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Povzetek 

 

Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati implicitno pojmovanje inteligentnosti in 

osebnosti pri učencih 2. triletja osnovne šole. Zanimalo me je, ali učenci intelektualne 

sposobnosti in osebnost praviloma dojemajo kot stalno lastnost oz. z drugimi besedami, gojijo 

togo miselnost ali pa gojijo prožno miselnost oz. svoje sposobnosti in osebnost dojemajo kot 

spreminjajoče se skozi življenje. Raziskala sem tudi, ali obstajajo razlike v pojmovanju 

inteligentnosti in osebnosti med spoloma in ali obstaja povezava med učno uspešnostjo učencev 

in njihovim pojmovanjem inteligentnosti in osebnosti. Raziskala sem tudi pojmovanje učencev 

o tem, kako njihovi učitelji in starši pojmujejo inteligentnost.  

V teoretičnem delu sem predstavila teorije oz. miselne naravnanosti o implicitnem pojmovanju 

inteligentnosti in osebnosti. Usmerila sem se na avtorico Carol Dweck, ki je z različnimi 

raziskavami ugotavljala, da posameznik svoje sposobnosti in osebnost pojmuje po eni izmed 

dveh miselnosti, togi ali prožni miselni naravnanosti.  

V empiričnem delu sem v skladu s cilji raziskave izvedla anketni vprašalnik, s katerim sem 

preverila svoja raziskovalna vprašanja na vzorcu učencev. Raziskavo sem izvedla na podlagi 

kvantitativne raziskovalne paradigme. Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 121 učencev 5. in 6. razreda osnovne šole.  

Rezultati raziskave so pokazali, da večina vprašanih učencev goji prožno miselno naravnanost 

na področju inteligentnosti. Na področju osebnosti je rezultat bolj neodločen, saj se pri 

nekaterih trditvah učenci bolj nagibajo k prožni miselnosti, pri drugih pa k togi. Dobljeni 

rezultati so pokazali, da učenci pri svojih učiteljih in starših v večji meri zaznavajo prožno 

miselno naravnanost pri pojmovanju inteligentnosti. Ugotovila sem, da med spoloma ne 

obstajajo statistično pomembne razlike v pojmovanju inteligentnosti in osebnosti. Ena 

pomembnejših ugotovitev pričujoče raziskave je, da je miselna naravnanost na področju 

inteligentnosti povezana z učno uspešnostjo, saj so rezultati pokazali, da so učenci, ki so izrazili 

prožno miselno naravnanost, učno uspešnejši. Na podlagi te ugotovitve je potrebno načrtovati 

pedagoško delo, ki bo spodbujalo učence k prožni miselni naravnanosti in k temu skušati 

vključiti tudi starše. 

Ključne besede: implicitno pojmovanje inteligentnosti in osebnosti, toga miselnost, prožna 

miselnost, učna uspešnost, razlike med spoloma, učenci 



Abstract 

 

The main purpose of my Master’s thesis was to research the mindset of intelligence and 

personality among children in the second triad of the primary school. I was interested in finding 

out how students perceive their intellectual abilities and personality. Do they perceive them as 

given features (fixed mindset) or do they believe abilities and personality change during our 

lives (growth mindset)? I wanted to know if there are any differences in gender between the 

mindset of intelligence and personality. Furthermore, I also researched if there is a connection 

between learning success and students’ mindset of intelligence and personality as changeable 

feature. At least, I also researched student’s beliefs about their teachers and parents mindset of 

intelligence.  

In theoretical part, I represented implicit theories of intelligence and personality. My paper is 

focused primarily on the author Carol Dweck. Through her various researches she establishes 

that individual defines its abilities and personality according to fixed or growth mindset. 

The empirical part contains a survey questionnaire, which was done in line with the aims of my 

research. I chose a sample of students and tested my research questions on them. I carried out 

a survey on the basis of qualitative research paradigm. I used descriptive research method. 

Research involved 121 students of fifth and sixth grade of primary school. 

The results show that most of the students develop growth mindset in the field of intelligence. 

In the field of personality, the result was indecisive, as in some statements students lean more 

towards growth mindset and in others more towards fixed mindset. Found results show that 

students are more likely to perceive growth mindset by their parents and teachers when it comes 

to intelligence. I found out that there consist no big differences in gender between the concept 

of intelligence and personality. One of the most important findings of my survey is the fact that 

intelligence mindset is connected to learning success. The results show that students who 

express their growth mindset learn successfully. On the basis of this finding, it is necessary to 

plan pedagogical work which will foster growth mindset and involve parents as well. 

Key words: theory of implicit conceptions of intelligence and personality, growth mindset, 

fixed mindset, learning success, differences in gender, students 
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Uvod 

Starši in učitelji si prizadevajo, da bi bili njihovi otroci oz. učenci kar se da uspešni, pogosto pa 

se ne zavedajo, da k temu s svojim zgledom veliko prispevajo tudi sami. Uspeh se izoblikuje in 

izpopolnjuje skozi učni proces, nanj pa pri tem vplivajo številni dejavniki. Eden izmed njih je 

tudi implicitna teorija oz. miselna naravnanost posameznika na različnih področjih delovanja. 

Ena od najvidnejših avtoric teorij, ki razlagajo, kako abstraktne miselne teorije vplivajo na 

kognicijo, je Carol Dweck. Miselne naravnanosti opredeljuje kot prepričanja ljudi, ki jih človek 

oblikuje o sebi, in ki vplivajo na način, kako ravna v različnih situacijah v svojem življenju 

(Dweck, 2016). Implicitne teorije zajemajo dva različna pola miselne naravnanosti, to sta toga 

miselnost (ang. ''fixed mindset'' ali ''entity theory'') ter prožna miselnost (ang. ''growth mindset'' 

ali ''incremental theory'') (Dweck, Chiu in Hong, 1995). Ti dve prepričanji predstavljata način, 

na katerega osebe razumejo sebe, svojo osebnost in inteligentnost, ter ustvarjata dve popolnoma 

različni poti učenja in razvoja (Plaks, Levy in Dweck, 2009). 

Pri ljudeh s togo miselnostjo gre za prepričanje, da so človekove pomembne lastnosti, kot na 

primer njegova osebnost, inteligentnost in moralnost, stalna, nespremenljiva lastnost človeka, 

nekaj s čimer se rodiš in tega v času svojega življenja ne moreš spremeniti, nadgraditi ali 

izboljšati. Čeprav se lahko človek skozi življenje nauči novih stvari, njegove osnovne 

intelektualne sposobnosti ostanejo enake (Dweck, 2016). Na drugi strani pa ljudje s prožno 

miselnostjo inteligentnost in osebnost pojmujejo kot spreminjajoči se kvaliteti. Skozi starostna 

obdobja ju je možno spreminjati oz. kontrolirati na osnovi prizadevnosti (Cugmas, 1999). Za 

posameznike s prožno miselnostjo inteligentnost in osebnost nista lastnosti, s katerima se 

rodimo, in moramo z njima živeti vse življenje. Sta samo izhodišče za nadaljnji razvoj in od 

nas samih je odvisno, kako ju bomo razvijali in izkoristili. To je prepričanje, da lahko s 

prizadevanjem in trudom lastnosti, ki so nam bile dane, uspešno gojimo in gradimo. Čeprav 

posamezniki s tovrstno miselnostjo vedo, da smo si ljudje različni po svojih začetnih talentih, 

zanimanjih, sposobnostih in temperamentu, verjamejo, da lahko vsakdo z novimi izkušnjami in 

z učenjem napreduje in se spremeni (Dweck, 2016). 

Miselni naravnanosti sta z učno uspešnostjo povezani na način, da usmerjata učence k različnim 

ciljem, drugačnim pogledom na trud, ki ga je potrebno vložiti za dosego cilja, in predvsem k 

drugačnim reakcijam po neuspehu (Haimovitz in Dweck, 2017). 
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Na oblikovanje miselne naravnanosti pri učencih imajo velik vpliv tudi učitelji in starši in 

njihova prepričanja. S tem, ko učitelj ali starš razloge za neuspeh pripiše nečemu, kar je mogoče 

spremeniti (npr. pomanjkanje truda, premalo učenja, uporaba napačnih strategij za učenje), 

ponudi učencu upanje, da se lahko v prihodnosti spremeni, oz., da je sam odgovoren za svoj 

neuspeh in ga lahko z več vloženega truda vedno izboljša (American Psychological 

Association, 2016). Če učitelji in starši v komunikaciji z otroki poudarjajo učenje in ne 

dosežkov, se to pozitivno odraža v učnih strategijah, samooceni sposobnosti in učne uspešnosti 

ter motiviranosti (Cugmas, 1999). 

Pregled literature in ugotovitve empirične raziskave nam dajejo vpogled v to, katera miselnost 

je med učenci pogostejša, katera je na področju izobraževanja bolj zaželena in kako lahko na 

oblikovanje miselnosti vplivajo učitelji in starši. 
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1 Teoretični del 

1.1 Implicitne teorije 

Implicitne teorije, ki jih lahko z drugimi besedami imenujemo tudi laične, intuitivne teorije ali 

osebne teorije, predstavljajo razumevanje odnosov in dejanj drugih (Ward, 2000). Tovrstne 

teorije imajo pomemben vpliv pri družbenih odnosih in vedenju. Posamezniku predstavljajo 

okvir, s pomočjo katerega si ustvari prepričanja iz svojih socialnih izkušenj (Hui, Bond in 

Molden, 2012). 

Implicitne teorije so za razliko od formalnih, znanstvenih teorij le malokdaj natančno in jasno 

izražene. Za implicitno kognicijo je značilno, da pretekla izkušnja oz. dogodek nezavedno 

vpliva na sodbo posameznika in predstavlja dobršen del nezavedne kognicije človeka (Musek, 

1997). 

Implicitna (nezavedna) kognicija se torej razlikuje od eksplicitne (zavestne) kognicije. 

Implicitne teorije niso natančne in jasno določene tako kot eksplicitne oziroma znanstvene 

teorije, vendar imajo z njimi vseeno nekaj skupnih lastnosti. Tako ene kot druge vsebujejo 

konsistentnost, usklajenost, celostnost ter mnogo prepričanj in konceptov, ki so med seboj 

povezani (Kuhn, Garcia-Mila, Zohar in Andersen, 1995).  

Implicitna pojmovanja vplivajo na samoregulacijo in socialno percepcijo. Posamezniku služijo 

kot ključne predpostavke, ki oblikujejo širši sklop njegovih prepričanj in ciljev (Debeljak Rus, 

2013). 

1.1.1 Toga in prožna miselnost 

Ena od najvidnejših avtoric teorij, ki razlagajo, kako abstraktne miselne teorije vplivajo na 

kognicijo, je Carol Dweck. Z raziskovanjem vpliva miselnosti na cilje in odzive posameznika 

je Dweckova začela pred dobrimi tremi desetletji. Zanimalo jo je, na kakšne načine se učenci 

odzovejo na neuspeh (Dweck in Leggett, 1988). V njenih začetnih študijah so sodelovali otroci, 

ki so reševali različne pojmovne naloge, kasneje pa se je iz njenih začetnih dognanj razvilo 

celotno področje raziskav, ki ima pomemben vpliv na širok spekter različnih psiholoških 

disciplin (Sperling in Shapcott, 2012). 

Implicitne teorije Dweckova imenuje miselne naravnanosti (ang. ''mindset'') in jih opredeljuje 

kot prepričanja ljudi, ki jih človek oblikuje o sebi, in ki vplivajo na način, kako ravna v različnih 
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situacijah v svojem življenju (Dweck, 2016). Miselne naravnanosti predstavljajo pomemben 

vidik osebnosti, saj oblikujejo posameznikovo duševnost, njegove cilje, odnos do dela in drugih 

ljudi, predstavljajo tudi napoved, ali bo posameznik uspešen pri izpolnitvi svojih pričakovanj. 

Miselna naravnanost predstavlja posamezniku novo področje zavedanja samega sebe in mu 

omogoča spremembo prepričanj o sebi in svoji prihodnosti (Debeljak Rus, 2013). Implicitne 

teorije zajemajo dva različna pola miselne naravnanosti, to sta toga miselnost (ang. ''fixed 

mindset'' ali ''entity theory'') ter prožna miselnost (ang. ''growth mindset'' ali ''incremental 

theory'') (Dweck, Chiu in Hong, 1995). Ti dve prepričanji predstavljata način, na katerega osebe 

razumejo sebe, svojo osebnost in inteligentnost, ter ustvarjata dve popolnoma različni poti 

učenja in razvoja (Plaks, Levy in Dweck, 2009). 

Pri ljudeh s togo miselnostjo gre za prepričanje, da so človekove pomembne lastnosti, kot na 

primer njegova osebnost, inteligentnost in moralnost, stalna, nespremenljiva lastnost človeka, 

nekaj s čimer se rodiš in tega v času svojega življenja ne moreš spremeniti, nadgraditi ali 

izboljšati. Čeprav se lahko človek skozi življenje nauči novih stvari, njegove osnovne 

intelektualne sposobnosti ostanejo enake. Ljudje s takšno miselnostjo pogosto čutijo potrebo 

po dokazovanju. Verjamejo, da imajo z rojstvom določene sposobnosti in osebnost, zato morajo 

vedno znova dokazovati, da imajo dovolj vsega tega, da so lahko uspešni. Navzven ne želijo 

pokazati, da jim primanjkuje teh osnovnih lastnosti  (Dweck, 2016).  

Posamezniki s togo miselnostjo sprejemajo bolj toge in dolgoročne družbene presoje (Erdley in 

Dweck, 1993), poleg tega pa verjamejo, da je najučinkovitejši način spoznavanja druge osebe 

prepoznavanje njenih fiksnih značilnosti in prepričanj (Dweck in Ehrlinger, 2014). Ko si na 

podlagi teh značilnosti ustvarijo svoje osebno mnenje, nalepko oz. stereotip o osebi, zavračajo 

kakršnokoli drugačno informacijo, ki bi potencialno lahko spremenila pogled na dotično osebo 

(Erdley in Dweck, 1993). Raziskava na eni izmed osnovnih šol (Erdley in Dweck, 1993) je npr. 

potekala tako, da so si učenci 4. in 5. razreda ogledali posnetek fanta, ki je kazal negativna 

vedenja (sramežljivost, nerodnost, živčnost, laganje, kraja), nato pa so si ustvarili sodbe glede 

splošnih značilnosti te osebe. Ugotovili so, da so si učenci s togo miselnostjo ustvarili statistično 

značilno močnejše sodbe o fantovih osebnih značilnostih (npr. da je pokvarjen ali zloben). Tudi 

v drugem delu raziskave, ko so si učenci ogledali še pozitivne lastnosti istega fanta, so učenci 

s togo miselnostjo vztrajali pri svojem prvotnem mnenju. Raziskovalci so s tem dokazali eno 

izmed lastnosti oseb s togo miselnostjo, in sicer, da svojega prvotno oblikovanega mnenja ne 

spremenijo, tudi če pridobijo drugačne (v tem primeru pozitivne) informacije, saj pričakujejo, 

da bo njihov prvi vtis o osebi veljal za vedno. 
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Na drugi strani pa ljudje s prožno miselnostjo inteligentnost in osebnost pojmujejo kot 

spreminjajoči se kvaliteti. Skozi starostna obdobja ju je možno spreminjati oz. kontrolirati na 

osnovi prizadevnosti (Cugmas, 1999). Za posameznike s prožno miselnostjo inteligentnost in 

osebnost nista lastnosti, s katerima se rodimo, in moramo z njima živeti vse življenje. Sta samo 

izhodišče za nadaljnji razvoj in od nas samih je odvisno, kako ju bomo razvijali in izkoristili. 

To je prepričanje, da lahko s prizadevanjem in trudom lastnosti, ki so nam bile dane, uspešno 

nadgrajujemo. Čeprav posamezniki s tovrstno miselnostjo vedo, da smo si ljudje različni po 

svojih začetnih talentih, zanimanjih, sposobnostih in temperamentu, verjamejo, da lahko 

vsakdo z novimi izkušnjami in učenjem napreduje in se spremeni (Dweck, 2016). Pri ljudeh s 

prožno miselnostjo prevladuje prepričanje, da je neuspeh posledica premajhne prizadevnosti ali 

neustreznih strategij reševanja problemov. Napako razumejo kot neizkoriščen potencial, kot 

izkušnjo, s katero se soočijo, in se iz nje nekaj novega naučijo (Dweck, 2006).  

Dweck (2012) pravi, da poudarek na prožni miselnosti pri posamezniku ne prispeva zgolj k 

večjemu intelektualnemu uspehu, pač pa pripomore k uspešnejšemu reševanju konfliktov med 

osebami z nasprotnimi stališči, k lažjemu sklepanju kompromisov zaradi miru, omeji nasilje 

med vrstniki in prispeva k upadu agresije ter pripomore k boljšim medrasnim odnosom in 

bistveno utrdi moč volje. 

Posameznikova spremenljiva oz. nespremenljiva miselnost vpliva tudi na delovanje možganov. 

Dweck (2006) je s sodelavci izvedla raziskavo, v kateri so merili potek možganskih valov 

posameznikov pri odgovarjanju na zahtevna vprašanja. Ugotovili so, da so bili udeleženci s 

togo miselnostjo pozorni zgolj na povratno informacijo, ki je reflektirala njihove sposobnosti. 

Ko pa so jim podajali informacije o tem, kako bi lahko izboljšali svoj rezultat, niso kazali 

pretiranega zanimanja. Na drugi strani pa so udeleženci s prožno miselnostjo z zanimanjem 

poslušali pravilne odgovore na vprašanja, saj so na ta način prišli do novega znanja, kar je bilo 

za njih prvotnega pomena, medtem ko je bilo za udeležence s togo miselnostjo pomembno zgolj 

to, kakšen je bil njihov rezultat na testu. 

Za togo in prožno miselnost so značilna nekatera temeljna spoznanja (Dweck in Molden, 2006): 

- za večino ljudi je značilno, da prevladuje ena miselnost na vseh področjih, ali toga 

miselnost ali prožna miselnost; 

- možno je, da imajo posamezniki na različnih področjih pojmovanja različne miselnosti; 

- nobena izmed miselnosti ni konsistentno vezana na človekovo dejansko raven 

sposobnosti, inteligentnosti ali stopnjo izobrazbe. 



6 

 

Vrsta miselne naravnanosti torej vpliva na različne dosežke na akademskem področju, poleg 

tega pa tudi na izide v partnerskih in socialnih odnosih ter na področje čustvenega in telesnega 

zdravja (Dweck, 2012).  

Pogosto se sprašujemo, ali so nekateri ljudje že od rojstva podvrženi agresivnemu vedenju, ali 

je odpor do drugače mislečih del človekove narave, ali je moč volje do dosežkov in uspehov 

biološko prirojena. Dweck (2012) postavlja tezo, da so ključne lastnosti človekove narave tj. 

kdo smo in kdo želimo postati, ravno tiste, ki niso prirojene. Poglavitna lastnost človekove 

narave je ravno njegova zmožnost, da se prilagodi, spremeni, uči in razvija skladno z okoljem, 

v katerem živi. 

