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POVZETEK
Naučena nemoč je pojav, ki ga pogosto zasledimo med učenci s posebnimi
potrebami oziroma učenci, ki so v šoli manj uspešni. Ob nenehnem doživljanju
neuspeha se pri učencu pojavi prepričanje, da z lastno dejavnostjo ne more vplivati
na uspešnost v šoli in tako v šolsko delo več ne vlaga truda. Naučena nemoč vpliva
na motivacijo, kognicijo in otrokovo čustvovanje.

Otrok, pri katerem se pojavi

naučena nemoč, sam le te ne more odpraviti, zato potrebuje pomoč odrasle osebe.
V raziskavi sem se osredotočila na poznavanje naučene nemoči med razrednimi
učitelji. Ugotavljala sem, ali prepoznajo znake pri učencu in kako preprečujejo
oziroma kako to odpravljajo. V raziskavo so bili vključeni razredni učitelji, ki v svojem
razredu poučujejo otroka s posebnimi potrebami.
Rezultati kažejo, da so učitelji večinoma seznanjeni s pojavom naučena nemoč in
prepoznajo njene znake. Izpostavijo, da se naučena nemoč pri učencu s posebnimi
potrebami najbolj kaže kot slaba samopodoba. V oceno smo jim ponudili različne
strategije, ki jih učitelji ocenjujejo kot ustrezne. Ko pa govorijo o ukrepih, ki jih
uporabljajo, opažamo, da si ti večinoma zelo splošni. Ob poznavanju bolj specifičnih
strategij in načrtovanju dejavnosti, ki so usmerjene v odpravo naučene nemoči, bi
preprečevanje in odprava le-te bila lahko uspešnejša.

Ključne besede: naučena nemoč, pojasnjevalni slog, motivacija, učna neuspešnost
strategije za preprečevanje naučene nemoči, otroci s posebnimi potrebami

ABSTRACT
Learned helplessness is very common among students with special needs or
students who are less successful in school. Constantly experiencing failure
convinces them that they cannot have any influence on being successful with their
own activity, and they stop trying. Learned helplessness affects motivation, cognition
and child’s emotions. A child, who has developed learned helplessness, cannot
overcome it by himself or herself. He or she needs help from an adult.
In the research I have focused on the knowledge about learned helplessness among
teachers in primary school. I tried to discover whether they recognize sings of
learned helplessness in a student and how they prevent or overcome them. I
included teachers who teach children with special needs in their class.
The results show that teachers are mostly familiar with the learned helplessness and
recognize its sings. They point out that learned helplessness is mostly shown as poor
self-esteem. We have offered the teachers a variety of strategies to overcome
learned helplessness and they evaluate them as appropriate. We have noticed that
the teachers use only very general strategies to help these students. Having
knowledge of more specific strategies and planning activities that are aimed at
eliminating learned helplessness the prevention and elimination could be more
efficient.

Keywords: learned helplessness, explanatory style, motivation, school failure,
strategies for preventing learned helplessness, children with special needs.
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UVOD
Šolski vsakdanjik je sestavljen iz doživljanja uspehov in neuspehov. Največkrat se
kot merilo za uspeh v šoli uporabljajo ocene. Otroci, ki dobivajo dobre ocene, se
praviloma čutijo sposobne, v šolsko delo vlagajo več truda in so motivirani za šolsko
delo.
Tisti, ki pa v šoli nenehno doživljajo neuspehe, sčasoma ne zaupajo več v svoje
sposobnosti, njihova motivacija za delo upade, postanejo pasivni. Nenehno
doživljanje neuspeha negativno vpliva na izoblikovanje učenčeve samopodobe, na
katero ima v času šolanja velik vpliv prav uspeh v šoli.
Med učence, ki v šoli najpogosteje doživljajo neuspehe, spadajo učenci s posebnimi
potrebami. Ob nenehnem doživljanju neuspeha so se naučili oz so sami sebe
prepričali, da na končen izid neke dejavnosti ne morejo vplivati s svojimi dejani, zato
se vdajo. Morebitne uspehe pa si razlagajo z dejavniki, na katere sami ne morejo
vplivati.
Za osebe, ki so prepričane, da so dogodki v življenju nenadzorljivi, pravimo, da so
razvile naučeno nemoč. Gordon poudari, da otrokova nemoč ni njegova racionalna
odločitev, ampak je vedenje, ki se ga je otrok naučil (Gordon in Gordon, 2006).
Otrok začne doživljati neuspeh in lahko razvije naučeno nemoč že v prvih razredih
osnovne šole. Tako je ključno, da

učitelji na razredni stopnji, ki z otroki v šoli

preživijo največ časa, poznajo in prepoznajo znake naučene nemoči. Prav tako bi
morali poznati najrazličnejše metode, s katerimi se lahko naučena nemoč pri otroku
izniči oz. se jo prepreči. Pri odpravljanju le-te vsekakor sodeluje tudi specialni
pedagog in ostali strokovni delavci, ki so vključeni v delo z otrokom. Otrok, ki je razvil
naučeno nemoč, le-te brez pomoči odraslih namreč ne bo uspel odpraviti. Kot zapiše
Gordon (Gordon in Gordon, 2006), je otroka potrebno naučiti, kako naj naučeno
nemoč odpravi, saj drugače ne bo odrastel v uspešno in produktivno odraslo osebo.
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I. TEORETIČNI DEL
1. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
NJIHOVE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

IN

NAČELA

Otroci s posebnimi potrebami so vsi tisti otroci, ki imajo primanjkljaje, odstopanja na
področju gibanja, percepcije, miselnih procesov, na področju govora, učenja, vedenja
in čustvovanja (Schmidt, 2001).
Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) med
otroke s posebnimi potrebami uvrščamo tiste, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje
programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene
programe

vzgoje

in

izobraževanja

oziroma

posebne

programe

vzgoje

in

izobraževanja.
Skupine otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2. člen):


otroci z motnjami v duševnem razvoju



slepi in slabovidni otroci



gluhi in naglušni otroci



otroci z govorno - jezikovnimi motnjami



gibalno ovirani otroci



dolgotrajno bolni otroci



otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja



otroci z avtističnimi motnjami



otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj se otrok s posebnimi
potrebami usmeri v zanj najprimernejši program vzgoje in izobraževanja. (ZUOPP).
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1.2. NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v času osnovnošolskega
izobraževanja so pomembna predvsem naslednja načela vzgoje in izobraževanja:
(Košir idr., 2008, str. 5,6)


načelo inkluzije kot sodobne oblike izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami



načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki predstavljajo temelj za uspešno
učenje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,



načelo enakih možnosti, ki upošteva posebne potrebe otrok, drugačnosti otrok
in mladostnikov, narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo
omogočala otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v procesu vzgoje
in izobraževanja v čim večji meri preseči posledice motenj, primanjkljajev ali
ovir,



načelo pravice do izbire (otrok naj ima možnost izbire šole, ki lahko zagotovi
izvajanje ustreznega programa)



načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja (starše je
potrebno vključiti v načrtovanje, odločanje, delo in evalvacijo)



načelo organiziranja izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami čim bliže domu (otrok se naj ne izloči iz svojega okolja) sledi
principu, da tudi otrok s posebnimi potrebami, če je le mogoče, ne bi izločali iz
družinskega in socialnega okolja



načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in individualiziranimi
programi ( upoštevanje otrokovih sposobnosti in primanjkljajev ter zmožnosti
za doseganje standardov znanja)



načelo kontinuiranosti programov (možnost prehajanja med različnimi oblikami
šolanja)



načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja



načelo interdisciplinarnosti (sodelovanje različnih strokovnjakov za celostno
spremljanje učenja in razvoja otroka)

Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) avtorji navajajo
enaka načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki jih je potrebno
3

upoštevati, da bo otrok s posebnimi potrebami lahko uspešen v vzgojnoizobraževalnem procesu.
Slabšo uspešnost otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli pa lahko pripišemo
deloma tudi temu, da vsa načela morda niso upoštevana in da niso zagotovljeni vsi
pogoji, ki bi otroku omogočali uspešno napredovanje. Upoštevanje teh načel v praksi
omogoča otrokom s posebnimi potrebami enakovredno vključenost v proces
izobraževanja.

1.3. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI
Po analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (Opara, 2010) se
število teh otrok, ki se šolajo v programih s prilagojenim izvajanjem in
strokovno pomočjo, povečuje medtem ko se

dodatno

število otrok, ki se šolajo v

specializiranih ustanovah ne spreminja. Analiza kaže tudi, da so dosežki učencev s
posebnimi potrebami nižji od dosežkov njihovih vrstnikov.

Kot možne vzroke

navajajo neustrezne prilagoditve v poučevanju in učenju, časovne prilagoditve,
didaktične pripomočke, klimo v razredu. Poudarijo pa tudi možnost, da so lahko
otroci usmerjeni v zanje neustrezne programe.

Otrok, ki je usmerjen v zanj

prezahteven program, bo tako v šoli praviloma doživljal številne neuspehe, ki močno
vplivajo na pojav naučene nemoči in na s tem povezano njegovo nizko samopodobo.
V Beli knjigi (2011) predlagajo usklajene diagnostične postopke, na podlagi katerih bi
komisije usmerjale otroke s posebnimi potrebami v zanje najprimernejše programe.

1.4. UČITELJ IN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Najpomembnejšo vlogo pri šolanju otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli ima
učitelj v razredu, saj z učencem preživi največ časa. Učitelj mora prilagoditi in v
marsičem spremeniti način dela in omogočiti dostopnost do kurikuluma tudi otroku s
posebnimi potrebami. Načrtovanje takšnega dela zahteva od učiteljev veliko mero
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fleksibilnosti, razumevanja in

uporabe širokega spektra znanja in vlaganje

dodatnega napora.
Bratož (2004, str. 42) izpostavi pomen dodatnega izobraževanja učiteljev o
specifičnih potrebah otroka, timskega dela med strokovnimi delavci tako v procesu
načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela (odgovornost za otrokov napredek se
porazdeli).
Učitelji morajo biti zato deležni podpore s strani vodstva šole ter drugih strokovnih
delavcev (predvsem svetovalne službe), da lahko ustvarijo kar se da dobre pogoje za
enakovredno vključenost otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole.
Bratož pravi, da je za učitelje, ki imajo v razredu otroka s posebnimi potrebami, zelo
pomembno, da se dobro seznanijo s primanjkljaji in posebnostmi otroka, ter da
uporabljajo različne strategije, ki bodo pripomogle k uspešni vključitvi takega otroka v
razred. Za vsakega otroka s posebnimi potrebami je potrebno oblikovati
individualiziran program dela, v katerem se opredelijo cilji in prilagoditve. Pomembno
je, da so cilji oblikovani tako, da otroku predstavljajo izziv, torej so primerne
težavnosti ga ustrezno motivirajo, da lahko z dovolj vloženega truda doseže uspeh.
Da bo otrok v šoli ob vseh prilagoditvah uspešen, je potrebno dobro sodelovanje med
strokovnimi delavci. Člani tima se med sabo dopolnjujejo, si pomagajo in poskrbijo,
da je podpora otroku s posebnimi potrebami čim bolj kakovostna in ustrezna.
Vsekakor so tudi starši v vseh fazah pomemben član tima. Od njih lahko pridobimo
pomembne informacije o funkcioniranju njihovega otroka. Tudi v fazi izvajanja lahko
zelo veliko pripomorejo, če doma po svoji moči pomagajo dosegati cilje, ki so bili
zastavljeni.
Učitelj lahko pomembno vpliva na sprejetost učenca v skupino sovrstnikov. Vključitev
otroka vpliva tudi na vzdušje med vrstniki, učitelji in učenci. Otroci s posebnimi
potrebami lahko v medsebojne odnose vnesejo

kvalitete kot so: strpnost,

sprejemanje drugačnosti, prilagajanje, upoštevanje drugih,... (Opara, 2005, str 73)
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo učiteljev pozitiven odnos in podporo.
Njihova motivacija za učenje se zmanjša predvsem zaradi ovir, ki jih imajo pri učenju.
Brez motivacije pa učenje ne prinese želenega rezultata oz. uspeha.
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2. UČNA MOTIVACIJA
Učna motivacija je psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga usmerja,
določa intenzivnost učenja in mu omogoči, da je pri učenju vztrajen (Puklek in
Zupančič,2009, str 41).
Učna motivacija je pomemben dejavnik uspešnosti v šoli, saj lahko učenčevo
nesodelovanje pri pouku, malo vloženega truda, hitro prenehanje z učenjem, kadar to
zahteva še dodaten napor, in izogibanje težkim nalogam ogrozi učenčev uspeh v šoli
(Peklaj idr. 2009).
Količina motivacije pri učenju pomembno vpliva tudi na to, kako dobro in koliko se
bodo učenci naučili v posamezni učni situaciji. Učenci z visoko učno motivacijo bodo
v učni situaciji uporabljali višje spoznavne procese in se bodo tako več naučili kot
učenci z nizko učno motivacijo (Peklaj idr. 2009).
Nizka učna motivacija se izraža kot nepripravljenost učenca na sodelovanje pri
pouku, nizka prizadevnost in malo vloženega truda. Kadar je učenec soočen s
težavo, hitro preneha z učenjem. Učenec je nepripravljen soočati se s težkimi
nalogami (Puklek in Zupančič, 2009).
Maretinč Požarnik (2000) pove, da gre pri motivaciji za kombinacijo trajnih
osebnostnih potez (interesi, raven aspiracije) in značilnosti učne situacije (težavnost,
privlačnost snovi), kar pomeni, da na motivacijo za učenje vplivajo tako naši lastni
interesi kot tudi sama snov. Tako je lahko posameznik pri določenem predmetu
visoko motiviran, pri drugem pa je raven motivacije nižja. Velik vpliv pa ima seveda
tudi način učiteljevega ustvarjanja učnih situacij.

