Disleksija – vodnik za 
tutorje. Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi 
težavami. 

Krek, J., Globokar, R., Kalin, J., Kodelja Z., Pribac, I. in Šimenc, M. (2011). Splošna 
načela vzgoje in izobraževanja. V J. Krek in M. Metljak (ur.), Bela knjiga o vzgoji 
in izobraževanju v Republiki Sloveniji (str. 13-16). Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo.  

Learning Disabilities Association of America. (b.d.). Types of learning disabilities. 
https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/ 

Lovše, M. (2013). Uresničenje petstopenjskega kontinuuma pomoči učencem z učnimi 
težavami. V A. Žakelj (ur.), Učne težave pri matematiki in slovenščini – izziv za 
učitelje in učence (str. 57–61). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Lychatz, S. (2018). Diskalkulija – vpliv zaznavnih primanjkljajev na razumevanje 
matematike. V M. Košak babuder (ur.), M. Kavkler (ur.), L. Magajna(ur.), Z. Stančić 
(ur.) in S. Pulec Lah (ur.), Peta mednarodna konferenca o specifičnih učnih 
težavah v Sloveniji, Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za 
uresničevanje pozitivnih izidov (str. 75-78). Društvo Bravo – društvo za pomoč 
otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar Golobič, K. 
(2008). Koncept dela učne težave v osnovni šoli. Program osnovnošolskega 
izobraževanja. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Magajna, L., Kavkler, M., Košak Babuder, M., Zupančič Danko, A., Seršen Fras, A. in 
Rošer Obretan, A. (2015). Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
V N. Vovk Ornik (ur.), Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi potrebami (str. 23–31). Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3008/ 

Magajna, L., Kavkler, M. in Košir, J. (2011).Osnovni pojmi. V S. Pulec Lah in M. 
Velikonja (ur.), Učenci z učnimi težavami – izbrane teme (str. 8–21). Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Marentič Požarnik, B. (2016). Psihologija učenja in pouka. DZS. 
Marsh, H.W. in Martin, A.J. (2011). Academic self-concept and academic achievement: 

Relations and causal ordening. British Journal of Educational Psychology, 81, 59-
77.  https://doi.org/10.1348/000709910X503501 

https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3008/
https://doi.org/10.1348/000709910X503501


39 
 

Marsh, H.W. in Shavelson R. (1985). Self-concept: Its multifaceted, hierarchical 
structure. Educational Psychologist, 20(3), 107-123. 
https://doi.org/10.1207/s15326985ep2003_1   

Mercer, S. H., Nellis, L. M., Martínez, R. S. in Kirk, M. (2011). Supporting the students 
most in need: Academic self-efficacy and perceived teacher support in relation to 
within-year academic growth. Journal of School Psychology, 49, 323–338. 
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.03.006 

National Center for Learning Disabilities. (2019).  https://www.ncld.org/ 
Özerk, G. (2020). Academic boredom: An understimated challenge in schools. 

International electronic journal of elementary education, 13(1), 117-125. 
http://doi.org/ 10.26822/iejee.2020.177 

Pečjak, S. in Košir, K. (2008). Poglavja iz pedagoške psihologije. Izbrane teme. 
Univerza v Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za 
psihologijo. 

Peklaj, C. (2012). Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. Univerza v 
Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Pestana, C. (2015). Exploring the self-concept of adults with mild learning disabilities. 
British journal of learning disabilities,43(1), 16-23. 
https://doi.org/10.1111/bld.12081  

Prajndl, T. (2018). Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju [Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta]. PeFprints. http://pefprints.pef.uni-
lj.si/5070/1/MD_Tamara_Prajndl.pdf  

Rivas Torres, R. M. in López Gómez, S. (2017). La reeducación de las disgrafías: 
perspectivas neuropsicológica y psicolingüística. Pensamiento Psicológico, 15(1), 
73-86. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
89612017000100006&lng=en&tlng=en 

Saadat, M., Ghasemzadeh, A., Karami, S. in Soleimani, M. (2011). Relationship 
between self-esteem and locus of control in Iranian University students. Procedia 
– Social and Behavioral sciences, 31(2012), 530-535. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.099  

Shavelson, R.J. in Bolus, R. (1982). Self-concept: The interplay of theory and methods. 
Journal of Educational Psychology, 74(1), 3-17. https://dot.org/ 10.1037/0022-
0663.74.1.3  

Shavelson, R.J., Hubner, J.J. in Stanton, G.C.. (1976). Self-concept: Validatin of 
Construct Interpretations. Review of educational research, 46(3), 407-441. 
https://doi.org/10.3102/00346543046003407  