1.1.2 Ustreznost miselne naravnosti in možnost spremembe 

Potrebno je poudariti, da celovito gledano nobena od teorij ni izključno pravilna ali napačna, 

čeprav je socialno gledano prožna miselnost bolj zaželena. Vsaka ima svoje prednosti in 

slabosti, saj so tudi pri prožni miselnosti prisotne določene pomanjkljivosti pri usvojitvi 

podatkov. Pri togi miselnosti pa so pozitivna stran npr. statične, nespremenljive lastnosti, ki se 

jih zlahka ovrednoti in so zelo predvidljive za bodoče vedenje (Dweck, Chiu in Hong, 1995). 

Gledano zgolj z vidika vzgoje in izobraževanja je prožna miselnost bolj zaželena tako s strani 

učiteljev kot učencev. Učenci s prožno miselnostjo so namreč pripravljeni svoje delovanje 

izboljševati in nadgrajevati s trudom in delom, po drugi strani pa so učitelji pripravljeni stremeti 

k uspehu pri vsakem učencu, verjamejo, da pri vsakem učencu lahko dosežejo več, ga 

motivirajo za boljše uspehe in na ta način v razredu ustvarijo ozračje naklonjenosti in predanosti 

(Debeljak Rus, 2013). 

Mnogi se sprašujejo, ali je miselna naravnanost nekaj stalnega, ali jo je skozi življenje in 

različne izkušnje možno spremeniti in pa tudi, katera od miselnosti je bolj v skladu s človekovo 

osebnostjo. Na to vprašanje pa ni enega pravilnega odgovora. Ljudje in njihove osebnostne 

lastnosti se namreč razlikujejo, zato se razlikuje tudi stopnja, do katere so posamezne lastnosti 

pri človeku spremenljive (Dweck in Ehrlinger, 2014). 

Dweck in Ehrlinger (2014) zagovarjata tezo, da se miselna naravnanost na področju osebnosti 

lahko spremeni, saj celotna veda o psihoterapiji izhaja iz izhodišča, da lahko posameznik 

spremeni pomembne vidike svoje osebnosti. Prav tako psihologi vse pogosteje priznavajo 

mnenje, da je tudi inteligentnost, ki je dolgo časa veljala za stalno človekovo lastnost, 

spremenljiva.  
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Z različnimi pristopi, preko ustrezno vodenih izobraževanj, lahko posamezniki svojo miselno 

naravnanost na področju inteligentnosti spremenijo. Tovrstne kratkotrajne raziskave so bile 

izvedene med različnimi populacijami (mlajšimi učenci, študenti, odraslimi) in prinesle izjemne 

rezultate. V njih so bile uporabljene preproste metode kot npr. predstavitev sposobnosti 

možganov – da se skozi celo življenje spreminjajo – ter spodbuda udeležencem, naj se trudijo 

ves čas razmišljati prožno (Adams-Schoen, 2014). Ključno je, da osebe razumejo, da lahko 

svojo inteligentnost okrepijo s sprejemanjem težjih izzivov in vztrajanjem, ko pride do 

neuspeha (Haimovitz in Dweck, 2017). Ugotovili so, da se po tem, ko je prožna miselnost 

spodbujena, pri udeleženih pokažejo velike razlike v vedenju. Pri učencih se npr. pojavijo boljši 

dosežki, v naloge so pripravljeni vložiti več truda, zmožni pa so tudi pravilno oceniti svoje 

trenutne zmožnosti. Napake in kritike jih ne ustavijo, temveč jih razumejo kot uporabne 

povratne informacije, ki jim bodo pomagale do izboljšanja (Adams-Schoen, 2014). 

Takšen pristop preoblikovanja miselne naravnanosti v prožno na področju inteligentnosti se je 

v ZDA močno uveljavil. Poleg manjših študij, ki so bile izvedene z osebnim pristopom, so 

začeli izvajati tudi obsežnejše, ki so zajemale večje število udeležencev, in so potekale preko 

spletnih modulov. Ena izmed njih (Paunesku, Walton, Romero idr., 2015) je bila izvedena med 

1594 študenti iz različnih geografskih področij in različnih srednjih šol. Z moduli so skušali 

študentom predstaviti načine, kako vztrajati, ko naletijo na študijski neuspeh ali oviro. Avtorji 

so predvidevali, da bodo moduli najkoristnejši za študente s slabšimi študijskimi rezultati, 

študija pa je to hipotezo tudi potrdila, saj so študentje na koncu semestra na testih dosegli 

statistično pomembno višje rezultate (v povprečju za 6,4 %). S takšnimi spletnimi delavnicami 

so znanstveniki (poleg že omenjene študije tudi Yeager, Romero, Paunesku idr., 2016 in 

Yeager, Walton, Brady idr., 2016) dosegli tisoče študentov po svetu, ki so z njihovo pomočjo 

izboljšali svoje študijske dosežke, zlasti tisti na prehodu med različnimi nivoji izobraževanja in 

tisti s slabšimi študijskimi dosežki. 

Izvedene so bile tudi študije s ciljem po spremembi miselne naravnanosti na področju osebnosti, 

ki so prav tako prinesle pozitivne rezultate. V eni izmed njih (Heslin, Latham in VandeWalle, 

2005) je sodelovalo 115 kanadskih študentov. Ugotovili so, da so študentje s togo miselnostjo 

o osebnosti, ki so bili 6 tednov udeleženi različnih delavnic in predavanj, na katerih so jim bile 

predstavljene samoprepričevalne tehnike spremembe miselne naravnanosti, v statistično 

pomembnem številu svojo miselnost preoblikovali v prožno. 

Po drugi strani pa različni avtorji trdijo, da je kljub uspešnim kratkotrajnim spremembam 

miselne naravnanosti le to dolgotrajno težko spremeniti. Takšne so npr. globoko zakoreninjene 
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teorije o delovanju sveta (Kuhn idr. 1995), teorije o sebi in drugih. Eden od razlogov za to je, 

da se ob pozitivni togi miselnosti (npr. ''Moja hči ima naravni talent za pisanje.'') dobro 

počutimo in zavračamo informacije, ki bi sporočale nasprotno. Prav tako pa je težko spremeniti 

tudi globoko zakoreninjeno negativno miselnost (npr. ''V resnici nisem preveč inteligenten – 

skušam samo preslepiti druge.'') V takšnih primerih kratkotrajni laboratorijski poskusi 

spremembe miselnosti niso uspešni. Za učinkovito spremembo bi morala biti novo usvojena 

miselna naravnanost dolgotrajna in kognitivno dosegljiva – to pomeni da bi morala biti v 

posamezniku tako utrjena, da bi se po njej ravnal in bi mu ''padla na pamet'' v kritičnih situacijah 

(Adams-Schoen, 2014). 

Aronson, Fried in Good (2002) so izvedli študijo, ki je vključevala spreminjanje omenjenih 

utrjenih prepričanj. V njej je sodelovalo 109 afroameriških študentov, pri katerih so avtorji z 

različnimi izobraževanji, ki so trajala dlje časa, želeli spodbuditi prožno miselno naravnanost o 

inteligentnosti. Predvidevali so namreč, da afroameriški študenti v povprečju dosegajo nižje 

rezultate kot njihovi vrstniki zaradi predsodkov o nižji inteligentnosti v primerjavi s svojimi 

belopoltimi vrstniki. Avtorji študije opisujejo pojav ''stereotipne grožnje'' (ang. ''stereotype 

threat''), ki lahko negativno vpliva na študijske dosežke. V raziskavi so skušali študentom 

inteligentnost oz. bistvo stereotipa predstaviti kot prožno lastnost posameznika. S takšno 

miselnostjo bi se naj namreč lažje uprli odzivom na stereotipno grožnjo, kar bi privedlo do 

višjih ocen in boljšega psihološkega odnosa s kolegi. Rezultati so bili v skladu z njihovimi 

pričakovanji – študenti so poročali o tem, da so začeli bolj uživati v študijskem procesu in se 

vanj bolj aktivno vključevati, na koncu semestra pa so pridobili tudi boljša povprečja ocen kot 

študenti v kontrolni skupini, ki izobraževanj niso bili deležni.  

Zaključimo lahko, da je sprememba miselne naravnanosti mogoča, vendar je za vzpostavitev 

učinkovite, dolgotrajne spremembe pri utrjenih prepričanjih potreben daljši, premišljen in 

načrtovan proces.   
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1.1.3 Področja miselnih naravnanosti 

Miselne naravnanosti oz. implicitne teorije zajemajo različna področja človekovega delovanja. 

Nekatere so precej splošne, npr. ali oseba dojema svet kot stabilno ali spremenljivo celoto, 

druge pa so bolj specifične in se nanašajo npr. na inteligentnost, osebnostne lastnosti človeka, 

motivacijo, moralna prepričanja (Hui idr., 2012). 

Na različnih področjih duševnega delovanja imajo posamezniki lahko različne miselne 

naravnanosti usmerjene v togo ali prožno miselnost, torej je teorija značilna za določeno 

specifično področje (npr. osebnost) in zato v največji meri napoveduje delovanje znotraj tega 

področja (Knee, Patrick in Lonsbary, 2003). Na drugi strani pa so posamezniki, ki gojijo enako, 

splošno prepričanje na vseh področjih (Debeljak Rus, 2013). Vsaka od različnih tipov miselnih 

naravnanosti je notranje usklajena in povezana s cilji, atribucijami, emocijami in dejanji (Ward, 

2000).  

Dweck (1999) je razvila ločene lestvice za ugotavljanje implicitnih teorij inteligentnosti, 

osebnosti in moralnosti. V te lestvice je vključila po šest postavk, ki opisujejo posameznikovo 

mišljenje o njegovi inteligentnosti/osebnosti/moralnosti. Primer takšne postavke za 

inteligentnost je: Svoje pameti ne moreš pretirano izboljšati. Primer postavke za osebnost je: 

Sebe in svojo osebnost lahko močno spremeniš. Na trditve vprašanec odgovarja tako, da na 6-

stopenjski lestvici označi, v kakšni meri se strinja z določeno trditvijo. 

Dweck in Ehrlinger (2014) sta ugotovili, da se v tovrstnih raziskavah v povprečju 40 % 

vprašanih nagiba k trditvam, ki nakazujejo prožno miselnost, 40 % pa k trditvam, ki so značilne 

za togo miselnost. 20 % vprašanih nobene od teorij ne izrazi statistično značilno. Iz tega je 

razvidno, da sta miselnosti številčno približno enako zastopani med populacijo.  

1.1.3.1 Miselna naravnanost na področju pojmovanja inteligentnosti 

Puklek Levpušček in Zupančič (2009) povzemata, da je inteligentnost niz posameznikovih 

sposobnosti, ki mu omogočajo racionalno mišljenje, hitro in učinkovito učenje, reševanje 

problemov, poleg tega pa tudi smiselno vedenje v določenem okolju. Woolfolk (2002, str. 108) 

inteligentnost povzame kot »sposobnost pridobivanja in uporabe znanja za reševanje 

problemov in prilagajanje svetu«. Sama po sebi je inteligentnost jasen in trden koncept, a je 

najbolj pomembno to, kakšen pomen ji pripisuje posameznik, oz. na kakšen način jo razume 

(Debeljak Rus, 2013). 
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Implicitne teorije inteligentnosti se med posamezniki razlikujejo v svoji strukturi, lahko pa tudi 

v sami vsebini, saj so pogojene s tem, kako posameznik razume pojem inteligentnost. Po 

mnenju strokovnjakov je to pomembno iz naslednjih razlogov (Sternberg, 2000): 

- implicitne teorije inteligentnosti prikazujejo pristop posameznikov, s katerim opisujejo, 

dojemajo in ocenjujejo svojo inteligentnost, poleg tega pa tudi inteligentnost ljudi okoli 

sebe; 

- implicitne teorije inteligentnosti so tesno povezane z eksplicitnimi teorijami 

inteligentnosti; predstavljajo jim okvir, kako posamezniki dojemajo pojem 

inteligentnost in lahko predstavijo tiste plati inteligentnosti, ki so bile v preteklih 

izvedbah raziskav preveč ali premalo izpostavljene. Večina implicitnih teorij tako 

zajema razširitev določenih plati eksplicitnih teorij.  

Ena izmed prvih raziskav Dweckove na področju povezave implicitnih teorij in inteligentnosti 

je vključevala učence 5. razreda. Najprej je učencem ponudila naloge, ki so jih zlahka rešili, 

brez pretirano vloženega truda, nato pa jih je zamenjala z nalogami, ki so bile povsem 

neprimerno težke za učence njihove starosti in zato zanje praktično nerešljive. Rezultati te 

študije so bili zanjo presenetljivi. Nekateri učenci so, kot pričakovano, obupali, ko so bili pri 

reševanju neuspešni. Hitro so prenehali s poskušanjem in povedali, da tega ne znajo in ne 

zmorejo. Pri reševanju lahkih nalog so uživali, ko pa se je pojavil neuspeh, so postali 

nezadovoljni. Namesto da bi skušali iskati nove strategije, ki bi jih pripeljale do uspeha, so se 

nehali truditi. Vendar pa so bili na drugi strani tudi učenci, ki so uživali kljub težkim, zanje 

nerešljivim nalogam. Najbolj presenetljivo je bilo, da ti učenci svoje nezmožnosti reševanja 

težkih nalog niso interpretirali kot neuspeh. Nasprotno, veselili so se novih izzivov, ki so jih 

komentirali s stavki kot: ''Težji kot je izziv, bolj se moram potruditi, da uspem.'' ali: ''Obožujem 

izzive!'' (Dweck in Leggett, 1988). 

Da bi skušali razumeti te tako različne odzive otrok, so Dweckova in drugi raziskovalci začeli 

povezovati odzive učencev na neuspeh z njihovim prepričanjem o inteligentnosti. Učenci, ki so 

verjeli, da je inteligentnost prirojena lastnost, so kazali drugačne odzive na neuspeh kot učenci, 

ki so verjeli, da se da inteligentnost s trudom izboljšati (Sperling in Shapcott, 2012). 

Vsak izmed nas ima svoje prepričanje o inteligentnosti, ki gradi našo miselno naravnanost. Le 

ta sodi med implicitne teorije, kar pomeni, da je nezavedna. Ljudje se ne zavedamo, da sami 

gojimo togo ali prožno miselnost, niti ne vemo, da imajo drugi ljudje lahko drugačna 

prepričanja o inteligentnosti kot mi sami (Sprerling in Shapcott, 2012). 
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Spinath idr. (2003) so izvedli raziskavo, v katero so vključili 592 udeležencev, ki so morali 

hkrati izpolniti različne vprašalnike o implicitnih teorijah inteligentnosti kot tudi rešiti dejanske 

teste inteligentnosti. Z raziskavo so ugotovili, da obstaja med dejansko inteligentnostjo 

posameznika in njegovo osebno teorijo o inteligentnosti zgolj šibka povezanost. Kljub temu pa 

ima lahko miselna naravnanost posameznika na področju inteligentnosti velik vpliv in posledice 

na njegova ravnanja. Posamezniki, ki gojijo togo miselnost, namreč verjamejo, da je 

inteligentnost podedovana lastnost, ki je ne moremo spremeniti ali izboljšati. Že v naprej je 

namreč določeno, kako pametni bomo in tako bo ostalo do konca življenja, ne glede na naša 

dejanja (Dweck, 1999).  

V šoli se učenci s togo miselnostjo osredotočajo na lahko dosegljive cilje oz. na dosežke, saj so 

prepričani, da morajo svojo inteligentnost ves čas dokazovati, kar pa jim pri težjih nalogah 

lahko spodleti. Poleg tega tudi težko prenesejo negativne povratne informacije (American 

Psychological Association, 2016). Po navadi si učenci s takšno miselnostjo zastavljajo 

storilnostne cilje in se trudijo poiskati situacije, v katerih bodo izpadli pametno, saj na ta način 

ščitijo svoje samospoštovanje. Zato se zadržujejo pri nalogah in dejavnostih, v katerih so 

uspešni brez veliko vloženega truda  ali tveganja neuspeha. Trdo delo ali pa neuspeh bi namreč 

nakazovali na nizke sposobnosti. Če pa bi bili kljub trdemu delu neuspešni, pa bi to sploh 

omajalo njihov občutek lastne kompetentnosti in zmožnosti (Woolfolk, 2002).  

Učenci s togo miselnostjo so pogosteje nagnjeni k temu, da se počutijo nemočno, ko se soočijo 

z nazadovanjem pri svojih dosežkih. Že ob enem negativnem rezultatu dobijo občutek, da so 

nesposobni, ne dovolj inteligentni (Dweck, Chiu in Hong, 1995). Da bi zaščitili svoje 

samospoštovanje in se ogradili od neuspeha, učenci s takšno miselnostjo pogosto posegajo po 

različnih obrambnih strategijah. Obrambno naravnani učenci npr. trdijo, da se sploh niso 

potrudili, saj verjamejo, da če sploh ne poskusiš, in si zato neuspešen, te ne bo nihče obtožil, da 

si neumen. Tak primer je, ko učenec pred testom reče: ''Sploh se nisem nič učil.'' V tem primeru 

je vsaka ocena, ki ni negativna, uspeh. Tudi če je negativna, pa ga ne bodo označili za 

neumnega, ker se sploh ni trudil, da bi bila boljša. Podobna obrambna strategija je tudi 

zavlačevanje. Učenec v takem primeru npr. trdi, da je dobil še kar dobro oceno, glede na to, da 

je poročilo napisal šele zadnjo noč pred oddajo (Woolfolk, 2002). 

Pri prožni miselnosti pa gre za mišljenje, da je inteligentnost nekaj, kar lahko s pomočjo učenja, 

truda in trdega dela vedno izboljšaš. Že samo delo, trud in vztrajnost te naredijo 

inteligentnejšega (Dweck, 2006). Posamezniki s prožno miselnostjo pojmujejo inteligentnost 

kot širok nabor sposobnosti, spretnosti in znanja. Učenci s takšno miselnostjo se v 
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izobraževalnem procesu osredotočajo na učne cilje, v večji meri so pripravljeni sprejeti nove, 

težje izzive, saj menijo, da bodo z njimi svojo inteligentnost še izboljšali. Usmerjeni so k 

izboljšanju procesa izvedbe, bolj se ukvarjajo z učnim procesom, kot pa s samim rezultatom 

učenja in imajo višje zaupanje vase in svoje sposobnosti. Ravno zato so po navadi uspešnejši 

pri različnih miselnih nalogah in pri problemsko naravnanem učenju (American Psychological 

Association, 2016). Postavljajo si cilje in iščejo situacije, v katerih lahko izboljšajo svoje 

spretnosti, saj ravno izboljšanje pomeni postajati pametnejši. Če se soočijo z neuspehom, to za 

njih ni usodno, pač pa pomeni, da se bo naslednjič potrebno bolj potruditi. Njihove sposobnosti 

zaradi neuspeha niso ogrožene. Skušajo si zastaviti težje cilje, ki jim predstavljajo motivacijo, 

da postanejo še boljši (Woolfolk, 2002). 