Otroci, ki bodo višje motivirani,

bodo v šoli dosegali več uspeha kot tisti, pri katerih je motivacija nizko izražena.
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2.1. NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA
V pedagoški literaturi se motivacija za učenje pogosto deli na notranjo in zunanjo
motivacijo.
Kadar se učimo, da dosežemo dobro oceno, da nekomu ustrežemo ali da se
izognemo kazni, govorimo o zunanji motivaciji. Cilj učenja ni, da razumemo snov,
ampak na primer dobra ocena (Marentič Požarnik, 2000).
Motivirajo nas zunanji dejavniki in ne zanima nas dejavnost sama, temveč posledica,
ki jo dejavnost prinese (Peklaj idr., 2009).
O notranji motivaciji govorimo, kadar je cilj učenja spoznati nekaj novega, razvijanje
lastnih sposobnosti, obvladati novo spretnost. K dejavnosti nas spodbudijo notranji
dejavniki. Notranja motivacija ne potrebuje spodbud v obliki nagrad ali kazni.
Dejavnost, ki jo učenec opravlja, predstavlja cilj sama po sebi (Peklaj idr., 2009).
Juriševičeva povzema, da se notranja motivacija najpogosteje opredeljuje s tremi,
med seboj prepletenimi elementi:


učencu so v posebno zadovoljstvo težje naloge, ki mu predstavljajo izziv



spodbuda za učenje sta interes in radovednost



učenec obvlada učno snov in je pri učenju kompetenten, prav tako pa je
vrednota tudi učenje samo (Juriševič, 2006).

Vendar pa Peklajeva (2009) poudarja, da učencev ne moremo enostavno razdeliti na
tiste, ki so notranje, in tiste, ki so zunanje motivirani. Učenec lahko ima v neki situaciji
visoko izraženi tako notranjo kot zunanjo motivacijo, prav tako pa lahko ima obe
motivaciji nizko izraženi.
Požarnikova meni, da je zato delitev na zunanjo in notranjo preveč črno-bela in ne
more zajeti vseh vrst motivacije. Meni, da je pri proučevanju motivacije potrebno
razlikovati med tremi elementi:


razlogi za določeno dejavnost



odločitev, da se v dejavnost vložili čas in napor
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vztrajanje, da se dejavnost izpelje do konca ( v Marentič Požarnik 2000, str
189).

Puklek in Zupančič povzemata, da se vse od otroštva dalje povečujejo zunanji
dejavniki, ki vplivajo na vedenje, pojavljajo se zahteve po dejavnostih, ki so
usmerjene k cilju. Dejavnost je vse pogosteje le sredstvo za dosego cilja. Notranja
motivacija upada, nadomeščajo jo zunanje spodbude (v Puklek in Zupančič, 2009).

Povzamemo lahko, da sta notranja in zunanja motivacija med sabo povezani in se
dopolnjujeta. Učitelji pa bi morali s svojim načinom poučevanja pri otroku spodbujati
predvsem notranjo motivacijo za učenje. Če je otrok za dejavnost, v katero je vložil
veliko truda, še primerno nagrajen, pa bo v prihodnje v šolsko delo vložil še več.
Potrebno je najti pravo ravnotežje med obema oblikama motivacije, ki se lahko glede
na učno situacijo spreminja.

2.2. STORILNOSTNA MOTIVACIJA
O storilnostni motivaciji oz motivaciji za dosežek govorimo takrat, kadar se rezultat
naše aktivnosti vrednoti (Peklaj idr., 2009). Učenci se med sabo razlikujejo po stopnji
storilnostne motivacije. Nekateri imajo močno željo po uspehu in dosežkih in ne
potrebujejo dodatne spodbude. Drugi pa potrebujejo veliko zunanjih spodbud in se z
odporom lotijo reševanja težkih nalog (Marentič Požarnik, 2000).

Ljudi lahko na podlagi tega, kaj jih motivira za posamezno dejavnost, razdelimo v dve
skupini: prvo skupino motivira želja po uspehu; drugo pa izogibanje neuspehu
(Peklaj, 2009).
Požarnikova (2000) napiše, da se v človeku prepletata želja po uspehu in strah pred
neuspehom, prevlada pa ena težnja, ki določi, kako se lotimo posamezne naloge.
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2.3. ATRIBUCIJSKA TEORIJA
Atribucijska oz. pripisovalna teorija po B. Weinerju temelji na predpostavki, da ljudje
poskušamo

poiskati oz razumeti vzroke za uspeh oz neuspeh, ki ga doživimo.

Teorija poudarja zamisel, da učence motivira dejstvo, da se ob zadovoljstvu nad
izidom počutijo zelo dobro. Učenčevo trenutno dojemanje samega sebe bo imelo
močan vpliv na to, kako si bo razlagal uspeh ali neuspeh svojega dosedanjega truda
ter kako bo na podobne situacije reagiral tudi v prihodnje (Weiner, 1992).
Po Weinerju lahko večino vzrokov za nek dogodek razvrstimo znotraj 3 dimenzij
(vsako razlago lahko opišemo s tremi vidiki) (prav tam):


Lokus oz mesto

Vzrok za uspeh oz neuspeh je lahko zunaj (primer: učitelj) ali pa znotraj (sposobnost)
posameznika.
Dimenzija lokusa vpliva na posameznikovo samozavest in doživljanje ponosa. Kadar
uspeh pripišemo sebi, se

poveča naša samozavest. Neuspeh, ki ga pripišemo

notranjim vzrokom, pa našo samozavest zmanjša. Ponos ima veliko motivacijsko
funkcijo, saj si oseba želi ponoviti tiste aktivnosti, ki so privedle do doživljanja
ponosa.


Stabilnost (stalen ali spremenljiv razlog)

Vzrok za uspeh oz. neuspeh lahko ostaja enak ali pa se spreminja. Volja in trud se
lahko pri posamezniku zelo hitro spreminjata, medtem ko je sposobnost stalna
dimenzija.
Dimenzija stabilnosti je tista, ki po doživljanju uspeha ali neuspeha vpliva na
nadaljnja pričakovanja. Vzroki, ki so stalni, nakazujejo, da se bodo izidi iz preteklosti
ponovili tudi v prihodnje. Kadar smo doživeli uspeh, se bo pričakovanje za prihodnje
uspehe še povečalo. Ob neuspehu bomo to pričakovali tudi v prihodnje. Kadar so
vzroki spremenljivi, pa ne moremo pričakovati takšnega izida, kot je bil v preteklih
situacijah. Uspeh tako ne napoveduje zagotovljenih nadaljnjih uspehov.
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Kontrola

Posameznik lahko vzrok nadzoruje ali pa je ta nenadzorljiv. Utrujenost, razpoloženje
in sposobnost so nenadzorljivi vzroki; na vložen trud pa posameznik lahko vpliva,
lahko se bolj potrudi ali pa se preneha truditi.
Dimenzija nadziranja oz kontrole pa vpliva na doživljanje sramu in krivde. Kadar
neuspeh pripišemo nadzorljivim dogodkom, občutimo krivdo. Sram pa občutimo, ko
so za nek negativen dogodek krivi nenadzorljivi dogodki.