Singh, M. (5.8.2021). How spatial awareness is infected by discalculia? 
Numberdyslexia.com. https://numberdyslexia.com/how-spatial-awareness-is-
affected-by-dyscalculia/  

Šimenc Novak, U. (2016). Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih 
sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole [Magistrsko delo, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta]. PeFprints. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3780/  

Tomšič Juvančič, K. (2018). Razvijanje občutka lastne vrednosti pri otrocih z učnimi 
težavami. V M. Košak babuder (ur.), M. Kavkler (ur.), L. Magajna (ur.), Z. Stančić 
(ur.) in S. Pulec Lah (ur.), Peta mednarodna konferenca o specifičnih učnih 
težavah v Sloveniji, Specifične učne težave – sopojavljanje težav in možnosti za 
uresničevanje pozitivnih izidov (str. 283-286). Društvo Bravo – društvo za pomoč 
otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

http://dx.doi.org/10.1207/s15326985ep2003_1
https://www.ncld.org/
https://doi.org/10.1111/bld.12081
http://pefprints.pef.uni-lj.si/5070/1/MD_Tamara_Prajndl.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/5070/1/MD_Tamara_Prajndl.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612017000100006&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612017000100006&lng=en&tlng=en
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.099
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.74.1.3
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.74.1.3
https://doi.org/10.3102%2F00346543046003407
https://numberdyslexia.com/how-spatial-awareness-is-affected-by-dyscalculia/
https://numberdyslexia.com/how-spatial-awareness-is-affected-by-dyscalculia/
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3780/


40 
 

Ukmar, U. (2006). Samopodoba učencev s specifičnimi učnimi težavami [Diplomsko 
delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Verstovšek, I. (2011). Povezanost telesne samopodobe in gibalne učinkovitosti 
učencev v zadnjem triletju osnovne šole [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za šport. 

Walsh, K.E. (2018). Self-concept development in middle years students with learning 
diabilities [Degree, The Faculty of graduade and postdoctoral studies, University 
of British Columbia]. 
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0372955  

Woolfolk, A. (2010). Edudational psychology. Upper Saddle River: Pearson Education. 
Youngs, B. B. (2000). Vzpodbujanje učiteljeve in vzgojiteljeve samopodobe. Educy. 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). (2011). Uradni list RS, 

št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – 
ZOPOPP. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896#   

Žerdin, T. (2011). Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja. Bravo, društvo za pomoč 
otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Svetovalni center za 
otroke, mladostnike in starše. 

 

 

  

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0372955
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896


41 
 

13 Priloge 
 

13.1 Anketni vprašalnik 

 

Prosim te, da izpolniš ta vprašalnik in pomagaš raziskovalcem razumeti, kako in 

zakaj si učenci razlagate svojo uspešnost ali neuspešnost v šoli. Tvoja naloga je, 

da natančno prebereš trditev, o njej premisliš in odgovoriš, kako ta trditev zate 

drži oziroma kako se z njo strinjaš. Pri vsaki trditvi obkroži samo en odgovor: 

5 – če se s trditvijo popolnoma strinjaš oziroma zate popolnoma drži, 

4 – če se s trditvijo srednje strinjaš oziroma zate srednje drži, 

3 – če se ne znaš odločiti, kako ta trditev zate drži, 

2 – če se s trditvijo srednje ne strinjaš oziroma zate srednje ne drži, 

1 – če se s trditvijo nikakor ne strinjaš oziroma zate nikakor ne drži. 

 

Obkroži:  

Spol:           deklica                   deček              Razred:         3.                             4.                            5. 

Imam odločbo kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja:      DA           NE 

Obkroži kakšno oceno si imel ob polletju pri naslednjih predmetih: 

slovenščina 1 2 3 4 5 

matematika 1 2 3 4 5 

spoznavanje okolja / 
naravoslovje in tehnika 

1 2 3 4 5 

 

 Popolnoma 
drži 

Ponavadi 
drži 

Včasih 
drži, 
včasih ne 

Ponavadi 
ne drži 

Nikoli 
ne drži 

1. Dober sem pri vseh šolskih 
predmetih 

5 4 3 2 1 

2. Če v šoli dobim dobro oceno si mislim, da: 

- sem pameten. 5 4 3 2 1 

- sem se dobro naučil. 5 4 3 2 1 

- so bile naloge lahke. 5 4 3 2 1 
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- me ima učitelj tega predmeta 
rad. 