Še ena bistvenih razlik med miselnostma je, kdaj posamezniki čutijo, da so inteligentni, oz. kdaj 

čutijo zadovoljstvo ob uspehu. Ljudje s togo miselnostjo pogosto čutijo zadovoljstvo ob uspehu 

šele, če so popolni, brez napak. In do te popolnosti želijo priti takoj, brez pretiranega truda. 

Primeri odgovorov vprašanih s togo miselnostjo na vprašanje: ''Kdaj se počutiš pametnega?'' 

so naslednji: ''Zadovoljen sem, ko ne naredim nobene napake.'', ''Ko nalogo zaključim hitro in 

je popolna.'', ''Ko jaz nekaj rešim brez težav, drugim pa ne gre.'' (Woolfolk, 2012). Izzivom se 

raje izogibajo, saj se bojijo, da bi sami sebi pokazali svoje neznanje in nemoč. Ko doživijo 

neuspeh, to takoj razumejo kot pomanjkanje svojih sposobnosti (Blackwell, Trzesniewski in 

Dweck, 2007). 

Medtem pa ljudem s prožno miselnostjo zadovoljstvo prinaša občutek uspeha po trdem delu. 

Zavedajo se namreč, da ne moreš uspeti in biti popoln brez vloženega truda. Za njih je uspeh 

soočiti se s težkim izzivom in napredovati. Primeri odgovorov vprašanih s prožno miselnostjo 

na vprašanje ''Kdaj se počutiš pametnega?'' so naslednji: ''Ko je naloga res težka in se zelo 

trudim, da bi jo razumel in na koncu tudi uspem.'', ''Ko se lotim nečesa, kar zahteva veliko 

mojega časa, na koncu pa znam nekaj več, kot sem pred tem.'' (Woolfolk, 2002). 

Miselnost na področju inteligentnosti se skozi življenje posameznika spreminja. Mlajši otroci 

po navadi verjamejo, da so sposobnosti povsem spremenljiva in nestabilna lastnost človeka in 

pomen truda enačijo s pomenom inteligentnosti. Verjamejo, da so bolj uspešni oz. bolj pametni 

ljudje tisti, ki se bolj potrudijo, saj več truda naredi ljudi bolj pametne. Šele pri enajstih, 

dvanajstih letih začnejo učenci razlikovati med pojmi trud, sposobnost in uspešnost. V tem času 

začnejo prepričanja o sposobnostih vplivati na motivacijo učencev (Woolfolk, 2002). 
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1.1.3.2 Miselna naravnanost na področju pojmovanja osebnosti 

»Osebnost je relativno trajna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti 

posameznika« (Musek, 1997, str. 2). Ta celota daje vsakemu posamezniku njemu lastno 

osebnostno identiteto, po kateri ga prepoznamo in ločimo od drugih (Musek, 1997). 

Velik del osebnosti predstavljajo prepričanja, ki so prepletena s koncepti, kot so identiteta in 

samopodoba. Prepričanja niso prirojena, pač pa naučena in nanje lahko vplivamo. Res je, da so 

prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu precej stabilna, a se lahko spremenijo, če npr. 

posameznik prejme sporočilo, ki se razlikuje od njegovega prejšnjega prepričanja. Če gre za 

prepričljivo sporočilo, ki se ponavlja dlje časa, lahko pride do dolgotrajne spremembe 

prepričanj (Dweck, 1999).  

Znanstveniki osebnost razumejo na različne načine. Nekateri verjamejo, da se le ta oblikuje do 

starosti približno petega leta, takrat postane stalna in se skozi življenje pomembno ne spreminja. 

Na osebnost odraslega posameznika močno vplivajo izkušnje in odnosi iz zgodnjega otroštva. 

Na drugi strani pa so znanstveniki, ki trdijo, da je osebnost bolj spremenljiva lastnost 

posameznika, ki se lahko z leti spreminja, saj nanjo vplivajo trenutni dogodki in izkušnje, poleg 

tega pa tudi posameznikovi trenutni cilji za prihodnost (Schultz in Schultz, 2017). 

Ljudje si v vsakdanjem življenju pogosto oblikujemo implicitne osebnostne predstave o drugih 

ljudeh. Naše presojanje osebnosti drugih ni odvisno zgolj od informacij, ki jih dobimo, pač pa 

se naše presoje oblikujejo na podlagi predstav in povezav, ki se nezavedno ustvarijo v naših 

mislih. Takšno intuitivno presojanje osebnosti je velikokrat netočno, saj si zgolj na podlagi 

nekaj podatkov, kot so videz, kretnje, način govorjenja, ustvarimo celostno podobo o osebnosti 

posameznika (Musek, 1997). 

Implicitne teorije imajo vpliv na to, kakšno je naše razmišljanje o sebi, kako sami sebe 

ocenjujemo in se odzivamo na dogodke, hkrati pa tudi na to, kakšno je naše razmišljanje o 

drugih, kako jih presojamo in se do njih obnašamo (Dweck, 1999). 

Podobno kot na drugih področjih človekovega življenja, tudi pri miselni naravnanosti na 

področju osebnosti ločimo ljudi, ki gojijo togo, in tiste, ki gojijo prožno miselnost. Posamezniki 

s togo miselnostjo so nagnjeni k temu, da na podlagi nekaj podatkov ustvarijo celostno sodbo 

oz. nalepko o značaju osebe in jo, tudi če prejmejo nove, drugačne informacije, le stežka 

spremenijo (Chiu, Dweck, Hong in Fu, 1997). Takšno prepričanje je pogosto povezano tudi s 

stereotipi (Dweck in Ehrlinger, 2014). Gervey idr. (1999) so s svojo študijo  ugotovili, da so 
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ljudje s togo miselnostjo bolj pripravljeni pripisati človeku umor zgolj na podlagi njegovega 

videza. Raziskava je potekala tako, da so vprašani v branje dobili zapisnik o sojenju umora. V 

prvem primeru je bil obtoženi oblečen v črno usnjeno jakno in nosil uhane v ušesih, v drugem 

primeru pa je bil oblečen v poslovna oblačila in nosil aktovko. Vprašani s togo miselnostjo niso 

dajali poudarka na moč dokazov, pač pa so do svoje sodbe o krivdi prišli na podlagi opisa 

oblačil obsojenega. V nasprotju z njimi pa osebam s prožno miselnostjo videz obsojenega ni 

predstavljal relevantne informacije o zločinu, temveč so se osredotočili zgolj na konkretne 

dokaze.   

Ljudje s prožno miselnostjo so bolj dovzetni za spremembo prepričanj. Nove informacije, ki so 

drugačne od njihovih predhodnih prepričanj, sprejmejo kot vir učenja in spodbudo za pozitivne 

odzive (Dweck, 2006). Ljudi okrog sebe ne presojajo po njihovih značajskih in osebnostnih 

lastnostih, temveč skušajo razumeti njihovo psihologijo, njihove potrebe in cilje, razmišljanje 

in kulturo, v kateri živijo (Dweck in Ehrlinger, 2014). 

Miselna naravnanost posameznika močno vpliva tudi na odnose z drugimi ljudmi. Za ljudi s 

togo miselnostjo je idealen partner nekdo, ki jih časti, jim daje vedeti, da so popolni, medtem 

ko ljudje s prožno miselnostjo potrebujejo nekoga, ki jih neprestano spodbuja k napredku, ki 

vidi njihove napake in jim pomaga, da se spopadejo z njimi, nekdo, s komer se lahko vedno 

znova lotijo učenja novih stvari (Dweck, 2006). 

Dweck in Ehrlinger (2014) sta raziskovali v kakšni meri miselna naravnanost vpliva na način, 

kako so osebe sposobne in pripravljene reševati konfliktne situacije. Da bi lahko razumel 

nasprotnika in mirno rešil konflikt, mora biti posameznik pripravljen priznati možnost, da je 

sam v zmoti. Razumeti mora, da njegovo mnenje ni edino smiselno in pravilno in da se v 

določeni situaciji tudi sam lahko nauči nekaj novega. Ugotovili sta, da se ljudje s togo 

miselnostjo reševanja konfliktov večkrat lotijo z obrambno držo in na način, da niso pripravljeni 

sprejemati tujega mnenja, temveč vedno vztrajajo pri svojem. Na drugi strani pa so ljudje s 

prožno miselnostjo bolj odprti za mnenja in razlage nasprotnikov ter so pripravljeni priznati 

napako, v kolikor ugotovijo, da so argumenti druge strani smiselni in razumni.  

Chiu idr. (1997) so izvedli raziskavo, ki je prav tako proučevala miselno naravnanost v povezavi 

z reševanjem konfliktov. Potekala je tako, da je profesor študentom na začetku študijskega leta 

predstavil ocenjevalno shemo. Ob koncu leta pa je preveliko število študentov prejelo najvišjo 

oceno, zato se je profesor odločil, da shemo spremeni, kar je znižalo oceno velikemu številu 

študentov. Seveda je prišlo do konflikta in avtorji raziskave so proučevali, na kakšen način so 
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bili študentje pripravljeni rešiti konflikt. Ugotovili so, da so študentje s togo miselnostjo na 

področju osebnosti želeli neke vrste povračilo oz. kazen za profesorja – prijaviti ga nadrejenim 

zaradi kršitve ali poiskati nek drug način škodovanja. Medtem pa so študentje s prožno 

miselnostjo na področju osebnosti želeli poiskati drugačen, razumnejši način sklepa 

kompromisa, npr. pogovor s profesorjem, v katerem bi mu skušali razložiti, da je ravnal v 

nasprotju z moralnimi načeli. Avtorji raziskave so tako prišli do zaključka, da osebe s togo 

miselnostjo redkeje uporabljajo pozitivne sloge spoprijemanja s konflikti, kot so sklepanje 

kompromisa in pogovor. 

1.1.4 Vpliv miselne naravnanosti na učno uspešnost  

Miselna naravnanost pri učencih ima lahko pomemben vpliv tudi na učno uspešnost. Slednja je 

v šolah opredeljena z učnimi cilji in standardi znanja, ki so zastavljeni kot merilo dosežkov 

učenca v določenem razredu. Zapisani so v predmetnih učnih načrtih, učenčevo doseganje le 

teh pa se neposredno preverja in ocenjuje (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Ocene naj bi 

bile torej objektiven pokazatelj šolske uspešnosti, ne moremo pa vedno trditi, da odražajo 

dejansko (ne)uspešnost učenca, saj je uspešnost pri učencih zelo različno definirana. 

Pomembno je, da se zavedamo učenčevega lastnega doživljanja in pojmovanja (ne)uspešnosti, 

saj nam je lahko ravno njegovo lastno pojmovanje pri premagovanju učnih težav v največjo 

pomoč. Razlogi za šolsko neuspešnost so namreč večdimenzionalni, zato moramo pri obravnavi 

v šoli neuspešnih učencev preučiti in razvijati tudi njihove osebnostne in motivacijske 

konstrukte, ne le spoznavnih spretnosti. Prav zaznavi lastne šolske uspešnosti pripisujejo 

raziskovalci pomemben vpliv na učenčevo obnašanje v šoli, njegovo počutje in prepričanja o 

šoli ter tudi na njegove šolske dosežke (Cugmas, 1999). 

Dweck (2006) je raziskovala človekovo miselnost od rojstva naprej. V najzgodnejšem obdobju 

življenja so dojenčki vsak dan postavljeni pred nove izzive, vsak dan se učijo različnih 

spretnosti, kot sta učenje in govor. Dojenčki namreč nimajo strahu, da bi se osramotili ali 

zmotili. Takoj, ko otroci postanejo zmožni presojanja in vrednotenja, pa se pri nekaterih pojavi 

strah pred izzivi. Postane jih strah, da ne bi izpadli pametni, zato zavračajo priložnosti, da bi se 

učili. S sodelavci je Dweck (2006) izvedla raziskavo, v kateri so štiriletnikom ponudili na 

izbiro, ali bodo znova in znova sestavljali enako lahko sestavljanko ali pa bodo vsakič vzeli 

težjo. Že tako zgodaj v otroštvu so se pojavile razlike med otroki s togo miselnostjo, ki so vsakič 

izbrali lahko sestavljanko, ker so se bali težjega izziva, in otroki s prožno miselnostjo, ki jim je 
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bilo samoumevno, da so vsakič izbrali težjo sestavljanko in bili navdušeni nad tem, kako jo 

bodo rešili.  

Nasprotno pa Cugmas (1999) pravi, da naj bi mlajši otroci v prvih letih šolanja vseeno večinoma 

pozitivno ocenjevali lastno šolsko uspešnost in svoje sposobnosti ter bili optimistični glede 

svojih dosežkov v prihodnosti. Razlike naj bi se začele pojavljati približno v tretjem razredu 

osnovne šole, ko se pri nekaterih otrocih opazi podcenjevanje lastne šolske uspešnosti in 

sposobnosti.  

Pogosto je prehod v višje razrede osnovne šole tisti, ki pri nekaterih učencih prinese upad v 

učni uspešnosti. To se največkrat pokaže na prehodu z razredne na predmetno stopnjo, saj 

postane poučevanje manj osebno, kar naenkrat pri vsakem predmetu poučuje drug učitelj, kar 

je za nekatere učence na začetku lahko zelo stresno. Z dodatnimi predmeti postane tudi učenje 

težje, učnih vsebin je več, zaostri pa se tudi ocenjevanje. Vse to se po navadi zgodi ravno ob 

prehodu iz otroštva v mladostništvo, kar še dodatno pripomore k temu, da ocene in šolski uspeh 

trpijo. V tem obdobju je zato še posebej pomembna miselnost učencev (Dweck, 2016). 

Omenjena avtorica je namreč v svoji raziskavi, v kateri je spremljala učence na prehodu iz 6. v 

7. razred, ugotovila, da so se ocene poslabšale tistim učencem, ki so gojili togo miselnost. 

Nasprotno pa so se učencem s prožno miselnostjo ocene izboljšale. Pri učencih s togo 

miselnostjo avtorica opisuje ''sindrom nizkega truda''. To je pojav, ko se učenci preprosto nehajo 

truditi. Njihov glavni cilj postane, kako priti skozi šolo s čim manj vloženega truda. Na drugi 

strani pa učencem s prožno miselnostjo prehod v višje razrede in s tem težje naloge predstavljajo 

nove izzive, dajejo jim zagon za učenje in delo. Zanje je prehod iz otroštva v mladostništvo čas 

za učenje novih stvari in odkrivanje, kaj jih zanima in kaj si želijo postati v prihodnosti. 

Park, Gunderson idr. (2016) so s študijo ugotovili, da učenci že v prvih razredih osnovne šole 

kažejo opredeljenost k eni izmed miselnih naravnanosti na področju inteligentnosti, kar tudi že 

vpliva na njihove učne dosežke na področju matematike. Natančneje, toga miselna naravnanost 

je povezana z nižjim dosežkom na standardiziranem matematičnem testu, medtem ko je prožna 

miselna naravnanost povezana z boljšim rezultatom na testu. 

Miselni naravnanosti sta z učno uspešnostjo povezani na način, da usmerjata učence k različnim 

ciljem, drugačnim pogledom na trud, ki ga je potrebno vložiti za dosego cilja, in predvsem k 

drugačnim reakcijam po neuspehu (Haimovitz in Dweck, 2017). 

Toga miselnost negativno vpliva na učno uspešnost učencev, saj jih neprestano skrbi, ali so 

dovolj sposobni. Njihov glavni cilj je, da pred drugimi pokažejo svoje znanje in zmožnosti, 
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preprečiti pa skušajo, da bi izpadli nevedni, ali da bi bili drugi uspešnejši od njih. Zadovoljijo 

jih že preprosti uspehi, do katerih pridejo z malo truda, zahtevnejših nalog pa se ustrašijo, saj 

jim predstavljajo možnost neuspeha, ki pa zanje pomeni, da niso dovolj inteligentni. To je 

razlog, da imajo učenci s tovrstno miselnostjo pogosto slabo mišljenje o sebi in svojih 

sposobnostih (Dweck, 1999).  

Posamezniki s prožno miselnostjo pa so bolj kot v dokazovanje inteligentnih dejanj pred 

drugimi, usmerjeni v učenje in iskanje novih izzivov, ki jim bodo pomagali pri učnem razvoju. 

Zavedajo se, da se ljudje med seboj razlikujejo in imajo različne talente, zmožnosti in interese, 

kljub temu pa verjamejo, da ima vsak posameznik možnost spremeniti se in se razvijati skozi 

delo in izkušnje (Debeljak Rus, 2013). 

Zato je prožna miselnost ključnega pomena za šolsko uspešnost. Učence ločuje na tiste, ki si 

želijo novega znanja, in tiste, ki želijo ostati znotraj svoje cone udobja. Učenci s togo 

miselnostjo po navadi ne bodo dvignili roke in odgovorili na učiteljevo vprašanje, če ne bodo 

stoodstotno prepričani, da poznajo pravilni odgovor. Za njih namreč možnost, da bi odgovorili 

napačno in se na ta način osramotili, predstavlja preveliko tveganje. Na drugi strani pa učenci 

s prožno miselnostjo brez pretiranega razmišljanja podajo svoj odgovor, če ga ne poznajo, pa 

dvignejo roko in prosijo učitelja za pomoč. Na ta način se naučijo veliko več kot učenci s togo 

miselnostjo (Dweck, 2006).  

Pri učno manj uspešnih učencih je pomembno, čemu neuspeh pripisujejo. Tu lahko miselno 

naravnanost povežemo z vzročnimi atribucijami. Atribucije, ki za slabo oceno krivijo učenčevo 

(ne)sposobnost (»Slabo oceno sem dobil, ker nisem dovolj pameten.«), so povezane s togo 

miselnostjo. Po drugi strani pa so atribucije, ki za slabo oceno krivijo premalo vloženega truda 

(»Slabo oceno sem dobil, ker se nisem dovolj učil.«), povezane s prožno miselnostjo. Takšni 

učenci lažje prebolijo neuspeh, saj se zavedajo, da se trud s časom lahko spreminja, in da bodo 

lahko uspešni, če se bodo več učili (American Psychological Association, 2016). 

1.1.5 Vloga učiteljev in staršev pri oblikovanju miselne naravnanosti 

''Veliki učitelji verjamejo v rast razuma in nadarjenosti in so prevzeti nad procesom učenja.'' 

(Dweck, 2016, str. 252). Prav učitelji in njihova prepričanja imajo velik vpliv na oblikovanje 

miselne naravnanosti pri učencih. S tem, ko učitelj razloge za neuspeh pri učencu pripiše 

nečemu, kar je mogoče spremeniti (npr. pomanjkanje truda, premalo učenja, uporaba napačnih 
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strategij za učenje), ponudi učencu upanje, da se lahko v prihodnosti spremeni, oz., da je sam 

odgovoren za svoj neuspeh in ga lahko z več vloženega truda izboljša (American Psychological 

Association, 2016). Če učitelj v razredu poudarja učenje in ne dosežkov, se to pozitivno odraža 

v učnih strategijah, samooceni sposobnosti in učne uspešnosti, ter motiviranosti učencev 

(Cugmas, 1999). Strokovnjaki so odkrili, da obstaja pomembna povezava med učiteljevimi 

implicitnimi pojmovanji inteligentnosti in vedenji, ki jih učitelj ceni pri učencih. Učitelju s 

prožno miselnostjo na področju inteligentnosti predstavlja inteligentnega učenca posameznik, 

ki ima razvite praktične spretnosti in socialno vedenje (npr. sodelovanje). Leroy idr. (2007) so 

izvedli raziskavo med francoskimi učitelji petega razreda, v kateri so želeli pridobiti podatke o 

učiteljevih pojmovanjih inteligentnosti, pritiskih pri delu in doživljanju avtonomnosti v razredu. 