Pomembna predpostavka teorije je, da si bodo ljudje svoj uspeh ali neuspeh razlagali
tako, da bodo ohranili pozitivno samopodobo. Tako bodo svoj uspeh pripisali trudu in
svojim sposobnostim, neuspeh pa dejavnikom, nad katerimi nimajo nadzora (smola,
pristranski učitelj).
Čemu oseba pripiše vzrok za uspeh ali neuspeh, pomembno vpliva na količino truda,
ki ga bo posameznik v prihodnje vložil v podobnih situacijah.

2.3.1 ATRIBUCIJE ZA DOŽIVLJANJE USPEHA OZ NEUSPEHA V ŠOLI
Predvsem v šoli obstaja dogovorjen niz vzrokov za uspeh oz neuspeh. Ti so:
otrokova sposobnost, trenuten in dolgoročen trud, različnost nalog, kompetence
učitelja, učenčevo razpoloženje in sreča (Weiner, 1992, str. 247).
Uspeh v šoli se najpogosteje pripisuje visokim sposobnostim in trudu, neuspeh pa
nizkim sposobnostim in pomanjkanju truda. Učenci bodo najbolj vztrajni pri učenju
takrat, kadar bodo svoj učni uspeh pripisali naslednjim dejavnikom:


notranjim, nestabilnim in nadzorljivim



notranjim, stabilnim faktorjem, nad katerimi imajo malo nadzora in jih lahko
občasno zmotijo še drugi dejavniki (smola pri posamezni nalogi).

Svoj neuspeh pa pripišejo notranjim, nestabilnim in nadzorljivim dejavnikom.
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Tabela prikazuje vzrok oz. razlago za neuspeh na podlagi kombinacij treh dimenzij
(lokus, stabilnost, kontrola) (Weiner, 1992, str. 253).

Tabela 1: Vzrok za neuspeh na podlagi treh dimenzij

KOMBINACIJA DIMENZIJ

VZROK (RAZLAGA) ZA NEUSPEH

Notranji – stabilen - nenadzorljiv

Nizke sposobnosti

Notranji – stabilen – nadzorljiv

Se nikoli ne uči

Notranji - spremenljiv - nenadzorljiv

Na dan preizkusa je bolan

Notranji – spremenljiv - nadzorljiv

Za določen preizkus znanja se ni učil

Zunanji – stabilen - nenadzorljiv

Zahteve v šoli so visoke

Znanji – stabilen – nadzorljiv

Učitelj je pristranski

Zunanji – spremenljiv - nenadzorljiv

Smola

Zunanji – spremenljiv - nadzorljiv

Sošolci mu niso pomagali

Tudi Arnoldova (1996) je mnenja, da se atribucijska teorija z lahkoto prenese v šolo.
Učenec, ki dobiva dobre ocene, lahko sam sebe oceni kot bistrega in sposobnega.
Njegova motivacija za nadaljnje učenje je zelo visoka. Učenec z nizkimi ocenami
lahko sam sebe vidi kot neumnega in njegova motivacija za nadaljnje učenje upade.
Krivdo za neuspeh pa lahko učenec »prevali« tudi na pomanjkanje sreče, na učitelja
ali pa na premalo vloženega lastnega truda. Vzroki za njegov neuspeh tako lahko
postanejo obvladljivi in spremenljivi. Takšno razmišljanje pa lahko ponovno spodbudi
motivacijo za učenje (Arnold, 1996).
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2.3.2. ATRIBUCIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Raziskave so pokazale, da učenci s posebnimi potrebami pripišejo uspeh in neuspeh
drugim dejavnikom, kot ostali otroci, kar lahko vpliva tudi na njihovo delovanje v
razredu. Arnoldova (1996) povzame značilnosti pripisovanja otrok s posebnimi
potrebami v dveh točkah:
1. Učenci s posebnimi potrebami pogosteje pripišejo uspeh in neuspeh
dejavnikom zunaj posameznika. Predvsem uspeh težko pripišejo lastnim
sposobnostim

in

trudu

(notranjim,

nespremenljivim

in

nadzorljivim

dejavnikom), ampak zunanjim, spremenljivim in nenadzorljivim dejavnikom.
2. Učenci s posebnimi potrebami imajo nižjo splošno shemo o sebi kot ostali
učenci. Pojavi se že v nižjih razredih. Predvsem se samozavest zmanjša pri
tistih učencih, ki niso bili identificirani kot otroci s posebnimi potrebami in niso
dobili dodatne strokovne pomoči.
Tudi Lipec Stoparjeva (2005) je v svoji raziskavi, v katero so bili vključeni otroci z
bralnimi težavami, prišla do zaključka, da tisti otroci, ki imajo težave pri branju,
razloge za neuspeh oz. težave pri branju iščejo v zunanjih dejavnikih in v tistih
notranjih dejavnikih, na katere ne morejo vplivati. Boljši bralci pa svoj uspeh pri
branju pogosteje pripišejo sebi. Raziskava je tudi pokazala, da najboljši bralci za
svoj uspeh pogosto iščejo razlage v svojih sposobnostih in manj v trudu. Tisti, ki so
svoj uspeh najpogosteje pripisali notranjim dejavnikom, na katere lahko vplivajo, so
bili bralci z disleksijo, ki uspešno kompenzirajo svoje primanjkljaje. V uspeh pri branju
so morali vložiti veliko truda (prav tam).
Te ugotovitve lahko posplošimo tudi na ostale otroke s posebnimi potrebami.
Posebej pomembno se mi zdi, da so učenci, ki so s svojim trudom dosegli uspeh, leto znali tudi pripisati lastnemu trudu. Učitelji morajo biti na to pozorni predvsem pri
pohvalah in povratnih informacijah, ki jih dajejo otrokom. Poudariti je potrebno
predvsem trud, ki so ga v dejavnost vložili in ne toliko sposobnosti otrok.
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3. SHEME O SEBI IN NJIHOV VPLIV NA MOTIVACIJO TER
UČNO USPEŠNOST
»Zelo pomembna naloga šole je pomagati učencu, da oblikuje realistično mnenje o
sebi in svojih sposobnostih ter da pridobi osnovno samozavest za spoprijemanje z
učnimi nalogami.« (Marentič Požarnik, 2000, str 206).
Kot

pomemben dejavnik, ki vpliva na motivacijo za učenje, Wolfolk izpostavi

prepričanja, ki jih imajo učenci o sebi (Wolfolk, 2002).
Sheme o sebi zajemajo prepričanje o lastnih sposobnostih, samoučinkovitosti in
samopodobo posameznika. Vse našteto pomembno vpliva na otrokovo motivacijo za
učenje, vztrajnost in na količino vloženega truda, ki ga učenec vloži v posamezne
dejavnosti.
Pri oblikovanju sheme o sebi v šolskem obdobju imajo velik vpliv tudi učitelji, ki
otroka poučujejo in zato je pomembno zavedanje o pomembnem vplivu, ki ga te
sheme imajo na otrokovo dejavnost in uspešnost.