5 4 3 2 1 

- se mi je posrečilo 5 4 3 2 1 

 

 

 Popolnoma 
drži 

Ponavadi 
drži 

Včasih drži, 
včasih ne 

Ponavadi 
ne drži 

Nikoli 
ne drži 

3. Rad delam naloge pri vseh 
šolskih predmetih. 

5 4 3 2 1 

4. Če v šoli dobim slabo oceno si mislim, da: 

- nisem dovolj pameten. 5 4 3 2 1 

- sem se premalo učil. 5 4 3 2 1 

- je bil test pretežek. 5 4 3 2 1 

- me učitelj vedno slabo oceni. 5 4 3 2 1 

- ne vem, zakaj se je to zgodilo. 5 4 3 2 1 

5. Pri vseh šolskih predmetih 
dobivam dobre ocene. 

5 4 3 2 1 

6. Drugim svoj dober uspeh razložim, da 

 - sem pameten. 5 4 3 2 1 

- se veliko učim. 5 4 3 2 1 

- so naloge vedno prelahke. 5 4 3 2 1 

- mi učitelji zmeraj pogledajo 
skozi prste. 

5 4 3 2 1 

- se mi je posrečilo. 5 4 3 2 1 

7. Hitro se naučim snovi pri vseh 
šolskih predmetih. 

5 4 3 2 1 

8. Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim, da 

- se težko učim. 5 4 3 2 1 

- se premalo učim. 5 4 3 2 1 

- me včasih motijo sošolci. 5 4 3 2 1 

- so naloge zmeraj prezahtevne. 5 4 3 2 1 

- ne znam pojasniti. 5 4 3 2 1 

9. Zanimajo me vsi šolski 
predmeti. 

5 4 3 2 1 

10. Doma se učim, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si da 

- se ne znam pravilno učiti. 5 4 3 2 1 

- sem se premalo učil. 5 4 3 2 1 

- je test zame pretežak. 5 4 3 2 1 

- mi vedno zmanjka časa. 5 4 3 2 1 

- ne vem, zakaj nisem znal. 5 4 3 2 1 

11. Veselim se vseh šolskih 
predmetov. 

5 4 3 2 1 
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 Popolnoma 
drži 

Ponavadi 
drži 

Včasih drži, 
včasih ne 

Ponavadi 
ne drži 

Nikoli 
ne drži 

12. Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da 

- sem dovolj sposoben. 5 4 3 2 1 

- sem dobro poslušal vprašanje. 5 4 3 2 1 

- mi je sošolec prišepnil pravilen 
odgovor. 

5 4 3 2 1 

- z vprašanjem sem imel srečo. 5 4 3 2 1 

- ne vem, kar znal sem. 5 4 3 2 1 

13. Zame je delo pri vseh šolskih 
predmetih lahko. 

5 4 3 2 1 

14. Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dodatni pouk. Mislim si, da 

 - sem zelo uspešen, pameten. 5 4 3 2 1 

- mi ta učna snov leži. 5 4 3 2 1 

- to uro potrebuje več učencev. 5 4 3 2 1 

- me ima ta učitelj rad. 5 4 3 2 1 

- je to izguba časa. 5 4 3 2 1 

15. Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim si,  

 - da mi v šoli ne gre. 5 4 3 2 1 

- da sem se premalo učil. 5 4 3 2 1 

- da ne znam, ker nam je dal 
učitelj v šoli pretežke vaje. 

5 4 3 2 1 

- da mi doma ne more nihče 
pomagati. 

5 4 3 2 1 

- da ne vem zakaj bom moral 
hoditi. 

5 4 3 2 1 
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13.2 Faktorske analize 

13.2.1 Uspeh: notranje stabilne atribucije 

Pod notranje stabilne atribucije za uspeh sem vključila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da sem pameten.  

2. Drugim svoj dober uspeh razložim, da sem pameten. 

3. Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da sem dovolj 

sposoben. 

4. Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilni dodatni pouk. Mislim si, da 

sem dovolj uspešen, pameten. 

KMO and Bartlett's Test  
Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorčenja 0,702 

Bartlettov test sferičnosti  
Hi-kvadrat 62,749 

Df 6 

P 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca    

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj 
% 
variance 

kumulativni 
% 

1 1,959 48,971 48,971 

2 0,804 20,104 69,074 

3 0,688 17,207 86,281 

4 0,549 13,719 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 48,97% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika  
  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da sem pameten. 0,789 

Drugim svoj dober uspeh razložim, da sem pameten. 0,684 
Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da sem 
dovolj spodoben. 0,700 
Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dodatni pouk. Mislim si, da sem 
zelo uspešen, pameten. 0,615 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Uspeh: Notranje stabilne atribucije. 
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Cronbachov alfa koeficient 0,636 

Zanesljivost je ustrezna.   
 