Odkrili so, da so učitelji s togo miselnostjo manj uspešni pri vzpostavljanju podporne klime v 

razredu, ki bi spodbujala notranjo motivacijo učencev. Medtem ko so učitelji s prožno 

miselnostjo uspešnejši in bolj odprti za različne ideje, povezane z izboljšanjem rezultatov pri 

učencih. 

Učitelj naj bi v razredu deloval tako, da bi spodbujal prožno miselno naravnanost. Ključno pa 

je, da zna prepoznati učence, ki gojijo togo miselnost, in jih nato spodbujati k čim bolj prožnemu 

razmišljanju o inteligentnosti. Eden od glavnih načinov, kako prepoznati miselnost pri učencu, 

je njegov odziv na neuspeh. Sperling in Shapcott (2012) opisujeta situacijo dveh popolnoma 

različnih odzivov študentov na profesoričin komentar in oceno njunih esejev. Ko eden izmed 

študentov na svojem eseju vidi ogromno pripomb in komentarjev, kako spis izboljšati, na zadnji 

strani pa oceno prav dobro, nemudoma kontaktira profesorico, da je šokiran in razočaran nad 

oceno in da želi takojšen sestanek. Na sestanku kljub profesoričinim pojasnilom vztraja, da si 

ni zaslužil tako nizke ocene, začne naštevati, kako dobre ocene ima pri drugih predmetih, ter na 

koncu pove, da je njeno ocenjevanje nepravično in standardi ocenjevanja nejasni. Isti dan pa 

ima profesorica sestanek tudi z drugim študentom, ki je za svoj esej dobil oceno dobro. Namesto 

pogajanj za višjo oceno je ta študent na sestanek prišel po dodatna pojasnila, kako naj do 

prihodnjič svoj esej izboljša. Na koncu se profesorici zahvali za njen čas in pove, da ceni njeno 

pomoč, ki mu bo pomagala napredovati. Tako različni odzivi so ključni pri prepoznavanju 

miselnosti. Učenec s togo miselnostjo bo negativno reagiral na kritiko, ne glede na to, na kakšen 

način in kako pogosto bo podana. Učenec s prožno miselnostjo pa bo kritiko sprejel v duhu, da 

mu je bila podana zato, da se bo lahko izboljšal. 

Pri spodbujanju prožne miselnosti je ena od stvari, pri kateri morajo biti učitelji še posebej 

pazljivi, pohvala. Mueller in Dweck (1998) sta v šestih študijah ugotavljali, da pohvala 
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inteligentnosti učencev (npr. ''Zelo si pameten/pametna.'') škoduje tako njihovi motivaciji kot 

tudi uspešnosti. V njuno študijo so bili vključeni učenci 5. razreda. Ugotovili sta, da so učenci, 

ki so bili pogosteje pohvaljeni zaradi svojih sposobnosti oz. pameti, stremeli zgolj k rezultatu, 

pri tem pa jim je bilo dejansko znanje, ki so ga ob tem usvojili, nepomembno. Ob neuspehu so 

pokazali manj vztrajnosti ter manj užitka pri reševanju nalog. 

Čeprav imajo učenci radi pohvalo svoje inteligentnosti, pa ima le ta na njih dober vpliv le za 

kratek čas. Ko se soočijo s težavo, namreč izgubijo samozavest in motivacijo za delo. Pri 

učencih s togo miselnostjo gre pogosto za prepričanje, da obstajata samo dve možnosti: uspeh 

pomeni, da so pametni, neuspeh pa, da so neumni ali nesposobni. Izogibati se je torej potrebno 

pohvali, ki nakazuje, da je učitelj zadovoljen zaradi učenčeve inteligentnosti, s pomočjo katere 

je bil uspešen. Stremeti je potrebno k temu, da se pohvali pot do dosežka, oz. učenje, vztrajanje, 

trud in dobre učne strategije. Npr.: ''Za ta test si se pa res veliko učil, večkrat predelal gradivo 

in sproti preverjal svoje znanje. In delovalo je!'' ali pa: ''Ta spis je bil pa zelo obsežen in 

natančno napisan. Zagotovo je zahteval veliko tvojega dela. Občudujem, kako si se potrudila 

in ga dokončala.'' (Dweck, 2016). 

Pri učencih, ki so pogosto pohvaljeni zaradi svoje inteligentnosti namesto zaradi truda, se lahko 

razvije odpor do zahtevnih izzivov. Uspešnost namreč začnejo doživljati kot svoj značaj oz. 

nekaj, kar je zanje značilno, zato se začnejo izogibati nalogam in izzivom, ki jih ne uspejo rešiti 

takoj, saj bi jih morebitni neuspeh povsem potrl. Če učencem sporočamo, da cenimo popolnost 

in hitrost, s katero so opravili nalogo (''Odlično, kako hitro si to naredil, in še brez napak!''), 

jih nevede odvračamo od zahtevnega učenja, saj se učenci ne bodo lotili zahtevnih nalog in s 

tem tvegali nepopolnosti. Dweck (2016) predlaga, da se v takem primeru raje izognemo direktni 

pohvali in rečemo npr.: ''Ta naloga je bila očitno prelahka zate. Poiščiva kakšno, iz katere se 

boš res lahko kaj naučil.''. 

Posebno pozornost moramo nameniti učencem z učnimi težavami. Pri njih namreč zgolj trud 

pogosto ni dovolj, pač pa morajo poiskati pravo strategijo učenja. Učitelji morajo skrbno izbrati 

povratno informacijo, ki jo bodo podali učencu, ki se je učil in vložil veliko truda, vendar se na 

preizkusu znanja ni izkazal. Npr: ''Cenim trud, ki si ga vložil v učenje. Posvetiva se skupaj 

nalogi in ugotoviva, česa še ne razumeš.''. S takšnim odzivom da učitelj učencu vedeti, da je 

opazil njegovo prizadevanje, hkrati pa mu pove, da bo z dodatno pomočjo in ustrezno strategijo 

naslednjič lahko uspešnejši (Dweck, 2016). 
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Nekateri učitelji zmotno mislijo, da bodo učencem z učnimi težavami pomagali tako, da jim 

bodo z znižanjem meril omogočili izkušnjo uspeha in jim na ta način okrepili samozavest, kar 

bo privedlo do boljših rezultatov. Dweck (2016) pravi, da znižanje kriterijev privede zgolj do 

slabše izobraženih učencev, ki se čutijo upravičeni do lahkega dela in pohvale na ta račun. 

Proslavljanje dobrega rezultata po občutno znižanem kriteriju je po njenem zgolj metanje peska 

v oči. Učencem je namreč potrebno povedati, če zaostajajo, in jim pomagati pripraviti načrt in 

strategije, da zaostanek nadoknadijo. 

Zato je pomembno, da učitelji postavijo visoka merila vsem učencem, ne samo tistim, ki so že 

uspešni. Učitelji, ki gojijo togo miselnost, v razredu pogosto ustvarijo okolje presojanja. 

Gledajo namreč začetno uspešnost učencev in že na začetku presodijo, kdo je pameten in kdo 

ne. Učitelji s takšno miselnostjo ne verjamejo v možnost izboljšanja in napredka, zato ga niti 

ne poskušajo doseči. Njihovo mnenje je, da kot učitelji nimajo nobenega vpliva na 

inteligentnost učencev in da se dosežki učencev v roku enega leta nikakor ne morejo izboljšati. 

Pogosto do takšnega prepričanja pride tudi zaradi stereotipov, saj le ti učiteljem narekujejo, 

katere skupine otrok so inteligentne in katere ne, zaradi česar si učitelji ustvarijo mnenje o 

učencih, še preden jih sploh spoznajo (Dweck, 2016). Gre za to, da si učitelji o svojih novih 

učencih ustvarijo hitre prve vtise na podlagi njihovega izgleda, obnašanja, informacij, ki jih 

imajo o njihovi družinski situaciji, informacij, ki jih prejmejo od drugih oseb (npr. ''Predhodna 

učiteljica je omenila, da je bilo z njim veliko težav, …'') (Cugmas, 1999). 

Učitelji se pogosto vede ali nevede drugače obnašajo do uspešnejših učencev kot do manj 

uspešnih, česar se vsi učenci dobro zavedajo. Takšno obnašanje neposredno vpliva na njihovo 

zaznavo lastne šolske uspešnosti. Prav tako pa nanjo in na šolske dosežke vplivajo tudi 

učiteljeva prepričanja in pričakovanja do učencev. Ocene, ki jih imajo učitelji o inteligentnosti 

svojih učencev, vplivajo na pogled učenca o lastni inteligentnosti in tudi o inteligentnosti 

njegovih vrstnikov. Na učenčevo uspešnost neposredno vpliva tudi učiteljevo mnenje o 

njegovih sposobnostih (Debeljak Rus, 2013). Učitelji, ki pričakujejo od učenca dobre dosežke, 

namreč razvijejo z njim pozitiven čustveni odnos. To pomeni, da nevede na neverbalen način 

izražajo toplino. Naša dejanja so namreč pogosto povezana s tem, kar drugi pričakujejo od nas. 

Velikokrat na naše vedenje v določeni situaciji vplivajo norme in mnenja drugih, za nas 

pomembnih oseb (Cugmas, 1999). Woolfolk (2002) je navedla dimenzije poučevanja, pri 

katerih se pojavljajo razlike med bolj in manj sposobnimi učenci (tabela 1). 
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Tabela: Šest dimenzij poučevanja, ki lahko sporočajo pričakovanja (Woolfolk, 2002, str. 370) 

Dimenzije Učenci, za katere velja, da 

so BOLJ sposobni, imajo: 

Učenci, za katere velja, da 

so MANJ sposobni, imajo: 

Kurikulum, povezan z 

okoliščinami naloge; 

postopki, definicija naloge, 

tempo, kakovost okolja. 

Več priložnosti za javno 

nastopanje pri pomembnih 

nalogah. 

 

 

 

 

Več priložnosti za 

razmišljanje. 

Manj možnosti za javno 

nastopanje, posebno pri 

pomembnih nalogah 

(namesto izmišljanja 

različnih koncev zgodbe 

učenje pravilne izgovorjave 

besed).  

Manj priložnosti za 

razmišljanje, analiziranje 

(ker je pri večini dela cilj 

urjenje). 

Načini razvrščanja v 

skupine. 

Več nalog, ki se ukvarjajo z 

razumevanjem (pri skupinah 

bolj sposobnih). 

Manj izbire pri nalogah, ki jih 

predpisuje kurikulum – več 

nalog, ki zahtevajo urjenje, 

ker so učenci manj sposobni. 

Lokus kontrole učenja. Več avtonomije (več izbire 

pri nalogah, manj 

prekinjanja). 

Manj avtonomije (učitelj 

redno spremlja delo, redno 

prekinja). 

Načini dajanja povratnih 

informacij in vrednotenja. 

Več priložnosti za 

samovrednotenje. 

Manj priložnosti za 

samovrednotenje. 

Motivacijske strategije. Bolj iskrene/naključne 

povratne informacije. 

Manj iskrene/manj 

utemeljene/manj naključne 

povratne informacije. 

Kakovost odnosa z učiteljem. Večje spoštovanje učenca kot 

posameznika z enkratnimi 

interesi in potrebami.  

Manj spoštovanja učenca kot 

posameznika z enkratnimi 

interesi in potrebami. 

 

Učitelji bi morali stremeti k temu, da bi v razredu vladalo ozračje naklonjenosti in predanosti 

vsakemu učencu. Od vsakega učenca bi morali veliko pričakovati, vendar ga hkrati tudi voditi 
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do tega cilja. Vsak izmed učencev mora biti kot posameznik vreden, izzvan in imeti priložnost 

napredovati in uspeti (Dweck, 2016). 

Učiteljeva implicitna pojmovanja inteligentnosti pa se lahko tekom določenega časovnega 

obdobja tudi spreminjajo. Starejši učitelji pogosteje kot mlajši verjamejo, da je inteligentnost 

učencev stalna in nespremenljiva ter da imajo sami pomemben vpliv na njihov način učenja in 

učne strategije (Debeljak Rus, 2013). 

Poleg učitelja se zdi smiselno dotakniti tudi staršev, ki v dobi otroštva in šolanja z otrokom 

preživijo največ časa in mu zato predstavljajo najpomembnejši zgled tudi na področju miselne 

naravnanosti. Tako raziskovalci kot profesorji se strinjajo, da so starši ključni pri oblikovanju 

otrokove motivacije in uspehov v šoli in v življenju nasploh (Haimovitz in Dweck, 2016). Skozi 

leta so številne raziskave potrjevale hipotezo, da se učitelji in starši v odnosu z otroki oz. učenci 

odzivajo v skladu s svojo miselno naravnanostjo, s čimer le to prenašajo tudi nanje. V eni izmed 

tovrstnih študij (Moorman in Pomerantz, 2010) so proučevali materino miselno naravnanost in 

njen vpliv na kvaliteto odzivov in pomoči pri otrokovem učenju. V raziskavo je bilo vključenih 

79 mater in njihovih osnovnošolskih otrok, potekala pa je tako, da so matere in otroke 15 minut 

opazovali med reševanjem zahtevnejših nalog. Izsledki raziskave so pokazali, da je 

nekonstruktivna pomoč (v smislu pretirane kontrole in učenja, ki stremeni zgolj k dosežkom, 

ne poudarja pa pomembnosti poti do tja), bolj pogosta pri materah s togo miselnostjo. Prav tako 

so se matere s togo miselnostjo na otrokovo nemoč pogosteje odzvale nekonstruktivno.  

Lee (1996) je v svoji raziskavi preverjal hipotezo, da so učitelji s togo miselnostjo do učencev 

bolj neenakopravni in pristranski kot prožno misleči učitelji. Z vprašalnikom miselne 

naravnanosti na področju inteligentnosti so identificirali 100 korejskih učiteljev s togo in 100 s 

prožno miselnostjo. V nadaljevanju so učitelje prosili, da naj izrazijo svoja pričakovanja o 

rezultatih določenih študentov, nato pa so morali podati tudi povratne informacije študentom 

na njihove izdelke. Avtorji so ugotovili, da na učitelje s togo miselnostjo in njihove povratne 

informacije bolj vplivajo njihova lastna pričakovanja in dojemanje posameznega učenca.  

Kljub temu pa so bile izvedene tudi raziskave, ki niso pokazale direktnih povezav med 

miselnostjo staršev ali učiteljev na področju inteligentnosti ter miselnostjo, ki so jo gojili otroci. 

Haimovitz in Dweck (2016) sta v eni izmed študij ugotovili, da je prepričanje, da vsak starš, ki 

goji prožno miselnost na področju inteligentnosti, to tudi prenaša naprej na otroke, zmotno. Do 

tega privede dejstvo, da se starševa miselnost ne prenese neposredno na otroka, ker v odnosu z 

njim ni jasno izražena. Npr. starš, ki goji prožno miselnost, vseeno hvali otrokov talent (kar je 
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v skladu s togo miselnostjo). V študiji avtorici predstavita miselno naravnanost, ki se pogosteje 

prenese na otroka kot ostale, bolj abstraktne miselnosti – to je miselna naravnanost o neuspehu 

(ang. ''failure mindset''). Ena najbolj obremenjujočih težav, s katero se otroci in posledično tudi 

starši soočijo, je namreč učni neuspeh (težave z domačimi nalogami ali nizkimi ocenami). Starši 

lahko na neuspeh gledajo kot na oviro, ki lahko spodbudi učenje in rast in s tem pripomore k 

izboljšanju končnega rezultata, ali pa neuspeh vidijo kot zavirajoč in uničujoč dejavnik, ki 

zavira učenje in produktivnost. V skladu s svojim pogledom o neuspehu starši v komunikaciji 

z otrokom tudi nastopijo, s čimer lahko vplivajo tudi na otrokovo miselno naravnanost o 

inteligentnosti. Starši, ki vidijo neuspeh kot zavirajoč, postanejo ob znakih otrokovega 

neuspeha zaskrbljeni in tesnobni, kar lahko čuti in vidi tudi otrok. Naravnani so predvsem k 

doseganju dobrega rezultata (ang. ''performace orientation''). Ames in Archer (1987) sta 

ugotovili, da so matere s takšno miselnostjo v študiji kot pomembnejšo označile postavko, da 

otrok dobi dobro oceno in da je boljši od ostalih, kot pa da se trudi po najboljših močeh. Na tak 

način starši pri otroku spodbujajo miselnost, da je inteligentnost stalna lastnost, saj je slab 

dosežek znak neznanja in nesposobnosti. Starši, ki neuspeh vidijo kot priložnost za napredek, 

pa se ne osredotočajo na dosežke, pač pa na sam proces učenja in na to, kako bi lahko kar 

najbolj pomagali otroku pri učenju in izboljšanju (ang. ''learning orientation''). S tem pri otroku 

spodbujajo prožno miselnost, saj se inteligentnost z učenjem lahko gradi in izboljša (Haimovitz 

in Dweck, 2016). 

Podobno velja tudi za odnos med učiteljem in otrokom. Park, Gunderson idr. (2016) so v študiji, 

v kateri je sodelovalo 424 učencev in 58 učiteljev, ugotovili, da imajo učiteljevo pojmovanje in 

odzivi na neuspeh pomemben vpliv na oblikovanje učenčeve miselne naravnanosti. Bolj kot je 

učitelj poudarjal pomembnost doseganja dobrih rezultatov, v večji meri so učenci do konca 

šolskega leta razvili togo miselnost, kar je neposredno povezano tudi s šolsko (ne)uspešnostjo. 

V isti raziskavi pa so ugotovili tudi, da miselna naravnanost učitelja na področju inteligentnosti 

nima direktne povezave z miselno naravnanostjo in uspešnostjo učencev. To dejstvo nakazuje, 

da na učenčevo oblikovanje miselne naravnanosti ne vpliva direktno učiteljeva miselnost, pač 

pa način, na katerega svojo miselnost prenaša v učiteljsko prakso.  
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1.1.6 Miselna naravnanost in razlike med spoloma  

Dweck (2006) opisuje področje pojmovanja inteligentnosti in osebnosti tudi z vidika razlik med 

spoloma in izpostavi primerjavo s spolnimi stereotipi. Stereotipe primerja s statičnim 

pojmovanjem inteligentnosti oz. togo miselnostjo – npr. učne sposobnosti pri matematiki in 

naravoslovju so prirojene in podedovane, zato jih nekateri ljudje nimajo.  