3.1. PREPRIČANJA O SPOSOBNOSTIH
Sposobnostim po atribucijski teoriji pripišemo največji vpliv na motivacijo za učenje.
Wolfolk (2002) napiše, da otroci sposobnosti dojemajo kot nestabilne in kontroljive.
Trud in sposobnosti enačijo – tisti, ki se trudi in uspe, je pameten. Če pa ne uspeš,
se ne trudiš dovolj, nisi pameten. Med sposobnostjo, trudom in uspešnostjo začnejo
razlikovati pri enajstih letih.

Kadar si otroci svoje sposobnosti razlagajo kot nesprejemljive, delajo tiste aktivnosti,
pri katerih so uspešni in ne morejo doživeti neuspeha, prav tako pa v delo ne vlagajo
veliko napora. Tako bi bil napor za dosego cilja ali morebiten neuspeh zanje
pokazatelj lastnih nizkih sposobnosti.
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Učenci, ki na primer pred preizkusi znanja poudarjajo, da se niso učili, želijo svoj
morebitni neuspeh pripisati nedelu in ne lastnim nizkim sposobnostim. Kot oblika
obrambe pred neuspehom se pri učencih pojavlja tudi zavlačevanje. Učenec si slabo
oceno razlaga s tem, da se je dela lotil zelo pozno, in tako slaba ocena ne more biti
posledica nizkih sposobnosti (prav tam).
Če pa se sposobnosti dojemajo kot spremenljive, se postavijo takšni cilji in izbirajo
dejavnosti, ki izboljšujejo spretnosti. Morebitni neuspeh pa je razumljen kot
pokazatelj, da se je za dosego cilja potrebno še bolj potruditi.

3.2. SAMOUČINKOVITOST
»Samoučinkovitost je zaupanje v lastne sposobnosti razmišljanja, presojanja,
izbiranja in odločanja« (Youngs, 2000, str. 12).
Wolfolk zapiše, da je

samoučinkovitost prepričanje o lastni kompetetntnosti

ali

učinkovitosti na določenem področju (Wolfolk, 2002).
Prepričanje o samoučinkovitosti je velik pokazatelj aktivnosti, ki se jih bo posameznik
lotil. Presodimo namreč lastne sposobnosti, ali bomo določeno nalogo lahko opravili
ali ne. Največ informacij o lastni učinkovitosti dobimo iz predhodnih lastnih izkušenj.
Kadar smo pri dejavnostih uspešni, se prepričanje o samoučinkovitosti poveča, ob
doživljanju neuspeha pa se zmanjša (prav tam).
Tudi opazovanje drugih pri izvajanju določene aktivnosti je

lahko spodbuda za

izvedbo neke aktivnosti. Te informacije nimajo takšnega pomena kot lastne
predhodne

izkušnje, a so kljub temu lahko koristne, predvsem kadar osebi

primanjkuje lastnih izkušenj.
O lastni uspešnosti oseba dobiva informacije tudi od drugih oseb.
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Tudi telesno vznemirjenje in čustva ob spoprijemanju z nalogo vplivajo na
samoučinkovitost. Kadar smo zaskrbljeni in napeti, se samoučinkovitost zmanjša, ob
vznemirjenosti in pričakovanju se samoučinkovitost poveča.
Tako kot prepričanja o lastnih sposobnostih, tudi prepričanje o samoučinkovitosti
vpliva na motivacijo. Oseba, ki je prepričana v lastno učinkovitost, si bo zastavila
visoke cilje in ob neuspehu ne bo odnehala, ampak bo poiskala druge strategije za
rešitev določene naloge. Z vztrajanjem in večjo aktivnostjo si pridobivajo vedno nove
izkušnje, ki bodo v prihodnosti dejavnost pomagale izvesti še uspešneje. Puklek
povzema, da so prepričanja o lastnih sposobnostih vezana na posamezni šolski
predmet. Učencu bodo pri uspešnem učenju, na primer angleškega jezika, v pomoč
prepričanja in zaznavanje samoučnkovitosti na tem področju, ne pa splošno
prepričanje v učinkovitost učenja (Valentine, 2004, povz. po Puklek in Zupančič,
2009, str. 66).
Wolfolk (2002) poveže atribucije s samoučnkovitostjo: kadar se uspeh pripiše
notranjim razlogom, se samoučinkovitost poveča. Ob pripisu uspeha zunanjim
dejavnikom pa se občutek samoučinkovitosti praviloma ne poveča. Občutek naše
samoučinkovitosti pa vpliva na oblikovanje atribucij. Osebe z visokim občutkom
samoučinkovitosti za svoj neuspeh poiščejo nadzorljive vzroke. Nasprotno pa ljudje z
nizkim občutkom razlog za neuspeh poiščejo v nenadzorljivih vzrokih, kot je
sposobnost.
Wolfolk povzema (prav tam, str. 341) raziskave, ki kažejo, da se šolski uspeh in
učinkovitost izboljšata, kadar učenci :
-

postavijo kratkoročne cilje, ki jim omogočajo, da lažje spremljajo in vrednotijo
svoj napredek

-

uporabljajo podčrtovanje in povzemanje kot strategiji učenja, saj jim olajšajo
usmerjanje pozornosti

-

niso nagrajeni le glede na sodelovanje ampak tudi na uspešnost
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3.3. SAMOPODOBA
Samopodoba je skupek idej, občutkov in stališč, ki jih imajo ljudje o sebi, ni stalna,
enotna in nesprejemljiva (Wolfolk, 2002, str 71). Wolfolk opozori na razliko med
pojmoma samopodoba in samospoštovanje. Prva je naše mišljenje oz prepričanje o
tem, kdo sem, druga pa čustveno dojemanje oz. vrednotenje samega sebe. Splošna
samopodoba nastane kot skupek več med seboj povezanih podob o sebi.
Požarnikova (2000) povzema, da se samopodoba deli na:
-

šolsko
Šolsko samopodobo sestavljajo samopodobe pri posameznih predmetih

-

nešolsko
Sestavljajo jo socialna (odnosi z sovrstniki in pomembnimi drugimi), čustvena
in telesna (videz in telesne sposobnosti) samopodoba.

Temeljni sestavini samopodobe sta samoučinkovitost in samospoštovanje. Če je ena
izmed njiju pri otroku negativna, se zniža tudi otrokova samopodoba (Young, 2000).
Učitelj predstavlja ključnega pomembnega drugega, ki vpliva na oblikovanje otrokove
samopodobe. Učitelj lahko s svojimi opazkami in pričakovanji vpliva na otrokovo
samovrednotenje. Pomembna naloga učitelja je, da ustvari takšno učno okolje, ki
omogoča razvoj pozitivne samopodobe pri učencu (prav tam).
Med najmočnejše dejavnike, ki vplivajo na učenca, pa je ocenjevanje ter doživljanje
učnih uspehov oziroma neuspehov, ki

se jim otroci v šoli ne morejo izogniti.