13.2.2 Uspeh: notranje nestabilne atribucije 

Pod notranje stabilne atribucije za uspeh sem vključila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da sem se dobro naučil. 
2. Drugim svoj dober uspeh razložim, da se veliko učim. 
3. Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da sem dobro 

poslušal vprašanje. 
4. Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dodatni pouk. Mislim si, da mi ta 

snov leži. 
 

KMO and Bartlett's Test  
Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorčenja 0,687 

Bartlettov test sferičnosti  
Hi-kvadrat 77,476 

df 6 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca    

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj 
% 
variance 

kumulativni 
% 

1 2,035 50,866 50,866 

2 0,850 21,240 72,106 

3 0,639 15,971 88,077 

4 0,477 11,923 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat fakotrske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 50,866% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika  
  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da sem se dobro naučil. 0,616 

Drugim svoj dober uspeh razložim, da se veliko učim. 0,822 
Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da sem 
dobro poslušal vprašanje. 0,667 
Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dodatni pouk. Mislim si, da mi 
ta snov leži. 0,731 
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Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Uspeh: Notranje nestabilne atribucije (učenje, prizadevanje). 
 

Cronbachov alfa koeficient 0,656 

Zanesljivost je ustrezna.   
 

13.2.3 Uspeh: zunanje stabilne atribucije 

Pod zunanje stabilne atribucije  za uspeh sem uvrstila naslednji postavki:  
 

1. Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da so bile naloge lahke.  
2. Drugim svoj dober uspeh razložim, da so naloge vedno prelahke. 

 

KMO and Bartlett's Test  
Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorčenja 0,5 

Bartlettov test sferičnosti  
Hi-kvadrat 22,219 

df 1 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca    

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj 
% 
variance 

kumulativni 
% 

1 1,409 70,441 70,441 

2 0,591 29,559 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 70,441% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika  
  Komponenta  

 1 
Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da so bile 
naloge lahke.  0,839 
Drugim svoj dober uspeh razložim, da so naloge 
vedno prelahke. 0,839 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Uspeh: Zunanje stabilne atribucije (težavnost). 
 

Cronbachov alfa koeficient 0,573 

Zanesljivost je sprejemljiva.  
 



47 
 

13.2.4 Uspeh: zunanje nestabilne atribucije 

Med zunanje nestabilne atribucije za uspeh sem umestila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim dobro oceno, mislim, da se mi je posrečilo. 

2. Drugim svoj dober uspeh razložim tako, da se mi je posrečilo. 

3. Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da sem imel 

srečo.  

KMO and Bartlett's Test  
Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorčenja 0,664 

Bartlettov test sferičnosti  
Hi-kvadrat 63,177 

df 3 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca    

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj 
% 
variance 

kumulativni 
% 

1 1,867 62,217 62,217 

2 0,623 20,756 82,973 

3 0,511 17,027 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 62,217% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika  
  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim dobro oceno, si mislim, da se mi je posrečilo. 0,761 

Drugim svoj dober uspeh razložim, da se mi je posrečilo.  0,819 
Med poukom znam odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Mislim si, da sem 
z vprašanjem imel srečo.  0,786 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Uspeh: Zunanje nestabilne atribucije (sreča). 
 

Cronbachov alfa koeficient 0,695 

Zanesljivost je sprejemljiva.  
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13.2.5 Neuspeh: notranje stabilne atribucije 

Med notranje stabilne atribucije za neuspeh sem umestila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da nisem dovolj pameten. 

2. Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim tako, da se težko učim.  

3. Učitelj mi predlaga, da v šoli začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim si, da 

mi ne gre.  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti 
vzorčenja 0,6 

Bartlettov test sferičnosti 

Hi-kvadrat 20,923 

df 3 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

   

Začetne lastne 
vrednosti   

Skupaj 
% 
variance 

kumulativni 
% 

1,497 48,888 48,888 

0,805 26,827 76,715 

0,699 23,285 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 48,89% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika 

  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da nisem dovolj pameten. 0,727 

Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim, da se težko učim.  0,738 
Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilnii pouk. Mislim 
si, da mi v šoli ne gre. 0,651 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Neuspeh: Notranje stabilne atribucije. 
 

Cronbachov alfa koeficient 0,491 

Zanesljivost je nizka. 
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13.2.6 Neuspeh: notranje nestabilne atribucije 

Med notranje nestabilne atribucije za neuspeh sem umestila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da sem se premalo učil. 

2. Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim tako, da sem se premalo učil.  

3. Učitelj mi predlaga, da v šoli začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim si, da 

mi v šoli ne gre.  

4. Doma sem se učil, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si, da sem se premalo 

učil. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti 
vzorčenja 0,719 

Bartlettov test sferičnosti 

Hi-kvadrat 90,815 

df 6 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca  

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj % variance 
kumulativni 
% 

1 2,145 53,629 53,629 

2 0,796 19,890 73,519 

3 0,594 14,853 88,372 

4 0,465 11,628 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 53,629% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika 

  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da sem se premalo učil. 0,671 

Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim, da se premalo učim. 0,763 
Doma se učim, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si, da sem se 
premalo učil. 0,826 
Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim 
si, da mi v šoli ne gre. 0,656 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Nespeh: notranje nestabilne atribucije (učenje, prizadevanje). 
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Cronbachov alfa koeficient 0,706 

Zanesljivost je ustrezna.  
 

13.2.7 Neuspeh: zunanji stabilni dejavniki 

Med zunanje stabilne atribucije za neuspeh sem umestila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da je bil test pretežek. 

2. Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim tako, da so naloge zmeraj prezahtevne.  

3. Učitelj mi predlaga, da v šoli začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim si, da 

ne znam, ker nam je učitelj dal pretežke naloge.  

4. Doma sem se učil, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si, da je test zame 

pretežek. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti 
vzorčenja 0,742 

Bartlettov test sferičnosti 

Hi-kvadrat 89,533 

df 6 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca  

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj % variance 
kumulativni 
% 

1 2,162 54,048 54,048 

2 0,738 18,458 72,506 

3 0,622 15,277 87,783 

4 0,489 12,217 100,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 54,048% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
 

Komponentna matrika 

  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da je bil test pretežek. 0,722 
Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim, da so naloge zmeraj 
prezahtevne. 0,794 
Doma se učim, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si, da je test 
zame pretežek. 0,779 
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Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilnii pouk. Mislim si, 
da ne znam, ker nam je učitelj dal pretežke naloge. 0,635 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Neuspeh: zunanje stabilne atribucije (težavnost). 
 

Cronbachov alfa koeficient 0,712 

Zanesljivost je ustrezna. 
 

13.2.8 Neuspeh: zunanji nestabilni dejavniki 

Med zunanje nestabilne atribucije za neuspeh sem umestila naslednje postavke:  

1. Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da ne vem kaj se je zgodilo. 

2. Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim tako, da ne znam pojasniti.  

3. Učitelj mi predlaga, da v šoli začnem obiskovati dopolnilni pouk. Ne vem zakaj 

bom moral hoditi. 

4. Doma sem se učil, v šoli pa ne znam rešiti testa. Ne vem zakaj nisem znal. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti 
vzorčenja 0,559 

Bartlettov test sferičnosti 

Hi-kvadrat 57,395 

df 6 

p 0,000 

Vidimo lahko, da so spremenljivke primerne za faktorsko analizo, saj je mera KMO 
večja od 0,5 in je Barlettov test sferičnosti statistično značilen, saj je p-vrednost manjša 
od 0,05. 
 

Skupna pojasnjena varianca  

  
Začetne lastne 
vrednosti   

Komponenta Skupaj % variance 
kumulativni 
% 

1 1,778 44,460 44,460 

 0,973 24,333 68,792 

2 0,798 19,954 88,747 

3 0,450 11,253 10,000 

Vidimo lahko, da kot rezultat faktorske analize dobimo en faktor, katerega lastna 
vrednost je večja od 1 ter pojasni 44,460% skupne variance.  Preostali del variance 
pojasnjujejo drugi vplivi, ki jih v vprašalniku nismo zajeli. 
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Komponentna matrika 

  Komponenta  

 1 

Če v šoli dobim slabo oceno, si mislim, da ne vem kaj se je zgodilo. 0,727 

Drugim svoj slab uspeh v šoli razložim, da ne znam pojasniti.  0,687 
Doma se učim, v šoli pa ne znam rešiti testa. Mislim si, da ne vem zakaj 
nisem znal.  0,820 
Učitelj mi predlaga, da začnem obiskovati dopolnilni pouk. Mislim si, da ne 
vem zakaj bom moral hoditi.  0,326 

Vidimo lahko, da vse postavke visoko korelirajo s prvo komponento, zato lahko le to 
poimenujemo Neuspeh: zunanje nestabilne atribucije (nesreča). 
 

Cronbachov alfa koeficient 0,544 

Zanesljivost je sprejemljiva. 
 

 