Deklice, ki gojijo prožno miselnost, verjamejo, da lahko svojo inteligentnost izboljšajo na vseh 

področjih. Tudi v primeru pojava negativnih stereotipov, češ da imajo deklice nižje sposobnosti 

na matematičnih in naravoslovnih področjih, ostanejo samozavestne in prepričane, da je uspeh 

na vseh področjih odvisen od njih samih in od tega, koliko truda bodo vložile v določeno 

nalogo. Tovrsten stereotip lahko v tem primeru vpliva tudi pozitivno, če pri osebi vzbudi pojav 

dodatne motivacije in zagnanosti za dosego zastavljenega cilja. Pri deklicah, ki gojijo togo 

miselnost, pa stereotipi lahko povzročijo izgubo zaupanja v svoje zmožnosti, saj so mnenja, da 

na teh področjih tudi z vloženim trudom ne morejo napredovati (Dweck, 2006). 

Sem spadajo tudi druge primerjave in predsodki na področju spola in učnih dosežkov, npr. za 

branje še vedno velja, da je dejavnost za deklice, računalništvo pa za dečke – in to pogosto tudi 

učenci sami dojemajo tako, kar vpliva na njihovo miselno naravnost, sploh če gojijo togo 

miselnost (Šribar in Vendramin, 2009).  

Ule in Šribar (2008) sta analizirali izbiro izobraževalne smeri deklic in dečkov in ugotovili, da 

obstajajo izjemno pomembne razlike po spolu. Dekleta namreč večinoma izbirajo smer 

izobrazbe oz. poklicne usmeritve, ki se ujema s tradicionalnimi predsodki o spolno 

porazdeljenih talentih in sposobnostih, kar je lahko ključno za njihove življenjske in karierne 

poti. Pri tem pa je predvsem pomemben podatek, da različna področja šolanja, ki jih dekleta in 

fantje izbirajo, niso povezana z njihovimi dejanskimi sposobnostmi. Glede na mednarodno 

raziskavo PISA 2018, ki se izvaja pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 

razvoj (OECD), so na primer dekleta v Sloveniji pri naravoslovni pismenosti dosegla v 

povprečju za 10 točk boljši rezultat kot fantje, medtem ko v matematični pismenosti razlik ni 

bilo (OECD, 2019). Kljub tem podatkom pa dekleta predstavljajo zelo majhen delež populacije, 

ki se odloči in konča izobraževanje na naravoslovnem in matematičnem področju ter na 

področju računalništva.  

Poleg stereotipov je pomembno omeniti tudi mnenja in prepričanja drugih oseb, ki prav tako 

vplivajo na razliko v miselni naravnanosti med dečki in deklicami. Deklice od odraslih oseb 
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pogosto slišijo, da so pridne, lepo vzgojene, ustrežljive, prijazne, ipd., kar lahko privede do 

pretiranega zaupanja v ocene drugih ljudi. Tudi kadar gre za kritiko, jo tako jemljejo kot del 

resnice. Na drugi strani pa so dečki pogosteje deležni graje in kazni, zato je potrebnega več 

časa, da začnejo zaupati in verjeti drugim (Dweck, 2006).  

Tašner in Mencin Čeplak (2011) navajata, da so številne raziskave pokazale, da učiteljice dečke 

pogosto obravnavajo kot ustvarjalnejše in bolj razgledane ter s tem bodoče nosilce pomembnih 

vlog, medtem ko od deklic navadno pričakujejo predvsem ubogljivost, pridnost, marljivost.  

Če povzamem, v šoli in izobraževanju še vedno obstajajo razlike, prikriti pritiski in oblike 

diskriminacije ter tradicionalna prepričanja o vlogah in sposobnostih, značilnih za določen spol. 

Tako so že v osnovnih šolah vidne razlike v odnosu učiteljic do dečkov in deklic, tipični 

predmeti oziroma področja, na katerih bolj blestijo dečki oziroma deklice, mnogi predmeti in 

prikriti kurikulum, ki še vedno utrjuje tradicionalne spolne vloge in diskriminacije. Otroci pa te 

vloge, pričakovanja in stereotipe ponotranjajo, kar vpliva na njihov socialni razvoj in izbiro 

nadaljnjega izobraževanja. Še vedno obstajajo tudi nekatera področja oziroma smeri šolanja, ki 

veljajo za ''tipično moška'', in so zelo neprijazna do žensk, prav tako pa tudi poklici. Nasprotno 

na področju družboslovja in humanistike prevladujejo dekleta. Pri vsem tem pa ima miselna 

naravnanost učencev pomembno vlogo, saj tisti s prožno miselnostjo niso tako dojemljivi za 

vplive okolice, znajo bolj racionalno oceniti in pretehtati svoje želje in zmožnosti ter se zato 

lažje odločijo za izobraževalno pot, ki si jo zares želijo, ne pa za tisto, ki jo narekuje okolica.  

 

1.2 Sklep 

Carol Dweck je z različnimi raziskavami ugotavljala, da posameznik svoje sposobnosti in 

osebnost pojmuje po eni izmed dveh predpostavk. Prva predpostavlja, da gre za stalne lastnosti 

človeka, nekaj, s čimer se rodiš in med svojim življenjem ne moreš spreminjati. Pri drugi pa 

posameznik izhaja iz miselnosti, da so sposobnosti in osebnost spremenljivi in jih je mogoče 

med življenjem razvijati in nadgrajevati. Pojmovanje o tem, ali sta inteligentnost in osebnost 

stalni ali spremenljivi lastnosti, vpliva na posameznikovo motivacijo ter s tem na njegovo 

učenje in vedenje oz. odločitve, ki jih sprejema. S svojimi prepričanji in delovanjem pa imajo 

pri miselni naravnanosti učencev in otrok pomembno vlogo tudi učitelji in starši. 
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2 Empirični del 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Za raziskovanje miselne naravnanosti na področju inteligentnosti in osebnosti sem se odločila, 

ker je to področje, predvsem z vidika učencev, v Sloveniji še precej neraziskano. V tujini je 

največ raziskav na to temo izvedla Carol Dweck s sodelavci. Ena od raziskav je potekala tako, 

da so preverili miselnost skoraj 400 učencev na njihovem prehodu iz osnovne v srednjo šolo, 

na način, da so ugotovili, ali učenci verjamejo, da je inteligentnost nekaj nespremenljivega ali 

nekaj, kar lahko razvijajo (Dweck, 2006). Nato so te učence spremljali še naslednji 2 leti. 

Ugotovili so, da se je pri učencih s togo miselnostjo kmalu pojavilo poslabšanje šolske 

uspešnosti, ki se je skozi 2 leti spremljanja postopoma le še poglobilo. Nasprotno pa so pri 

učencih s prožno miselnostjo zaznali izboljšanje ocen tekom dveh let. Pri iskanju vzrokov so 

ugotovili, da so učenci, ki so verjeli, da je inteligentnost nekaj nespremenljivega, svoj neuspeh 

večinoma pripisali nesposobnim učiteljem ali pa so trdili, da sami niso dovolj inteligentni. Na 

drugi strani pa so učenci s prožno miselnostjo dejali, da se tudi oni občasno soočijo z 

neuspehom, ki pa jih le še bolj spodbudi k učenju in h končnemu uspehu (Dweck, 2006). 

V Sloveniji je raziskavo na temo implicitnega pojmovanja inteligentnosti in osebnosti v okviru 

doktorske disertacije izvedla Debeljak Rus (2013), vendar so v tej raziskavi sodelovali učitelji 

in študenti, ni pa vključevala učencev. Avtorica je raziskovala implicitna pojmovanja 

inteligentnosti in osebnosti v povezavi z osebnostno strukturo in inteligentnostjo preizkušancev. 

Potrdila je hipotezo, da sta miselni naravnanosti na področju inteligentnosti in osebnosti 

povezani, kar pomeni, da imajo učitelji podobno razvito miselnost tako na enem kot drugem 

področju. Še en pomemben podatek, ki ga je avtorica s pomočjo raziskave pridobila je, da lahko 

učitelji z izobraževanjem svojo miselno naravnanost spremenijo iz toge v prožno miselnost. Ta 

podatek je zelo pomemben, saj je prožna miselnost z vidika pedagoškega dela z otroki 

alternativen in ustreznejši pogled na kognitivni razvoj (Bucik, 2014). 

V magistrsko delo je pojmovanje učnih sposobnosti uvrstila tudi Šimnic Novak (2016), ki je 

raziskovala povezavo med učno samopodobo, atribucijami in pojmovanjem učnih sposobnosti 

pri učencih 5. in 6. razreda. Ugotovila je, da obstaja povezanost med določenimi proučevanimi 

konstrukti. Med drugim so rezultati pokazali, da obstajajo velike razlike med togo in prožno 

miselnostjo v korist prožne miselnosti, iz česar je sklepala, da učenci verjamejo v 

spremenljivost svojih sposobnosti. Iz njene raziskave je razvidno tudi, da je pri učencih, ki 
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imajo višjo učno samopodobo, v povprečju bolj prisotno tudi dinamično pojmovanje učnih 

sposobnosti oz. prožna miselnost. 

Raziskovanje te teme in prepričanje, da je pojmovanje inteligentnosti in osebnosti izredno 

pomemben dejavnik v osnovni šoli in v življenju nasploh, je privedlo do ideje, da pojmovanje 

omenjenih konstruktov raziščem med slovenskimi osnovnošolci, natančneje med učenci 5. in 

6. razreda. Poleg samega pojmovanja inteligentnosti in osebnosti so me zanimale tudi razlike 

glede na spol ter povezava z učno uspešnostjo. Osredotočiti pa sem se želela tudi na to, kakšno 

zaznavo imajo učenci glede tega, kako njihovi učitelji in starši pojmujejo inteligentnost, saj je 

prav to lahko ključnega pomena za razvoj miselnih naravnanosti pri učencih. 

2.1.1 Cilji raziskave 

1. Raziskati implicitno pojmovanje inteligentnosti kot stalne oz. spreminjajoče se lastnosti 

pri učencih 5. in 6. razreda osnovne šole. 

2. Raziskati implicitno pojmovanje osebnosti kot stalne oz. spreminjajoče se lastnosti pri 

učencih 5. in 6. razreda osnovne šole. 

3. Raziskati zaznavo učencev 5. in 6. razreda osnovne šole o tem, ali njihovi učitelji 

inteligentnost pojmujejo kot stalno ali spreminjajočo se lastnost.  

4. Raziskati zaznavo učencev 5. in 6. razreda osnovne šole o tem, ali njihovi starši 

inteligentnost pojmujejo kot stalno oz. spreminjajočo se lastnost. 

5. Raziskati razlike v implicitnem pojmovanju inteligentnosti in osebnosti med spoloma. 

6. Raziskati odnos med učno uspešnostjo in implicitnim pojmovanjem inteligentnosti in 

osebnosti. 

2.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Iz zastavljenih ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako učenci 5. in 6. razreda osnovne šole pojmujejo inteligentnost? 

2. Kako učenci 5. in 6. razreda osnovne šole pojmujejo osebnost? 

3. Kakšna je zaznava učencev 5. in 6. razreda osnovne šole o tem, kako njihovi učitelji 

pojmujejo inteligentnost? 

4. Kakšna je zaznava učencev 5. in 6. razreda osnovne šole o tem, kako njihovi starši 

pojmujejo inteligentnost? 

5. Kakšne so razlike v implicitnem pojmovanju inteligentnosti in osebnosti med spoloma? 
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6. Kakšen je odnos med učno uspešnostjo učencev ter njihovim implicitnim pojmovanjem 

inteligentnosti in osebnosti? 

2.2 Raziskovalna metoda 

Raziskavo sem izvedla na podlagi kvantitativne raziskovalne paradigme. Uporabila sem 

deskriptivno raziskovalno metodo pedagoškega raziskovanja. V skladu s cilji raziskave sem 

izvedla anketni vprašalnik, s katerim sem preverila svoja raziskovalna vprašanja.  

2.2.1 Vzorec 

V raziskavo sem vključila učence 5. in 6. razreda osnovne šole. Starost učencev je bila od 10 

do 12 let. Vprašalnike sem razdelila po šolah na območju kočevske regije. Skušala sem 

zagotoviti približno enak vzorec anketirancev glede na spol in starost. Razdelila sem 150 

vprašalnikov, od tega jih je bilo vrnjenih 121, kar predstavlja končni vzorec anketirancev.   

V tabeli 2 je predstavljena struktura vzorca glede na spol anketirancev. Kot je iz tabele razvidno, 

je bilo število učencev po spolu približno sorazmerno zastopano, dečkov je bilo nekoliko več 

kot deklic. 

Tabela 1: Struktura vzorca anketirancev glede na spol 

 

Spol f f (%) 

Deklica 54 44,6 

Deček 67 55,4 

Skupaj 121 100,0 

 

V tabeli 3 je predstavljena struktura vzorca glede na starost udeležencev.  

Tabela 2: Struktura vzorca anketirancev glede na razred 

Razred f f (%) 

5. razred 50 41,3 

6. razred 71 58,7 

Skupaj 121 100,0 
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2.2.2 Merski instrument 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil na podlagi strokovne literature 

sestavljen za namen magistrskega dela (Priloga 1).  

V uvodu vprašalnika je nagovor, v katerem je razložen namen raziskave, poleg tega pa vsebuje 

tudi splošna navodila za izpolnjevanje. 

Prvi del vprašalnika se nanaša na splošne oz. demografske podatke o učencih, to so spol, razred, 

ki ga obiskujejo, in pa končna ocena pri matematiki in športu, ki jo je učenec/-ka dosegel/-la 

lansko šolsko leto (ta dva učna predmeta sem izbrala, ker preverjata različne sposobnosti 

učencev). Te podatke sem potrebovala zato, da sem lahko primerjala pojmovanje učencev o 

inteligentnosti in osebnosti ter njihovo učno uspešnost. 

Drugi del vprašalnika zajema dvanajst trditev zaprtega tipa, na katere so učenci odgovarjali s 

pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice. V tem delu so trditve iz dveh sklopov, in sicer iz 

pojmovanja inteligentnosti in pojmovanja osebnosti pri učencih. Trditve so prevzete, prevedene 

oz. vsebinsko prilagojene iz dveh različnih vprašalnikov:  

- 6 trditev o implicitnem pojmovanju inteligentnosti (Šimnic Novak, 2016); 

- 6 trditev o implicitnem pojmovanju osebnosti (Dweck, 1999).  

 

Trditve za preverjanje implicitnega pojmovanja inteligentnosti in osebnosti so postavljene 

izmenjaje. 

Primer trditve za preverjanje implicitnega pojmovanja inteligentnosti: Svoje pameti ne moreš 

izboljšati. 

Primer trditve za preverjanje implicitnega pojmovanja osebnosti: Vedno lahko spremeniš svojo 

osebnost. 

Tretji del vprašalnika zajema osem trditev zaprtega tipa, ki se nanašajo na zaznave učencev o 

tem, kako njihovi učitelji in starši pojmujejo inteligentnost. Učenci so nanje odgovarjali s 

pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice. Trditve so avtorske in so oblikovane za namen 

raziskave. 

Veljavnost vprašalnika sem zagotovila s teoretično podlago iz strokovne literature, zanesljivost 

pa z natančno zastavljenimi, jedrnatimi vprašanji. Kjer sem trditve združila v sklope, sem 

zanesljivost preverjala s Cronbachovim koeficientom. Ker so bile pri določenim sklopih 
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vrednosti nizke (α = 0,54 in α = 0,48), sem se pri analizi bolj posvetila posameznim trditvam, 

kot pa seštevku posameznih sklopov. Občutljivost vprašalnika sem zagotovila z vsebinsko 

različnimi vprašanji in s 5-stopenjsko odgovorno lestvico pri vprašanjih, pri katerih so učenci 

odgovarjali, kako pogosto trditev velja za njih (1 – nikakor ne drži, 2 – v glavnem ne drži, 3 – 

včasih drži, včasih ne drži, 4 – v glavnem drži, 5 – popolnoma drži). 

Pred glavnim anketiranjem sem anketni vprašalnik preizkusila na manjši skupini anketirancev 

z namenom preverjanja razumevanja trditev. Učenci so vse postavke razumeli, zato spremembe 

vprašalnika niso bile potrebne. 

2.2.3 Zbiranje podatkov 

Anketiranje učencev je potekalo po enotnem postopku. Za pomoč pri izvedbi sem prosila 

razredne učitelje. 

Najprej sem za dovoljenje izvedbe raziskave osebno zaprosila ravnatelje izbranih šol. Opisala 

sem namen raziskave in razložila potek izvedbe. Nato sem razrednikom 5. in 6. razreda razdelila 

anketne vprašalnike. Ob tem sem jim podala tudi natančna navodila za izpolnjevanje. 

Predlagala sem, da naj učenci vprašalnike izpolnjujejo med razredno uro, saj bodo imeli na ta 

način dovolj časa za mirno izpolnjevanje. Učenci so za izpolnjevanje vprašalnika porabili 

približno 25 minut. 

Še pred izpolnjevanjem pa sem v skladu z 9. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP, 2007) pridobila potrebno soglasje staršev, saj so bili sodelujoči v raziskavi mladoletne 

osebe (Priloga 2). 

2.2.4 Obdelava podatkov 

Vsi podatki, ki sem jih pridobila s pomočjo izpolnjenih anketnih vprašalnikov, so bili zaprtega 

tipa, zato sem jih kvantitativno analizirala s pomočjo računalniških programov Excel in IBM 

SPSS Statistics 22 na deskriptivni in inferenčni ravni statistične analize. Uporabila sem različne 

specifične statistične postopke: mere srednje vrednosti in standardni odklon, absolutne in 

relativne frekvence, t-test, aproksimativni t-test, Levene preizkus, Pearsonov korelacijski 

koeficient. 
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3 Rezultati z razlago 

V nadaljevanju predstavljam rezultate raziskave, pridobljene na osnovi podatkov iz anketnega 

vprašalnika, z razlago. Rezultati so predstavljeni po naslednjih vsebinskih sklopih: implicitno 

pojmovanje inteligentnosti, implicitno pojmovanje osebnosti, zaznava učencev o implicitnem 

pojmovanju inteligentnosti pri učiteljih, zaznava učencev o implicitnem pojmovanju 

inteligentnosti pri starših, razlike v implicitnem pojmovanju inteligentnosti in osebnosti med 

spoloma ter odnos med učno uspešnostjo učencev in njihovim implicitnim pojmovanjem 

inteligentnosti in osebnosti. Rezultati so opisani in prikazani v tabelah in grafih, sledi jim 

razlaga.  

3.1 Implicitno pojmovanje inteligentnosti kot stalne oz. 

spreminjajoče se lastnosti 

Prvo raziskovalno vprašanje je naslovilo učenčevo implicitno pojmovanje inteligentnosti.  