Prepogosto se zgodi, da otrok mnenje o sebi razvije le skozi učni uspeh.
»Uspešnost na učnem področju je opredeljena z učnimi cilji oz standardi znanja, ki
so v nekem šolskem sistemu postavljeni kot merilo učenčevih dosežkov pri določeni
starosti oz v določenem razredu« (v Puklek in Zupančič,2009, str. 9). V osnovni šoli
se učenčev napredek ocenjuje na podlagi načrtovanih ciljev oz. standardov znanja, ki
so zapisani v učnem načrtu. Učni dosežek učenca se meri v ocenah.
Požarnikova (2000) je razdelila dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost na zunanje
in notranje. Med notranje dejavnike spadajo fiziološki (splošno telesno počutje, stanje
čutil,…) in psihološki dejavniki (osebnostne lastnosti, motivacija, sposobnosti). Med
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zunanje pa uvršča fizikalne (primernost prostora, ki je namenjen za učenje)

in

socialne dejavnike (vpliv družine, šole, odnosa med sovrstniki). Vsi ti dejavniki so
med sabo povezani in lahko na učenca delujejo vzajemno. Okoliščine pa ne vplivajo
na učenje neposredno, ampak je pomembno učenčevo zaznavanje in razlaga le-teh.
Pomembno je, da edini kriterij za oceno učne uspešnosti niso le ocene, ampak tudi
kvaliteta znanja, uporabnost in izkoriščenost lastnega potenciala (Marentič Požarnik,
2000).
Šola in učitelji naj omogočijo doživljanja uspeha za vse učence.
V času šolanja se tako otrok ne razvija le na kognitivnem področju, temveč se najbolj
oblikuje in diferencira tudi na čustvenem in socialnem področju. V tem obdobju se
razvije otrokova celovita osebnost. Otrok, ki v šoli ni uspešen, lahko sam sebe
doživlja kot nesposobnega, odrinjenega. Zavedanje, da ne izpolni pričakovanj okolja,
predvsem pomembnih drugih, lahko ogrozi otrokovo samospoštovanje in vpliva na
izoblikovanje samopodobe (Tomori, str. 16).
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3.4. POVEZAVA MED ATRIBUCIJAMI PRI NEUSPEHU IN USPEHU
TER SHEMAMI, KI JIH IMAJO UČENCI O SEBI
Tabela prikazuje povezavo med atribucijami pri uspehu oz neuspehu ter shemami, ki
jih ima učenec o sebi. (Covington, povz. po Wolfolk, 2002, str. 344, 345).
Tabela 2: Povezava med atribucijami in shemami o sebi
Odnos do

Zastavljeni cilji

Atribucje

uspeha

Pogled na

Strategije

sposobnosti

Usmerjenost

Majhen strah

Cilji, usmerjeni

Trud,

Sposobnosti so

Prilagodljive

k

pred

k učenju:

uporaba

spremenljive;

(preizkus

obvladovanju

neuspehom

zmerno težki in

pravih

lahko jih

drugega

izzivalni

strategij,

izboljšamo

načina, več
učenja)

zadovoljivo
znanje - to
so razlogi za
uspeh
Neuspeha

Močan strah

Storilnostni cilji:

Pomanjkanje

Sposobnost je

Samouničujoče

izogibajoči

pred

zelo težko ali

sposobnosti

nespremenljiva

(manj truda,

neuspehom

zelo lahko

je razlog

pretvarjanje, da

dosegljivi

neuspeha

jim je vseeno)

Neuspeh

Pričakovaje

Storilnostni cilji

Pomanjkanje

Sposobnost je

Naučena

sprejemajoči

neuspeha;

ali jih sploh ni

sposobnosti

nespremenljiva

nemoč; zelo

depresivnost

je razlog

verjetno

neuspeha

obupajo
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4. NAUČENA NEMOČ
4.1. DEFINIRANJE NAUČENE NEMOČI
Nemoč je psihološko stanje, ki pogosto nastane kot posledica dogodkov, ki jih ne
moremo obvladovati. Dogodek je neobvladljiv, ko ne moremo storiti ničesar, da
spremenimo njegov potek. Karkoli storimo, nima vpliva na potek dogodkov
(Seligman, 1992, str. 9).
Naučena nemoč je osnovni del porazov in neuspehov (Seligman 2009).
Carmichael (2007) pove, da govorimo o naučeni nemoči takrat, ko oseba ali žival
zaznava, da ne more spremeniti dogodkov, čeprav so ti spremenljivi. Ko posameznik
zazna negativno situacijo, meni da je ni sposoben nadzorovati. Nemoči se
posameznik nauči, ko poskusi, da bi spremenil oz. vplival na situacijo, ne uspejo.
Občutek nemoči se pogosto razširi na prihodnje podobne ali pa celo povsem
drugačne dogodke.
Fincham (b.l.) definira naučeno nemoč kot motnjo motivacije, čustvovanja in učenja,
ki nastane zaradi doživljanja neobvladljivim dogodkov. Izpostavi 3 ključne elemente
te definicije: naključje, znanje in vedenje. Naključje se nanaša na objektivno razmerje
med dejanjem in rezultatom. Da govorimo o naučeni nemoči, ne sme biti nobene
povezave med dejanjem neke osebe in rezultatom. Znanje se nanaša na to, kako
posameznik zazna nepredvideni dogodek in si ga razlaga. Na vedenje vpliva
predvsem izpostavljenost nenadzorljivim dogodkom; otrok se vda in poskusi, da bi
nadziral situacijo, so vse manjši.
Naučena nemoč je izraz, ki se uporablja za opis težav, ki se pojavljajo pri otroku, ki
doživlja neuspeh, ali pa so ga v šoli označili kot otroka z učnimi težavami in se kaže v
neproduktivnih mislih otroka o lastnih sposobnostih (Dweck in Elliott 1988 povz. po
Gordon in Gordon, 2006, str. 10).
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Gordon in Gordon povzemata ključne besede, ki so skupne večini definicij o naučeni
nemoči. Te so:


pasivnost,



upadanje interesa



zmanjšanje odzivnosti



nedejavnost



depresija. (Gordon in Gordon, 2006, str 10).

4.2. RAZISKAVE NAUČENE NEMOČI
Seligman je temelje za teorijo naučene nemoči postavil na raziskavah s psi.
Nepričakovano je odkril, da so se psi, ki so jih uporabljali v poskusih pogojevanja, po
naključju naučili nemoči.