To vprašanje sem preverjala s šestimi postavkami za preverjanje implicitnega pojmovanja 

inteligentnosti, ki jih je oblikovala Dweck (1999). Tri postavke se nanašajo na togo miselno 

naravnanost, tri pa na prožno miselno naravnanost. Opisujejo posameznikovo mišljenje o 

njegovi inteligentnosti, nanje pa odgovarja tako, da na 5-stopenjski lestvici označi, v kolikšni 

meri se strinja s posamezno trditvijo. 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da se anketirani učenci 5. in 6. razreda v povprečju najbolj strinjajo 

s trditvijo, da ne glede na to, kako pametni so, se lahko vedno vsaj še malo izboljšajo, sledi 

trditev, da ne glede na to, kako pametni so, se lahko vedno spremenijo ter da vedno lahko 

bistveno spremenijo svoje sposobnosti.  

Bolj neopredeljeni so pri trditvi, da svoje pameti ne morejo pretirano izboljšati. 

Povprečno gledano pa se ne strinjajo, da se lahko naučijo novih stvari, a ne morejo izboljšati 

svojih sposobnosti ter da svoje pameti ne morejo izboljšati. 
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Tabela 3: Implicitno pojmovanje inteligentnosti 

Trditev N M SD 

Ne glede na to, kako pameten si, se 

lahko vedno vsaj še malo izboljšaš. 
121 4,68 0,76 

Ne glede na to, kako pameten si, se 

lahko vedno spremeniš. 
121 4,28 0,92 

Vedno lahko bistveno spremeniš 

svoje sposobnosti. 
121 4,07 1,11 

Svoje pameti ne moreš pretirano 

izboljšati. 
121 2,83 1,45 

Lahko se naučiš novih stvari, vendar 

ne moreš izboljšati svojih 

sposobnosti. 

121 2,46 1,23 

Svoje pameti ne moreš izboljšati. 121 1,85 1,15 

 

Graf 1 prikazuje razporejenost odgovorov učencev pri posamezni trditvi. 

Graf 1: Strinjanje s posamezno trditvijo o pojmovanju inteligentnosti 

 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da večina anketiranih učencev goji prožno miselno 

naravnanost na področju inteligentnosti. Povprečno gledano se jih je namreč večina strinjala s 

trditvami, ki veljajo za prožno miselnost (Ne glede na to, kako pameten si, se lahko vedno vsaj 

še malo izboljšaš., Ne glede na to, kako pameten si, se lahko vedno spremeniš., Vedno lahko 

bistveno spremeniš svoje sposobnosti.), medtem ko se s trditvami, ki so značilne za togo 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Svoje pameti ne moreš izboljšati.

Lahko se naučiš novih stvari, vendar ne moreš izboljšati

svojih sposobnosti.

Vedno lahko bistveno spremeniš svoje sposobnosti.

Svoje pameti ne moreš pretirano izboljšati.

Ne glede na to, kako pameten si, se lahko vedno vsaj še

malo izboljšaš.

Ne glede na to, kako pameten si, se lahko vedno

spremeniš.

1 - Nikakor ne drži 2 3 4 5 - Popolnoma drži
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miselnost (Svoje pameti ne moreš pretirano izboljšati., Lahko se naučiš novih stvari, vendar ne 

moreš izboljšati svojih sposobnosti., Svoje pameti ne moreš izboljšati.), v veliki meri niso 

strinjali. To pomeni, da vprašani učenci verjamejo, da so njihove sposobnosti in inteligentnost 

spremenljiva lastnost, ki jo je tekom življenja s trudom in delom moč spremeniti.  

Dweck in Molden (2005) sta z različnimi študijami ugotavljala, kakšna je zastopanost 

posamezne teorije v praksi. Prišla sta do zaključka, da sta prožna in toga miselna naravnanost 

med učenci enakovredno zastopani. 40 % vprašanih je potrdilo prožno miselno naravnanost, 40 

% togo miselno naravnanost, 20 % vprašanih pa je ostalo neopredeljenih.  

V pričujoči raziskavi miselni naravnanosti na področju inteligentnosti nista enakovredno 

zastopani, saj prevladuje prožna miselna naravnanost, ki je na tem področju tudi bolj zaželena. 

Učenci s prožno miselnostjo so namreč pripravljeni svoje znanje izboljševati in nadgrajevati s 

trudom in delom (Dweck, 2006). 

Poleg analize posameznih trditev sem trditve o implicitnem pojmovanju inteligentnosti združila 

v dva sklopa, pri čemer sem v 1. sklop vključila trditve, ki so značilne za togo miselno 

naravnanost, v 2. sklop pa trditve, značilne za prožno miselno naravnanost. Sklopa s trditvami 

sta naslednja: 

1. sklop: Svoje pameti ne moreš izboljšati., Lahko se naučiš novih stvari, vendar ne moreš 

izboljšati svojih sposobnosti., Svoje pameti ne moreš pretirano izboljšati. 

2. sklop: Vedno lahko bistveno spremeniš svoje sposobnosti., Ne glede na to, kako pameten si, 

se lahko vedno vsaj še malo izboljšaš., Ne glede na to, kako pameten si, se lahko vedno 

spremeniš. 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da se vprašani učenci povprečno gledano bolj strinjajo s trditvami 

v drugem sklopu trditev, ki so značilne za prožno miselno naravnanost, manj pa s trditvami iz 

prvega sklopa, ki so značilne za togo miselno naravnanost.  

Tabela 4: Sklopa trditev o implicitnem pojmovanju inteligentnosti 

 N α M SD 

1. sklop trditev 121 0,66 2,38 0,99 

2. sklop trditev 121 0,54 4,34 0,68 
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3.2 Implicitno pojmovanje osebnosti kot stalne oz. spreminjajoče 

se lastnosti  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem preverjala, kako učenci 5. in 6. razreda osnovne šole 

pojmujejo osebnost. 

To vprašanje sem preverjala s šestimi postavkami za preverjanje implicitnega pojmovanja 

osebnosti, ki jih je oblikovala Dweck (1999). Tri postavke se nanašajo na togo miselno 

naravnanost, tri pa na prožno miselno naravnanost. Opisujejo posameznikovo mišljenje o 

njegovi osebnosti, nanje pa odgovarja tako, da na 5-stopenjski lestvici označi, v kolikšno meri 

se strinja s posamezno trditvijo. 

Iz tabele 6 je razvidno, da se anketirani učenci 5. in 6. razreda povprečno gledano najbolj 

strinjajo s trditvijo, da ne glede na to, kdo so in kako se obnašajo, se še vedno lahko spremenijo 

in da vedno lahko spremenijo svojo osebnost.  

Bolj neopredeljeni so pri trditvi, da lahko sebe in svojo osebnost močno spremenijo, da je 

osebnost del njih in se je ne da spremeniti, da ni mogoče pretirano spremeniti tega, kakšna oseba 

si ter da prijatelje lahko pripravijo do tega, da jih imajo radi, vendar svoje prave osebnosti ne 

morejo spremeniti. 

Za razliko od miselne naravnanosti pri pojmovanju inteligentnosti, kjer so anketirani v 

prevladujoči meri izrazili strinjanje s trditvami, ki so značilne za prožno miselnost, sta pri 

pojmovanju osebnosti obe miselnosti bolj enakovredno zastopani. Še vseeno pa lahko 

ugotovimo, da tudi na področju osebnosti večji del učencev goji prožno miselnost. 

Tabela 5: Implicitno pojmovanje osebnosti 

Trditev N M SD 

Ne glede na to, kdo si in kako se obnašaš, 

vedno se še lahko spremeniš. 
121 4,40 0,91 

Vedno lahko spremeniš svojo osebnost. 121 3,93 1,26 

Sebe in svojo osebnost lahko močno 

spremeniš. 
121 3,45 1,31 

Osebnost je del tebe in se je ne da spremeniti. 121 3,37 1,44 
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Ni mogoče pretirano spremeniti tega, kakšna 

oseba si. Nekateri so dobre osebe, nekateri pa 

slabe in tega se ne da pretirano spremeniti. 

121 3,37 1,40 

Prijatelje lahko pripraviš do tega, da te imajo 

radi, vendar svoje prave osebnosti ne moreš 

spremeniti. 

121 3,26 1,36 

 

Graf 2 prikazuje odstotek strinjanja s posamezno trditvijo. Največ učencev se je strinjalo s 

trditvijo, da ne glede na to, kdo si in kako se obnašaš, se vedno lahko spremeniš (za 61 % 

učencev trditev popolnoma drži, za 24 % v glavnem drži). Samo 6 % učencev je odgovorilo, da 

ta postavka v glavnem ne drži ali nikakor ne drži. Strinjanje s to trditvijo nakazuje na prožno 

miselno naravnanost na področju osebnosti.  

Prav tako se je večina učencev strinjala s trditvijo, da lahko svojo osebnost vedno spremeniš 

(za 48 % učencev ta trditev popolnoma drži, za 18 % v glavnem drži). 14 % učencev je 

odgovorilo, da ta trditev zanje v glavnem ne drži ali nikakor ne drži. Tudi pozitiven rezultat pri 

tej trditvi nakazuje na prožno miselno naravnanost na področju osebnosti. 

S trditvijo, da je osebnost del tebe in se je ne da spremeniti, se je popolnoma strinjalo 32 % 

vprašanih, še 39 % jih je odgovorilo, da trditev zanje včasih oz. pogosto drži. Podoben rezultat 

je tudi pri trditvi, da ni mogoče pretirano spremeniti tega, kakšna oseba si (72 % vprašanih je 

odgovorilo, da trditev zanje popolnoma drži, v glavnem drži, ali včasih drži). Ta rezultat 

nakazuje na togo miselno naravnanost na področju osebnosti.  

Graf 2: Strinjanje s posamezno trditvijo o pojmovanju osebnosti 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vedno lahko spremeniš svojo osebnost.

Prijatelje lahko pripraviš do tega, da te imajo radi, vendar

svoje prave osebnosti ne moreš spremeniti.

Osebnost je del tebe in se je ne da spremeniti.

Sebe in svojo osebnost lahko močno spremeniš.

Ni mogoče pretirano spremeniti tega, kakšna oseba si.

Nekateri so dobre osebe, nekateri pa slabe in tega se ne…

Ne glede na to, kdo si in kako se obnašaš, vedno se še

lahko spremeniš.

1 - Nikakor ne drži 2 3 4 5 - Popolnoma drži
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Po pregledu literature lahko ugotovimo, da tudi znanstveniki osebnost razumejo na različne 

načine. Nekateri verjamejo, da se le ta oblikuje do starosti približno petega leta, takrat postane 

stalna in se skozi življenje pomembno ne spreminja. Na osebnost odraslega posameznika 

močno vplivajo izkušnje in odnosi iz zgodnjega otroštva. Na drugi strani pa so znanstveniki, ki 

trdijo, da je osebnost bolj spremenljiva lastnost posameznika, ki se lahko z leti spreminja, saj 

nanjo vplivajo trenutni dogodki in izkušnje, poleg tega pa tudi posameznikovi trenutni cilji za 

prihodnost (Schultz in Schultz, 2017). 

Podobno kot pri implicitnem pojmovanju inteligentnosti, sem tudi pri implicitnem pojmovanju 

osebnosti poleg analize posameznih trditev naredila analizo dveh sklopov trditev. V prvi sklop 

so vključene trditve, ki so značilne za togo miselno naravnanost, v drugi sklop pa trditve, 

značilne za prožno miselno naravnanost. Sklopa s trditvami sta naslednja: 

1. sklop: Prijatelje lahko pripraviš do tega, da te imajo radi, vendar svoje prave osebnosti ne 

moreš spremeniti., Osebnost je del tebe in se je ne da spremeniti., Ni mogoče pretirano 

spremeniti tega, kakšna oseba si. Nekateri so dobre osebe, nekateri pa slabe in tega se ne da 

pretirano spremeniti. 

2. sklop: Vedno lahko spremeniš svojo osebnost., Sebe in svojo osebnost lahko močno 

spremeniš., Ne glede na to, kdo si in kako se obnašaš, vedno se še lahko spremeniš. 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da se vprašani učenci povprečno gledano bolj strinjajo s trditvami 

v drugem sklopu trditev, ki so značilne za prožno miselno naravnanost na področju osebnosti, 

nekoliko manj pa s trditvami iz prvega sklopa, ki so značilne za togo miselno naravnanost na 

področju osebnosti. 

Tabela 6: Sklopa trditev o implicitnem pojmovanju osebnosti 

 N α M SD 

1. sklop trditev 121 0,48 3,33 0,98 

2. sklop trditev 121 0,56 3,93 0,85 
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3.3 Zaznava učencev o implicitnem pojmovanju inteligentnosti 

njihovih učiteljev 

Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo, kakšna je zaznava učencev 5. in 6. razreda osnovne 

šole o tem, kako njihovi učitelji pojmujejo inteligentnost. 

To vprašanje sem preverjala s štirimi postavkami izbirnega tipa, pri katerih so vprašani na 5-

stopenjski ocenjevalni lestvici označili, v kolikšni meri se strinjajo z določeno trditvijo. 

Iz tabele 8 je razvidno, da se anketirani učenci 5. in 6. razreda v povprečju bolj strinjajo s 

trditvijo, da jim ob prejemu slabe ocene učitelj/-ica reče, da so slabo oceno dobili zato, ker se 

niso dovolj učili in bi se lahko na ocenjevanje bolje pripravili. 

Pri trditvi, da jim učitelj/-ica po prejemu slabe ocene reče, da tako slabe ocene ni pričakoval/-

a, saj je mislil/-a, da je učenec bolj pameten, je veliko več učencev (38 %) odgovorilo z ne drži 

oz. nikakor ne drži, kar je razvidno tudi iz grafa 3.  

Iz tabele 8 lahko razberemo tudi, da se vprašani učenci pogosteje strinjajo s trditvijo, da jih ob 

prejemu dobre ocene učitelj/-ica pohvali, ker so se veliko učili in vložili veliko truda. Pri drugi 

trditvi (Ko dobim dobro oceno, moj/-a učitelj/-ica reče, da sem zelo pameten/pametna.) so bili 

učenci bolj neopredeljeni. 36 % jih je odgovorilo, da trditev nikakor ne drži ali ne drži, 38 % 

pa, da trditev zanje popolnoma drži ali v glavnem drži. To lahko razberemo iz grafa 4. 

Tabela 7: Zaznava učencev o učiteljevem implicitnem pojmovanju inteligentnosti 

 

 

Ko dobim slabo oceno, moj/-a učitelj/-ica: 

 

 

N 

 

 

M 

 

 

SD 

reče, da sem slabo oceno dobil/-a zato, ker se nisem 

dovolj učil/-a in se na ocenjevanje bolj pripravil/-a. 

121 3,93 1,13 

reče, da ni pričakovala tako slabe ocene, saj je 

mislil/-a, da sem bolj pameten/pametna. 

121 2,99 1,31 

 

 

Ko dobim dobro oceno, moj/-a učitelj/-ica: 

 

 

reče, da sem zelo pameten/pametna. 

121 2,98 1,26 

 

me pohvali, da sem se veliko učil/-a in vložil/-a 

veliko truda. 

121 4,17 1,09 
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Graf 3: Strinjanje s trditvama o zaznavi učiteljevega pojmovanja inteligentnosti 

 

 

Graf 4: Strinjanje s trditvama o zaznavi učiteljevega pojmovanja inteligentnosti 

 

Dobljeni rezultati pri tem vprašanju nakazujejo, da učenci pri svojih učiteljih v večji meri 

zaznavajo prožno miselno naravnanost pri pojmovanju inteligentnosti, kar je iz pedagoškega 

vidika zelo pozitivno. Prav učitelji in njihova prepričanja imajo namreč velik vpliv na 

oblikovanje miselne naravnanosti pri učencih. S tem, ko učitelj razloge za neuspeh pri učencu 

pripiše nečemu, kar je mogoče spremeniti (npr. pomanjkanje truda, premalo učenja, uporaba 

napačnih strategij za učenje), učencu sporoči, da se lahko v prihodnosti spremeni, oz., da je sam 

odgovoren za svoj neuspeh in ga lahko z več vloženega truda izboljša (American Psychological 

Association, 2016). Če dobi učenec povratno informacijo, da je učitelj razočaran nad njegovo 

oceno, saj je mislil, da je bolj pameten, pa se zdi, da ni možnosti, da bi prihodnjič lahko izboljšal 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

reče, da sem slabo oceno dobil/-a zato, ker se nisem

dovolj učil/-a in se na ocenjevanje bolj pripravil/-a.

reče, da ni pričakovala tako slabe ocene, saj je mislil/-a,

da sem bolj pameten/pametna.

Ko dobim slabo oceno, učitelj/-ica:

1 - Nikakor ne drži 2 3 4 5 - Popolnoma drži
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me pohvali, da sem se veliko učil/-a in vložil/-a veliko

truda.

Ko dobim dobro oceno, učitelj/-ica:

1 - Nikakor ne drži 2 3 4 5 - Popolnoma drži
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svoj rezultat. Poleg tega pa s tem ne dobi nobene povratne informacije, na kakšen način naj se 

pripravlja naslednjič, če želi dosežek izboljšati. Ko učitelj v razredu poudarja učenje in trud in 

ne dosežkov, pa se to pozitivno odraža v učnih strategijah, samooceni sposobnosti in učne 

uspešnosti ter motiviranosti učencev (Cugmas, 1999). 

3.4 Zaznava učencev o implicitnem pojmovanju inteligentnosti 

njihovih staršev 

Četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo, kakšna je zaznava učencev 5. in 6. razreda osnovne 

šole o tem, kako njihovi starši pojmujejo inteligentnost. 

To vprašanje sem preverjala s štirimi postavkami izbirnega tipa, pri katerih so vprašani na 5-

stopenjski ocenjevalni lestvici označili, v kolikšni meri se strinjajo z določeno trditvijo. 

Iz tabele 9 je razvidno, da se anketirani učenci 5. in 6. razreda povprečno gledano bolj strinjajo 

s trditvijo, da jim ob prejemu slabe ocene starši rečejo, da se verjetno niso dovolj učili in da 

bodo oceno zagotovo popravili, če se bodo naslednjič bolj pripravili. 

Pri trditvi, da jim starši po prejemu slabe ocene rečejo, da so pričakovali boljšo oceno, saj so 

mislili, da so bolj pametni je rezultat zelo neopredeljen, saj so odgovori učencev približno enako 

razporejeni med vseh pet postavk, kar je razvidno iz grafa 5. 

Iz tabele 9 lahko razberemo tudi, da se vprašani učenci pogosteje strinjajo s trditvijo, da jim ob 

prejemu dobre ocene starši rečejo, da so ponosni nanje, saj vedo, da so se veliko učili in vložili 

veliko truda. Pri drugi trditvi (Ko dobim dobro oceno, moji starši rečejo, da so ponosni name, 

saj vidijo, da sem zelo pameten/pametna.) so bili učenci bolj neopredeljeni, vseeno pa je večina 

odgovorila, da ta trditev zanje popolnoma drži (29 %), v glavnem drži (28 %) ali pa včasih drži, 

včasih ne drži (26 %), kar je razvidno iz grafa 6. 
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Tabela 8: Zaznava učencev o implicitnem pojmovanju inteligentnosti staršev 

Ko dobim slabo oceno, moji starši: N M SD 

rečejo, da so pričakovali boljšo oceno, saj so mislili, da 

sem bolj pameten/pametna. 

121 3,13 1,34 

rečejo, da se verjetno nisem dovolj učil/-a in da bom oceno 

zagotovo popravil/-a, če se bom naslednjič bolj pripravil/-a. 

121 4,26 1,12 

 

 

Ko dobim dobro oceno, moji starši: 

   

rečejo, da so ponosni name, saj vedo, da sem se veliko 

učil/-a in vložil/-a veliko truda. 

121 4,50 0,98 

rečejo, da so ponosni name, saj vidijo, da sem zelo 

pameten/pametna. 

121 3,62 1,20 

 
 

Graf 5: Strinjanje s trditvama o zaznavi pojmovanja inteligentnosti staršev 
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pripravil/-a.
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Graf 6: Strinjanje s trditvama o zaznavi pojmovanja inteligentnosti staršev 

 

Mnenje učencev o miselni naravnanosti njihovih staršev je pomembno, saj poleg učitelja v dobi 

otroštva in šolanja z njimi preživijo največ časa in jim zato predstavljajo najpomembnejši zgled 

tudi na področju miselne naravnanosti. Tako raziskovalci kot profesorji se strinjajo, da so starši 

ključni pri oblikovanju otrokove motivacije in uspehov v šoli in v življenju nasploh (Haimovitz 

in Dweck, 2016). Skozi leta so namreč številne raziskave potrjevale hipotezo, da se starši v 

odnosu z otroki odzivajo v skladu s svojo miselno naravnanostjo, s čimer le to prenašajo tudi 

nanje (Moorman in Pomerantz, 2010). 

V pričujoči raziskavi so učenci izrazili prevladujoče mišljenje, da njihovi starši v odnosu z njimi 

izražajo prožno miselno naravnanost, kar je z izobraževalnega vidika pozitivno, saj postanejo 

starši, ki vidijo neuspeh kot zavirajoč, ob znakih otrokovega neuspeha zaskrbljeni in tesnobni, 

kar lahko čuti in vidi tudi otrok. Ames in Archer (1987) sta v eni izmed študij ugotovili, da so 

matere s takšno miselnostjo, kot pomembnejšo označile postavko, da otrok dobi dobro oceno 

ter da je boljši od ostalih, kot pa da se trudi po najboljših močeh. Na tak način starši pri otroku 

spodbujajo miselnost, da je inteligentnost stalna lastnost, saj je slab dosežek znak neznanja in 

nesposobnosti. Starši, ki neuspeh vidijo kot priložnost za napredek, pa se ne osredotočajo na 

dosežke, pač pa na sam proces učenja ter na to, kako bi lahko kar najbolj pomagali otroku pri 

učenju in izboljšanju. S tem pri otroku spodbujajo prožno miselnost, saj se inteligentnost z 

učenjem lahko gradi in izboljša (Haimovitz in Dweck, 2016). 
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3.5 Razlike v implicitnem pojmovanju inteligentnosti in 

osebnosti med spoloma 

Peto raziskovalno vprašanje je naslovilo razlike v implicitnem pojmovanju inteligentnosti in 

osebnosti med spoloma.  

V tabeli 10 so prikazani rezultati t-testa za neodvisne vzorce, s katerim sem preverjala razlike 

v implicitnem pojmovanju inteligentnosti pri posamezni trditvi glede na spol anketiranih 

učencev. 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da pri implicitnem pojmovanju inteligentnosti med deklicami in 

dečki 5. in 6. razreda osnovne šole prihaja do statistično značilnih razlik (p < 005) pri trditvi 

»Lahko se naučiš novih stvari, vendar ne moreš izboljšati svojih sposobnosti.«. Dečki se v večji 

meri strinjajo z zgoraj omenjeno trditvijo kot deklice. Pri ostalih spremenljivkah oz. trditvah ne 

prihaja do statistično značilnih razlik med dečki in deklicami na ravni stopnje značilnosti α = 

0,05. 

Iz dobljenega rezultata lahko sklepamo, da v pričujoči raziskavi med dečki in deklicami ni 

statistično značilnih razlik v tem, kakšna so njihova implicitna pojmovanja inteligentnosti.  

Tabela 9: Razlike v implicitnem pojmovanju inteligentnosti pri posamezni trditvi glede na spol 

Trditev Spol N M SD t 

p 

(dvostranska) 

Svoje pameti ne moreš 

izboljšati. 

ženski 54 1,69 1,03 -1,43  0,16  
moški 67 1,99 1,24 

Lahko se naučiš novih stvari, 

vendar ne moreš izboljšati 

svojih sposobnosti. 

ženski 54 2,20 1,19 -2,11  0,04  
moški 67 2,67 1,24 

Vedno lahko bistveno 

spremeniš svoje sposobnosti. 

ženski 54 4,00 1,10 -0,66  0,51  
moški 67 4,13 1,13 

Svoje pameti ne moreš 

pretirano izboljšati. 

ženski 54 2,91 1,43 0,49  0,62  
moški 67 2,78 1,48 

Ne glede na to, kako pameten 

si, se lahko vedno vsaj še 

malo izboljšaš. 

ženski 54 4,70 0,69 0,34  0,74  
moški 67 4,66 0,81 

Ne glede na to, kako pameten 

si, se lahko vedno spremeniš. 

ženski 54 4,35 0,97 0,76 0,45 

moški 67 4,22 0,87 
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Podobno kot za inteligentnost, sem preverila tudi, ali obstajajo razlike med dečki in deklicami 

pri pojmovanju osebnosti. Rezultati t-testa za neodvisne vzorce so predstavljeni v tabeli 11. 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da glede implicitnega pojmovanja osebnosti med deklicami in 

dečki 5. in 6. razreda osnovne šole ne prihaja do statistično značilnih razlik (p > 0,005) na ravni 

stopnje značilnosti α = 0,05 pri nobeni izmed trditev. 

Podobno kot za inteligentnost lahko iz dobljenega rezultata sklepamo, da v pričujoči raziskavi 

med dečki in deklicami ne obstajajo statistično značilne razlike v njihovem implicitnem 

pojmovanju osebnosti.  

Tabela 10: Razlike v implicitnem pojmovanju osebnosti pri posamezni trditvi glede na spol 

Trditev Spol N M SD t 

p 

(dvostranska) 

Vedno lahko spremeniš svojo 

osebnost.  

ženski 54 3,80 1,27 -1,08  0,28  
moški 67 4,04 1,25 

Prijatelje lahko pripraviš do 

tega, da te imajo radi, vendar 

svoje prave osebnosti ne 

moreš spremeniti.  

ženski 54 3,09 1,44 -1,19  0,24  
moški 67 3,39 1,28 

Osebnost je del tebe in se je 

ne da spremeniti.  

ženski 54 3,37 1,38 -0,01  0,99  
moški 67 3,37 1,50 

Sebe in svojo osebnost lahko 

močno spremeniš.  

ženski 54 3,44 1,33 -0,01  0,99  
moški 67 3,45 1,31 

Ni mogoče pretirano 

spremeniti tega, kakšna oseba 

si. Nekateri so dobre osebe, 

nekateri pa slabe in tega se ne 

da pretirano spremeniti.  

ženski 54 3,35 1,38 -0,14  0,89  
moški 67 3,39 1,42 

Ne glede na to, kdo si in kako 

se obnašaš, vedno se še lahko 

spremeniš. 

ženski 54 4,41 0,92 0,12 0,91 

moški 67 4,39 0,90 
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3.6 Odnos med učno uspešnostjo učencev ter njihovim 

implicitnim pojmovanjem inteligentnosti in osebnosti 

S šestim oz. zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem preverjala, kakšna je povezava med učno 

uspešnostjo učencev ter njihovim implicitnim pojmovanjem inteligentnosti in osebnosti. 

Miselna naravnanost je z učno uspešnostjo povezana na način, da usmerja učence k različnim 

ciljem, drugačnim pogledom na trud, ki ga je potrebno vložiti za dosego cilja, in predvsem k 

drugačnim reakcijam po neuspehu (Haimovitz in Dweck, 2017). 

Učno uspešnost učencev sem ugotavljala z vprašanjem, kakšna je bila učenčeva končna ocena 

pri matematiki in pri športu v lanskem šolskem letu. Ta dva učna predmeta sem izbrala, ker 

preverjata različne sposobnosti učencev. Povezavo med učno uspešnostjo učencev in 

inteligentnostjo oz. osebnostjo sem preverjala s Pearsonovim korelacijskim koeficientom.  

V tabeli 12 so najprej predstavljeni podatki o povezanosti učne uspešnosti in implicitnim 

pojmovanjem inteligentnosti.  

Kot lahko razberemo iz tabele 12, obstaja statistično značilna, šibka negativna povezanost (ob 

stopnji značilnosti p < 0,01) med končno oceno pri matematiki v lanskem šolskem letu ter 

trditvijo »Svoje pameti ne moreš izboljšati.« (r  = -0,39). Z večanjem končne ocene v lanskem 

šolskem letu pri matematiki, se statistično pomembno manjša strinjanje z zgoraj omenjeno 

trditvijo. Ta rezultat nakazuje, da učno uspešnejši učenci pogosteje menijo, da svojo pamet 

lahko izboljšaš, kar je značilno za prožno miselnost. 

Obstaja tudi statistično značilna, šibka negativna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,05) 

med končno oceno pri matematiki v lanskem šolskem letu in trditvijo »Lahko se naučiš novih 

stvari, vendar ne moreš izboljšati svojih sposobnosti.« (r  = -0,23) ter trditvijo »Svoje pameti 

ne moreš pretirano izboljšati.« (r  = -0,23). Z večanjem končne ocene v lanskem šolskem letu 

pri matematiki se statistično pomembno manjša strinjanje z zgoraj omenjenima trditvama. Tudi 

ta rezultat nakazuje, da učno uspešnejši učenci pogosteje menijo, da lahko svoje sposobnosti in 

pamet vedno izboljšaš. Takšno pojmovanje je značilno za prožno miselno naravnanost.  

Prav tako obstaja statistično značilna šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 

0,01) med končno oceno pri matematiki v lanskem šolskem letu ter trditvijo »Ne glede na to, 

kako pameten si, se lahko vedno vsaj še malo izboljšaš.« (r  = 0,25). Z večanjem končne ocene 

v lanskem šolskem letu pri matematiki, se statistično pomembno povečuje tudi strinjanje z 
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zgoraj omenjeno trditvijo. Tudi ta rezultat nakazuje, da so učenci s prožno miselnostjo, ki so se 

v večji meri strinjali s to trditvijo, učno uspešnejši. 

Obstaja tudi statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,01) 

med končno oceno pri športni vzgoji v lanskem šolskem letu ter trditvijo »Ne glede na to, kako 

pameten si, se lahko vedno vsaj še malo izboljšaš.« (r  = 0,24). Z večanjem končne ocene v 

lanskem šolskem letu pri športni vzgoji se statistično pomembno povečuje tudi strinjanje z 

zgoraj omenjeno trditvijo. Strinjanje s to trditvijo nakazuje na prožno miselnost na področju 

inteligentnosti vprašanih. Zopet lahko ugotovimo, da so učno uspešnejši učenci (tokrat na 

področju športa) pogosteje izrazili prožno miselno naravnanost. Pri ostalih trditvah ni bila 

zaznana statistično pomembna povezanost med pojmovanjem inteligentnosti in učno 

uspešnostjo. 

Tabela 11: Povezava med učno uspešnostjo učencev in njihovim pojmovanjem inteligentnosti 

 Trditev 

Končna ocena pri 

matematiki v 

lanskem šolskem 

letu 

Končna ocena 

pri športu v 

lanskem 

šolskem letu 

Svoje pameti ne moreš 

izboljšati. 

r -0,39** -0,13 

p (dvostranska) 0,00 0,16 

N 121 121 

Lahko se naučiš novih 

stvari, vendar ne moreš 

izboljšati svojih 

sposobnosti. 

r -0,23* -0,07 

p (dvostranska) 0,01 0,44 

N 121 121 

Vedno lahko bistveno 

spremeniš svoje 

sposobnosti. 

r 0,11 -0,01 

p (dvostranska) 0,24 0,98 

N 121 121 

Svoje pameti ne moreš 

pretirano izboljšati. 

r -0,23* -0,04 

p (dvostranska) 0,01 0,70 

N 121 121 

Ne glede na to, kako 

pameten si, se lahko vedno 

vsaj še malo izboljšaš. 

r 0,25** 0,24** 

p (dvostranska) 0,01 0,01 

N 121 121 

Ne glede na to, kako 

pameten si, se lahko vedno 

spremeniš. 

r 0,12 0,10 

p (dvostranska) 0,21 0,31 

N 121 121 

** p < 0,01 

* p < 0,05 



46 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da učno uspešnejši učenci pogosteje gojijo prožno 

miselno naravnanost na področju inteligentnosti. Takšen rezultat je bil pričakovan in je v skladu 

s podatki iz literature oz. s podatki že izvedenih raziskav po svetu. Park, Gunderson idr. (2016) 

so npr. s študijo ugotovili, da učenci že v prvih razredih osnovne šole kažejo opredeljenost k 

eni izmed miselnih naravnanosti na področju inteligentnosti, kar tudi že vpliva na njihove učne 

dosežke na področju matematike. Natančneje, toga miselna naravnanost je povezana z nižjim 

dosežkom na standardiziranem matematičnem testu, medtem ko je prožna miselna naravnanost 

povezana z boljšim rezultatom na testu. 

Eden izmed razlogov, zakaj so prožno misleči učenci uspešnejši je, da posamezniki s prožno 

miselnostjo ne čutijo potrebe po tem, da bi svojo inteligentnost dokazovali pred drugimi, pač 

pa so usmerjeni v učenje in iskanje novih izzivov, ki jim bodo pomagali pri nadaljnjem učnem 

razvoju. Zavedajo se, da se ljudje med seboj razlikujejo in imajo različne talente, zmožnosti in 

interese, kljub temu pa verjamejo, da ima vsak posameznik možnost spremeniti se in se razvijati 

skozi delo in izkušnje (Debeljak Rus, 2013). Medtem pa toga miselna naravnanost negativno 

vpliva na učno uspešnost učencev, saj je pri njih ves čas prisotna skrb, ali so dovolj sposobni. 

Njihov glavni cilj je, da pred drugimi pokažejo svoje znanje in zmožnosti, preprečiti pa želijo, 

da bi izpadli nevedni ali da bi bili drugi uspešnejši od njih. Dovolj so jim že preprosti uspehi, 

do katerih pridejo z malo truda, zahtevnejših nalog pa se ustrašijo, saj jim predstavljajo možnost 

neuspeha, ki pa zanje pomeni, da niso dovolj inteligentni. To je razlog, da imajo učenci s 

tovrstno miselnostjo pogosto slabo mišljenje o sebi in svojih sposobnostih (Dweck, 1999).  

V tabeli 13 sledijo še podatki o povezanosti med učno uspešnostjo in implicitnim pojmovanjem 

osebnosti pri učencih. 

Iz tabele 13 je razvidno, da obstaja statistično značilna, šibka pozitivna povezanost (ob stopnji 

značilnosti p < 0,05) med končno oceno pri športni vzgoji v lanskem šolskem letu ter trditvijo 

»Vedno lahko spremeniš svojo osebnost.« (r  = 0,23). Z večanjem končne ocene v lanskem 

šolskem letu pri športni vzgoji se statistično pomembno povečuje tudi strinjanje z zgoraj 

omenjeno trditvijo.   

Obstaja statistično značilna, šibka negativna povezanost (ob stopnji značilnosti p < 0,05) med 

končno oceno pri športni vzgoji v lanskem šolskem letu ter trditvijo »Osebnost je del tebe in se 

je ne da spremeniti.« (r = -0,21), ter trditvijo »Ni mogoče pretirano spremeniti tega, kakšna 

oseba si. Nekateri so dobre osebe, nekateri pa slabe in tega se ne da pretirano spremeniti.« (r  = 
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-0,18). Z večanjem končne ocene v lanskem šolskem letu pri športni vzgoji se statistično 

značilno manjša strinjanje z zgoraj omenjenima trditvama. 

Pri ostalih trditvah ni bila zaznana statistično značilna povezava med implicitnim pojmovanjem 

osebnosti in učno uspešnostjo. 

Tabela 12: Povezava med učno uspešnostjo učencev in njihovim pojmovanjem osebnosti 

 Trditev 

Končna ocena pri 

matematiki v 

lanskem šolskem 

letu 

Končna ocena 

pri športu v 

lanskem 

šolskem letu 

Vedno lahko spremeniš 

svojo osebnost. 

r -0,03 0,23* 

 p (dvostranska) 0,75 0,01 

N 121 121 

Prijatelje lahko pripraviš 

do tega, da te imajo radi, 

vendar svoje prave 

osebnosti ne moreš 

spremeniti. 

r -0,01 -0,06 

p (dvostranska) 0,92 0,55 

N 121 121 

Osebnost je del tebe in se 

je ne da spremeniti. 

r -0,14 -0,21* 

p (dvostranska) 0,12 0,02 

N 121 121 

Sebe in svojo osebnost 

lahko močno spremeniš. 

r 0,01 0,16 

p (dvostranska) 0,96 0,08 

N 121 121 

Ni mogoče pretirano 

spremeniti tega, kakšna 

oseba si. Nekateri so 

dobre osebe, nekateri pa 

slabe in tega se ne da 

pretirano spremeniti. 

r -0,09 -0,18* 

p (dvostranska) 0,31 0,05 

N 121 121 

Ne glede na to, kdo si in 

kako se obnašaš, vedno se 

še lahko spremeniš. 

r 0,16 0,16 

p (dvostranska) 0,08 0,08 

N 121 121 

** p < 0,01 

* p < 0,05 

 

Iz dobljenih podatkov lahko ugotovimo, da je miselna naravnanost na področju osebnosti v 

manjši meri povezana z učno uspešnostjo učencev kot miselnost na področju inteligentnosti. 

Takšen rezultat je bil pričakovan in je tudi smiseln, glede na to, da je pri učnih dosežkih in 

uspehu v ospredju učenčevo mišljenje o njegovih sposobnostih in inteligentnosti. 
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4 Sklep 

Osrednji cilj empiričnega dela magistrskega dela je bil raziskati implicitno pojmovanje 

inteligentnosti in osebnosti kot dane oz. spreminjajoče se lastnosti pri učencih 5. in 6. razreda 

osnovne šole. Oblikovala sem šest raziskovalnih vprašanj, na katera sem odgovorila skozi 

empirično raziskavo.  