Psi so bili izpostavljeni nepojasnjenim elektrošokom in

kakorkoli so se odzvali, elektrošok ni prenehal. Kasneje so želeli pse naučiti, da se
šoku lahko umaknejo tako, da preskočijo pregrado. Ker pa so se pred tem naučili, da
elektrošokov ne morejo ustaviti s svojimi dejanji, je motivacija za njihov odziv upadla.
Naučili so se namreč, da njihove reakcije na elektrošoke nimajo učinka in so le
pasivno čakali, da elektrošok preneha (Seligman, 1992).
Seligman je svoje raziskovanje naučene nemoči nadaljeval na poskusih s psi, s
katerimi je želel dokazati, da se lahko naučijo nemoči. S triadnim poskusom je želel
dokazati, da je nemoč posledica nezmožnosti nadziranja travme in ne doživljanja
travme same. Poskus je vseboval 3 skupine.
Prva skupina je prejela šok, ki ga je lahko obvladala. (Psi so s smrčkom pritisnili na
stikalo in šok je prenehal.) Druga skupina je prejela enake šoke, a teh niso mogli
obvladati. (Ne glede na to, kaj so psi naredili, šok ni prenehal.) Tretja skupina šokov
ni prejela. V drugem delu poskusa pa so se psi lahko izognili šoku tako, da so
preskočili pregrado. Prva in tretja skupina sta se brez težav naučili izogniti šoku.
Druga skupina pa se mu ni izognila (prav tam).
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Seligman in Hiroto (Seligman, 1992, 2009) sta podobno raziskavo izvedla na ljudeh.
Prvi skupini ljudi je dejal, da naj ugotovijo, kako bodo s pritiskanjem na gumbe
ugasnili nadležen zvok v sobi, a zvoka ni bilo moč izključiti. Druga skupina je zvok
lahko ugasnila s pravilno kombinacijo gumbov. Tretja skupina pa nadležnemu zvoku
ni bila izpostavljena. V drugem delu poskusa so bili udeleženci v sobi s pregradnim
boksom. Kadar so dali roko na eno stran, se je pojavil nadležen zvok. Ugasnili so ga
lahko s premikom roke na drugo stran pregrade. Večina oseb iz prve skupine je kar
obsedela v sobi in zvoka niso poskušali izklopiti, medtem ko so ga osebe v drugi in
tretji skupini z lahkoto izključile.

4.3. VPLIV NAUČENE NEMOČI
Naučena nemoč vpliva tako na motivacijo, kot na kognitivno in čustveno področje
osebe.


Motivacija:

Prioritetna spodbuda za odziv v travmatični situaciji je pričakovanje, da bo to dejanje
prineslo olajšanje. Ko pa se oseba nauči, da je izid neodvisen od njenih dejanj, želja
po reagiranju izgine (Seligman, 1992). Primanjkljaj na motivacijskem področju
upočasni učenje, ko se izgubi otrokova želja po reagiranju. Otrok verjame, da nima
nobenega nadzora nad učenjem in se zato po številnih neuspehih ne trudi več
(Gordon in Gordon, 2006).


Kognitivno področje:

Oseba, ki se je naučila nemoči, verjame, da sta uspeh in neuspeh neodvisna od
njenih dejanj. Zato se le s težavo nauči, da so njena dejanja lahko uspešna tudi
takrat, ko dejansko doseže želen rezultat (Seligman, 1992). Otroci, ki so se naučili
nemoči, imajo oslabljeno kognitivno področje, zmanjša se logična percepcija in
razmišljanje. Gordon zapiše, da otrok zablokira (izklopi) mišljenje in aktivira metode
izogibanja (Gordon in Gordon, 2006)
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Čustveno področje:

Na čustvenem področju nemoč vodi k znižani samopodobi in tudi depresiji.
Spoznanje, da ne moremo nadzirati dogodkov, najprej proizvede frustracije in strah.
Če dogodek uspemo nadzirati, strah in frustracija izgineta, v nasprotnem primeru se
strah še poglobi in lahko pride do depresije.

Neuspeh v šoli

KOGNITIVNO
PODROČJE

Neuspešne
strategije učenja

Ne razmišlja

NAUČENA
NEMOČ

MOTIVACIJA
Se ne trudi več

Nizka samozavest

ČUSTVENO
PODROČJE

Depresija
Slika 1: : Vpliv naučene nemoči (Gordon in Gordon, 2006, str. 20)
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4.4. VPLIV POJASNJEVALNEGA SLOGA NA POJAV NAUČENE
NEMOČI

Nekateri ljudje kljub izpostavljenosti slabim dogodkom ne postanejo nemočni. Se ne
naučijo nemoči in ne odnehajo, saj pričakujejo, da se bo situacija spremenila
(Seligman 2009). Drugi pa odnehajo takoj, ko ne uspejo. Človeškega vedenja ne
vodijo le podkrepitve in okolje, ampak tudi lastne miselne razlage. Vsaka oseba ima
svoj, tako imenovani pojasnjevalni slog, s katerim si razloži negativne dogodke.
»Pojasnjevalni slog je miselna navada, ki se je naučimo v otroštvu in mladosti« (prav
tam, 2009, str. 65).

Seligmanov pojasnjevalni slog temelji na Weinerjevi pripisovalni teoriji, ki poudarja
pomembnost pripisovanja uspeha in neuspeha različnim vzrokom.

Pojasnjevalni slog ima tri dimenzije (prav tam):


TRAJNOST

Nekateri ljudje verjamejo, da so vzroki za slabe stvari trajni. Slabi dogodki zelo
vplivajo na njihovo življenje. Za opis slabih dogodkov uporabljajo besede, kot so:
vedno, nikoli.

Nekateri pa verjamejo, da so vzroki za slabe stvari, ki se jim zgodijo

začasni. Dogodke opisujejo z besedami včasih in v zadnjem času.
Pri razlagi dobrih dogodkov je način pojasnjevanja ravno obraten. Ljudje, ki ostanejo
nemočni, si slabe dogodke pojasnjujejo s trajnimi pojmi, dobre pa z začasnimi.
Čeprav so bili uspešni, vzrok za to pripišejo le srečnemu naključju in lahko prav tako
obupajo.


OBSEŽNOST

Ko se ljudem dogodi nek slab dogodek, lahko le-to področje izolirajo od ostalih,
nekateri pa pustijo, da ena težava vpliva na njihovo celotno življenje. Prvi najdejo
specifičen vzrok svojih težav in so nemočni le na enem področju. Drugi pa si svoj
neuspeh razlagajo s splošnimi vzroki in postanejo nemočni na vseh področjih.
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POOSEBLJANJE

Ko se zgodi nekaj slabega, lahko oseba za to okrivi sebe ( notranja krivda) ali pa
druge oz. okoliščine (zunanja krivda). Tisti, ki krivdo ponotranjijo, imajo nizko
samospoštovanje.

Tisti,

ki

poiščejo

krivdo

v

zunanjih

okoliščinah,

pa

samospoštovanja ne izgubijo.

Seligman (2009) opozori na to, da nikakor ne smemo za vse slabe dogodke iskati
samo zunanjih vzrokov in krivdo valiti na druge. Prevzeti je potrebno odgovornost za
slabe dogodke in del krivde zanje pripisati sebi. Le tako bomo svoje ravnanje v
prihodnosti želeli spremeniti. Pomembno je tudi, da verjamemo, da je vzrok teh
dogodkov le začasen.