Na podlagi empirične raziskave sem ugotovila, da večina vprašanih učencev goji prožno 

miselno naravnanost na področju inteligentnosti. V veliki meri so se namreč strinjali s trditvami, 

ki so značilne za prožno miselnost (M = 4,34, SD = 0,68), medtem ko se je s trditvami, ki so 

značilne za togo miselnost, strinjalo malo učencev (M = 2,38, SD = 0,99). To pomeni, da 

vprašani učenci verjamejo, da so njihove sposobnosti in inteligentnost spremenljive lastnosti, 

ki jih je tekom življenja s trudom in delom možno spremeniti. Prožna miselnost je na področju 

izobraževanja tudi bolj zaželena, saj so učenci pripravljeni svoje znanje izboljševati in 

nadgrajevati s trudom in delom (Dweck, 2006). Medtem pa so učenci s togo miselno 

naravnanostjo nenehno v skrbeh, ali so dovolj sposobni, kar negativno vpliva na učno 

uspešnost. Njihov glavni cilj je, da svoje znanje in zmožnosti pokažejo pred drugimi, zato se 

zadovoljijo že s preprostimi uspehi, zahtevnejših nalog pa se ustrašijo, saj jim predstavljajo 

možnost neuspeha, ki pa zanje pomeni, da niso dovolj inteligentni (Dweck, 1999). 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem ugotovila, da sta pri pojmovanju osebnosti obe 

miselni naravnanosti bolj enakovredno zastopani kot pri pojmovanju inteligentnosti. Še vseeno 

pa lahko iz dobljenih podatkov razberemo, da tudi na področju osebnosti večji del učencev goji 

prožno miselnost (M = 3,93, SD = 0,85) kot togo miselnost (M = 3,33, SD = 0,98). Posamezniki 

s prožno miselnostjo so bolj dovzetni za spremembo prepričanj. Nove informacije, ki so 

drugačne od njihovih predhodnih prepričanj, sprejmejo kot vir učenja in spodbudo za pozitivne 

odzive (Dweck, 2006). Ljudi okrog sebe ne presojajo po njihovih značajskih in osebnostnih 

lastnostih, temveč skušajo razumeti njihovo doživljanje, potrebe in cilje, razmišljanje in 

kulturo, v kateri živijo (Dweck in Ehrlinger, 2014). Nasprotno so ljudje s togo miselnostjo 

nagnjeni k temu, da na podlagi nekaj podatkov ustvarijo celostno sodbo o značaju osebe in jo, 

tudi če prejmejo nove, drugačne informacije, težko spremenijo (Chiu, Dweck, Hong in Fu, 

1997). Takšno prepričanje je pogosto povezano tudi s stereotipi (Dweck in Ehrlinger, 2014). 

Na podlagi empiričnih ugotovitev lahko pri tretjem raziskovalnem vprašanju povzamem, da 

učenci pri svojih učiteljih v večji meri zaznavajo prožno miselno naravnanost pri pojmovanju 

inteligentnosti. Vprašani so odgovarjali na trditve, kako se na prejem dobre oz. slabe ocene 
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odzovejo njihovi učitelji. Rezultati so pokazali, da so se učenci večinoma bolj strinjali s 

trditvama, ki nakazujeta na prožno miselno naravnanost pri njihovih učiteljih (pri trditvi »Ko 

dobim slabo oceno, moj/-a učitelj/-ica reče, da sem slabo oceno dobil/-a zato, ker se nisem 

dovolj učil/-a in se na ocenjevanje bolj pripravil/-a.« sem izračunala M = 3,93, SD = 1,13, pri 

trditvi »Ko dobim dobro oceno, me moj/-a učitelj/-ica pohvali, da sem se veliko učil/-a in 

vložil/-a veliko truda.« pa M = 4,17, SD = 1,09). Z izobraževalnega vidika je to pozitiven 

podatek, saj imajo prav učitelji in njihova prepričanja velik vpliv na oblikovanje miselne 

naravnanosti pri učencih. S tem, ko učitelj razloge za neuspeh pri učencu pripiše nečemu, kar 

je mogoče spremeniti (npr. pomanjkanju truda, premalo učenja, uporabi napačnih strategij za 

učenje), ponudi učencu upanje, da se lahko v prihodnosti spremeni, oz., da je sam odgovoren 

za svoj neuspeh in ga lahko z več vloženega truda vedno izboljša (American Psychological 

Association, 2016). V kolikor pa učitelj učencu reče, da je razočaran nad oceno, saj je mislil, 

da je le ta bolj pameten, pa mu ne da nikakršnega upanja, da bo prihodnjič lahko izboljšal svoj 

rezultat in prav tako nobene povratne informacije, na kakšen način naj poskuša dosežek 

izboljšati. Če učitelj v razredu poudarja učenje in trud in ne dosežkov, se to pozitivno odraža v 

učnih strategijah, samooceni sposobnosti in učne uspešnosti ter motiviranosti učencev 

(Cugmas, 1999). 

Podobno kot za učitelje sem s četrtim raziskovalnim vprašanjem preverjala, kako učenci 

zaznavajo pojmovanje inteligentnosti pri svojih starših. Ugotovila sem, da učenci pri svojih 

starših v večji meri zaznavajo prožno miselno naravnanost pri pojmovanju inteligentnosti, saj 

so se v povprečju bolj strinjali s trditvama, ki sta značilni za prožno miselnost (pri trditvi »Ko 

dobim slabo oceno, moji starši rečejo, da se verjetno nisem dovolj učil/-a in da bom oceno 

zagotovo popravil/-a, če se bom naslednjič bolj pripravil/-a.« sem izračunala M = 4,26, SD = 

1,12, pri trditvi »Ko dobim dobro oceno, moji starši rečejo, da so ponosni name, saj vedo, da 

sem se veliko učil/-a in vložil/-a veliko truda.« pa M = 4,50, SD = 0,98). Mnenje učencev o 

miselni naravnanosti njihovih staršev je pomembno, saj poleg učitelja v dobi otroštva in šolanja 

z njimi preživijo največ časa in jim zato predstavljajo najpomembnejši zgled tudi na področju 

miselne naravnanosti. Raziskovalci menijo, da so starši ključni pri oblikovanju otrokove 

motivacije in uspehov v šoli in v življenju nasploh (Haimovitz in Dweck, 2016). Skozi leta so 

namreč številne raziskave potrjevale hipotezo, da se starši v odnosu z otroki odzivajo v skladu 

s svojo miselno naravnanostjo, s čimer le to prenašajo tudi nanje (Moorman in Pomerantz, 

2010). 
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S petim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, ali obstajajo razlike v pojmovanju 

inteligentnosti in osebnosti med spoloma. Iz dobljenih podatkov je bilo razvidno, da v pričujoči 

raziskavi statistično značilnih razlik v implicitnem pojmovanju inteligentnosti in osebnosti ni 

moč zaznati.  

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, ali obstaja povezava med pojmovanjem 

inteligentnosti in osebnosti učencev ter njihovo učno uspešnostjo. Učno uspešnost učencev sem 

ugotavljala z vprašanjem, kakšna je bila učenčeva končna ocena pri matematiki in pri športu v 

lanskem šolskem letu. Povezavo med učno uspešnostjo učencev in njihovim implicitnim 

pojmovanjem inteligentnosti oz. osebnosti sem preverjala s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom. Iz dobljenih rezultatov sem ugotovila, da učno uspešnejši učenci pogosteje gojijo 

prožno miselnost na področju inteligentnosti. Pri štirih od šestih trditev je bila namreč 

ugotovljena statistično značilna povezanost med prožno miselnostjo in učno uspešnejšimi 

učenci. Takšen rezultat je bil pričakovan in je v skladu s podatki iz literature oz. s podatki že 

izvedenih raziskav po svetu.  

Eden izmed razlogov, zakaj so prožno misleči učenci uspešnejši je, da so posamezniki s prožno 

miselnostjo usmerjeni predvsem v učenje in iskanje novih izzivov, ki jim bodo pomagali pri 

razvoju. Ljudje se med seboj razlikujejo in imajo različne talente, zmožnosti in interese, kljub 

temu pa ima vsak posameznik možnost spremeniti se in se razvijati skozi delo in izkušnje 

(Debeljak Rus, 2013). Medtem pa toga miselna naravnanost negativno vpliva na učno uspešnost 

učencev, saj je pri njih prisotna skrb, ali so dovolj sposobni. Zanje je glavni cilj to, da pred 

drugimi pokažejo svoje znanje in zmožnosti, preprečiti pa skušajo, da bi izpadli nevedni, ali da 

bi bili drugi uspešnejši od njih. Zadovoljijo jih že preprosti uspehi, do katerih pridejo z malo 

truda, zahtevnejših nalog pa se ustrašijo, saj jim predstavljajo možnost neuspeha (Dweck, 

1999).  

Podobno kot za inteligentnost, sem preverjala tudi povezavo med implicitno miselno 

naravnanostjo učencev na področju osebnosti in njihovo učno uspešnostjo. Iz dobljenih 

podatkov sem ugotovila, da je miselna naravnanost na področju osebnosti v manjši meri 

povezana z učno uspešnostjo učencev kot miselnost na področju inteligentnosti. Takšen rezultat 

je bil pričakovan in je tudi smiseln, glede na to, da je pri učnih dosežkih in uspehu v ospredju 

učenčevo mišljenje o njegovih sposobnosti in inteligentnosti.  

Nanizane ugotovitve in sklepi kažejo na to, da so bili v omenjeni raziskavi uresničeni cilji, ki 

sem si jih zastavila pred začetkom raziskovanja, saj sem uspešno odgovorila na vsa raziskovalna 
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vprašanja. To delo vidim kot prispevek k raziskovanju miselne naravnanosti, ki je v Sloveniji 

še dokaj neraziskana tema. V tujini, predvsem v Veliki Britaniji in ZDA, teorija Carol Dweck 

že močno vpliva na šolstvo, učenci se npr. učijo o miselni naravnanosti, izvajajo se različne 

delavnice na to temo, poleg tega pa tudi na podjetja (ki v potencialnih bodočih sodelavcih iščejo 

ljudi, ki gojijo prožno miselnost) (Chivers, 2017). Učinki raziskav Carol Dweck so sicer vedno 

tako izjemni in potrjujejo velike razlike med posamezniki s prožno in posamezniki s togo 

miselnostjo, da so nekateri metodologi in psihologi že pisali o tem, ali teorija res popolnoma 

drži. Rezultati njenih raziskav naj bi bili namreč nenaravni, saj so ljudje že po kratkih 

delavnicah oz. treningih spremenili svojo miselno naravnanost (Scott, 2015). Vseeno pa v 

znanstvenih virih praviloma vse raziskave potrjujejo teorijo miselne naravnanosti in do nje ne 

pristopajo s kritično distanco. Menim pa, da moramo biti učitelji pri podajanju povratnih 

informacij in spodbujanju prožne miselne naravnanosti previdni in premišljeni, saj nekateri 

učenci kljub sprejemanju prožne miselnosti, ne bodo vedno uspešni. Ob stalnem poudarjanju, 

da bosta delo in trud prinesla uspeh, bi lahko učenci, ki kljub več vloženemu trudu in učenju ne 

bodo uspešni, postali še manj motivirani ter o sebi in svojih sposobnostih razvili še slabše 

mišljenje. 

Omejitev pričujoče raziskave vidim v samem vzorcu vprašanih, ki bi za večjo reprezentativnost 

lahko zajemal več učencev iz celotne Slovenije, tako pa so bile vključene le šole na Kočevskem. 

Nekateri učenci niso imeli interesa za izpolnjevanje ankete in so odgovarjali po slučaju ter niso 

odgovorili na vse trditve. Vse to seveda vpliva na končni rezultat. 

V prihodnje bi bilo smiselno razmišljati o študiji, ki bi zajela tudi učitelje in ovrednotila njihovo 

mnenje o pojmovanju inteligentnosti za njihov poklic ter za učno uspešnost učencev. Poleg tega 

bi bilo smiselno izvesti tudi raziskavo, ki bi določen vzorec učencev spremljala daljše časovno 

obdobje, v vmesnem času izvesti delavnico o pomenu miselne naravnanosti in nato preveriti, 

ali je le ta imela kakšen vpliv na razmišljanje učencev in sprožila spremembo miselnosti. 

Seveda bi bila takšna raziskava dolgotrajnejša in kompleksnejša, vseeno pa bi morda učence 

bolj pritegnila, saj bi začutili pomembnost lastnega doprinosa in radovednost ter bi bili tako 

tudi pri izpolnjevanju vprašalnika bolj motivirani in dosledni.  

Menim, da bo znanje, pridobljeno iz tega dela, obogatilo moje bodoče delo z učenci, saj bom 

pri poučevanju bolj pozorna na to, da bom poudarjala pomembnost prožne miselne 

naravnanosti, ki se je v raziskavi izkazala kot prevladujoča pri učno uspešnejših učencih. Pri 

svojem delu bom skušala pri učencih spodbujati mišljenje, da lahko vsak izmed njih z delom in 

vztrajnostjo napreduje.  
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6 Priloge 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik 

Sem Urša Žagar, profesorica razrednega pouka. S svojo raziskavo želim ugotoviti, kako učenci 

razmišljate o svoji inteligentnosti in osebnosti, ter kako mislite, da o tem razmišljajo vaši učitelji 

in starši. Prosim te, da mi pri tem pomagaš in odgovoriš na naslednja vprašanja. 

Tvoja naloga je, da natančno prebereš vprašanja, o njih dobro premisliš in se odločiš, s katerim 

odgovorom se najbolj strinjaš. Pomembno je, da veš, da ni pravilnih in napačnih odgovorov. 

Obkroži tistega, ki najbolj velja zate. 

 

1. Obkroži:  

Spol:          deklica              deček 

 

2. Napiši:    

Razred, v katerega hodiš letošnje šolsko leto: __________________ 

Končna ocena pri matematiki v lanskem šolskem letu: ______________  

Končna ocena pri športu v lanskem šolskem letu: _______________ 

 

3. Natančno preberi trditve in razmisli, v kolikšni meri se z njimi strinjaš oz. ne strinjaš. 

Pri vsaki trditvi obkroži samo en odgovor: 

5 – če se s trditvijo popolnoma strinjaš, 

4 – če se s trditvijo v glavnem strinjaš, 

3 – če se ne moreš odločiti, ali se s trditvijo strinjaš, 

2 – če se s trditvijo v glavnem ne strinjaš, 

1 – če se s trditvijo nikakor ne strinjaš. 

 

 Popolnoma 

drži 

V glavnem 

drži 

Včasih drži, 

včasih ne 

drži 

V glavnem 

ne drži 

Nikakor ne 

drži 

1. Svoje pameti ne 

moreš izboljšati. 

5 4 3 2 1 

2. Lahko se naučiš 

novih stvari, vendar ne 

5 4 3 2 1 
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moreš izboljšati svojih 

sposobnosti. 

3. Vedno lahko 

spremeniš svojo 

osebnost. 

5 4 3 2 1 

4. Prijatelje lahko 

pripraviš do tega, da te 

imajo radi, vendar 

svoje prave osebnosti 

ne moreš spremeniti. 

5 4 3 2 1 

5. Vedno lahko 

bistveno spremeniš 

svoje sposobnosti. 

5 4 3 2 1 

6. Osebnost je del tebe 

in se je ne da 

spremeniti. 

5 4 3 2 1 

7. Svoje pameti ne 

moreš pretirano 

izboljšati.  

5 4 3 2 1 

8. Sebe in svojo 

osebnost lahko močno 

spremeniš.  

5 4 3 2 1 

9. Ne glede na to, kako 

pameten si, se lahko 

vedno vsaj še malo 

izboljšaš. 

5 4 3 2 1 

10. Ni mogoče 

pretirano spremeniti 

tega, kakšna oseba si. 

Nekateri so dobre 

osebe, nekateri pa 

slabe in tega se ne da 

pretirano spremeniti. 

5 4 3 2 1 

11. Ne glede na to, 

kako pameten si, se 

lahko vedno 

spremeniš. 

5 4 3 2 1 

12. Ne glede na to, kdo 

si in kako se obnašaš, 

vedno se še lahko 

spremeniš. 

5 4 3 2 1 

 

4. Razmisli o tem, kako tvoje ocene po navadi komentirajo tvoj/-a učitelj/-ica in tvoji 

starši, ter odgovori na trditve tako, da obkrožiš eno številko od 1 do 5. 

4.1 Ko dobim slabo oceno, moj/-a učitelj/-ica: 
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 Popolnoma 

drži 

V 

glavnem 

drži 

Včasih 

drži, včasih 

ne drži 

V 

glavnem 

ne drži 

Nikakor 

ne drži 

reče, da sem slabo oceno dobil/-

a zato, ker se nisem dovolj učil/-

a in se na ocenjevanje bolj 

pripravil/-a. 

5 4 3 2 1 

reče, da ni pričakovala tako 

slabe ocene, saj je mislil/-a, da 

sem bolj pameten/pametna. 

5 4 3 2 1 

 

4.2 Ko dobim dobro oceno, moj/-a učitelj/-ica: 

reče, da sem zelo 

pameten/pametna. 

5 4 3 2 1 

me pohvali, da sem se veliko 

učil/-a in vložil/-a veliko truda. 

5 4 3 2 1 

 

4.3 Ko dobim slabo oceno, moji starši: 

rečejo, da so pričakovali 

boljšo oceno, saj so mislili, da 

sem bolj pameten/pametna. 

5 4 3 2 1 

rečejo, da se verjetno nisem 

dovolj učil/-a in da bom oceno 

zagotovo popravil/-a, če se 

bom do naslednjič bolj 

pripravil/-a 

5 4 3 2 1 

 

4.4 Ko dobim dobro oceno, moji starši: 

rečejo, da so ponosni name, 

saj vedo, da sem se veliko 

učil/-a in vložil/-a veliko 

truda. 

5 4 3 2 1 

rečejo, da so ponosni name, 

saj vidijo, da sem zelo 

pameten/pametna. 

5 4 3 2 1 
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Priloga 2: Soglasje za starše 

 

Pisno soglasje staršev za sodelovanje mladoletnega otroka v 

raziskavi za magistrsko nalogo 

 
Spoštovani starši, 

 

v okviru raziskave, ki jo opravljam za svojo magistrsko nalogo z naslovom »Implicitna 

pojmovanja inteligentnosti in osebnosti pri učencih 2. triletja osnovne šole v povezavi z 

učno uspešnostjo«, bom ugotavljala, kako učenci razmišljajo o svoji osebnosti in 

inteligentnosti, ter kako mislijo, da o tem razmišljajo njihovi učitelji in starši. Učenci bodo 

izpolnili kratek anketni vprašalnik, ki je anonimen, kar pomeni, da ne bodo navajali svojih 

osebnih podatkov. Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni le za namen raziskave. Prosim Vas, 

da s svojim podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka v raziskavi in s tem pripomorete k 

uspešni izvedbi le te. 

 

Hvala in lep pozdrav. 

 

Urša Žagar 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Spodaj podpisani ……………….…………………… (vpišite vaše ime in priimek) 

 

DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM  (ustrezno obkrožite), da moj otrok 

 

…………………………………… (vpišite ime in priimek vašega otroka), ki obiskuje  

 

………. razred (vpišite razred) Osnovne šole ………………………… (vpišite ime šole), 

 

sodeluje v raziskavi, ki jo v okviru svoje magistrske naloge izvaja študentka Urša Žagar. 

 

 

 

V …………………………, dne ……………………….. . 

 

 

Podpis starša ali skrbnika 

 

……………………………….. 

 

 