4.4.1. VPLIV POJASNJEVALNEGA SLOGA NA OBLIKOVANJE DEFINICIJE
NAUČENE NEMOČI
Kadar nam spodleti, postanemo vsi za nekaj časa nemočni. Nekateri ljudje si
opomorejo takoj, drugi pa ostanejo nemočni dlje časa. Razlika je v njihovem
pojasnjevalnem slogu. Ljudje s pesimističnim pojasnjevalnim slogom (za neuspeh
imajo trajne, splošne in osebne razlage) spremenijo kratkotrajno naučeno nemoč v
dolgotrajno nemoč in jo občutijo na vseh področjih življenja (Seligman, 2009).

Začetno Seligmanovo definicijo nemoči (Nemoč nastane ob dogodkih, ki jih oseba ne
more nadzirati in ne glede na to, kar naredi, je izid od tega neodvisen in vpliva na
človekovo motivacijo, čustva in kognicijo) so razširili in ji dodali še teorijo
pripisovanja. Ko je oseba nemočna, se vpraša, zakaj je nemočna. To, čemur oseba
pripiše vzrok, vpliva na njeno nadaljnje ravnanje, pričakovanja v podobnih situacijah
in samozavest (Weiner 1992).
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Začetna teorija:

PRIČAKOVANJE
NADALJNJIH
NEUSPEHOV

NEPREDVIDLJIV
DOGODEK

SIMPTOMI
NEMOČI

Razširjena teorija:

NEPREDVIDLJIV
DOGODEK

PRIČAKOVANJE
NADALJNJIH
NEUSPEHOV

RAZLOGI ZA
NEUSPEH

SIMPTOMI
NEMOČI

Slika 2: Začetna in razširjena teorija naučene nemoči (Weiner 1992, str. 269)

4.4.2. OTROK IN POJASNJEVALNI SLOG
Pojasnjevalni slog osebe se razvije v otroštvu in ima daljnosežen vpliv na življenje
odraslega

človeka.

Na

pojasnjevalni

slog

otroka

lahko

vplivajo

(Seligman,2009,2011):


pojasnjevalni slog matere (Otroci pozorno poslušajo pojasnila njihovih staršev
in jim verjamejo, še posebej ob slabih dogodkih. Pri tem so pozorni tudi na to,
čemu starši pripišejo »krivdo« za ta dogodek.)



kritike odraslih (pomembno je, na kakšen način odrasli podajo kritiko otroku.
Če so razlogi za neuspeh trajni in splošni, otrokova samopodoba upade. Če
pa so razlogi začasni in specifični, otrok dojame težave kot rešljive.



življenjske krize
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4.5. OTROK IN NAUČENA NEMOČ
Seligman (2009) meni, da otrok, ki vstopi v šolo, začne spoznavati, kako nemočen
oziroma učinkovit je. Otrok, ki verjame, da njegova dejanja nimajo pomena, se ne bo
izkazal ne glede na njegove sposobnosti.
Otrok, ki v šoli doživlja neuspehe, lahko razvije splošno prepričanje, da so njegova
dejanja neučinkovita tudi na ostalih

področjih. Seligman zapiše, da se k sreči

pogosto zgodi, da je otrok nemočen le pri enem predmetu ali učitelju, pri drugih pa se
čuti povsem sposobnega. Prav tako je pogosto, da so otroci neuspešni le v šoli in ne
tudi na drugih področjih. Otrok razlikuje med situacijami in se lahko prepriča, da je
nemočen le pri nekaterih predmetih (prav tam, str. 157).
Naučena nemoč pomembno vpliva na neuspešnost številnih otrok z učnimi težavami.
Reyeseva zapiše, da so ti otroci soočeni z najrazličnejšimi težavami v šolskem
vsakdanjiku, kot so:

težave pri reševanju nalog, pri ustreznem funkcioniranju v

različnih učnih situacijah in pri učiteljih, kar vse poveča otrokov občutek nemoči in
tako doživljajo neuspeh skozi daljše časovno obdobje (Reys, b.l.).
Valas (2001b) je v svoji raziskavi prišel do zaključka, da otroci z učnimi težavami
pokažejo več nemoči kot ostali vrstniki. Imajo nižja pričakovanja, nižjo samopodobo,
večjo nagnjenost k depresiji in neugoden vzorec pripisovanja.
Prav tako je zanimiva ugotovitev, da so tisti učenci, ki so diagnosticirani kot učenci s
posebnimi potrebam in imajo dodatno strokovno pomoč, pokazali več nemoči od
tistih, ki so v šoli manj uspešni a brez dodatne pomoči. Valas ponudi razlago, da so
otroci s posebnimi potrebami »stigmatizirani«, kar lahko vpliva na odnos učiteljev in
vrstnikov do njih ter vpliva na učenčeva lastna pričakovanja in pričakovanja drugih.
Lastnosti učencev, ki so razvili naučeno nemoč, so naslednji (Dobson, b.l):


ko se sooči z neuspehom, se preneha truditi



reflektira se v neuspehu, brez truda, da bi premagal svoje primanjkljaje



ne prepozna uspeha ali pa si uspeh razlaga kot naključje in ga ne razume kot
napoved za v prihodnje
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verjame, da njegovi neuspehi napovedujejo tudi prihodnje rezultate



na neuspeh gleda kot na ogromen poraz, ki ga ne more nadzorovati



verjame, da so sošolci sposobnejši, kot je on.



trenutnega uspeha ne dojema kot nekaj, kar se lahko v prihodnje še ponovi.



ni tako vztrajen kot sošolci



neuspeh je zanj pričakovan, ker verjame, da določene dejavnosti ni sposoben
izvesti



uspeh pripisuje dejavnikom, ki jih ne more nadzorovati



svojega uspeha ne zna dovolj ceniti

4.5.1. VPLIV STAROSTI, SPOLA IN AKADEMSKIH DOSEŽKOV NA POJAV
NAUČENE NEMOČI

Valas (2001a) je v raziskavi opazoval vpliv starosti, spola in akademskih dosežkov
na pojav naučene nemoči. Ugotovil je naslednje:


starost

Starejši učenci v primerjavi z mlajšimi pripišejo uspeh v šoli pogosteje sposobnostim
kot trudu. Starejši učenci imajo tudi manj pozitivnih pričakovanj, nižjo samozavest in
so bolj depresivni, kot mlajši učenci. Starejši kot so učenci, težje so motivirani za
delo.


spol

Raziskave so pokazale, da moški spol pogosteje doživlja nemoč kot ženski.


dosežki

Učenci, ki dosegajo dobre rezultate, pripišejo uspeh pogosteje trudu kot
sposobnostim. Prav tako imajo bolj pozitivna pričakovanja za nadaljnje uspehe ter
kažejo manj nemoči kot učenci z nižjimi sposobnostmi in rezultati (Valas, 2001).
Dobson (b.l.) omeni, da učenci, ki so se naučili nemoči, težijo k izogibanju neuspeha
namesto iskanja uspeha. Učenec vloži veliko truda, da se izogne neuspehu, ne vloži
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pa nobenega dodatnega truda, da bi doživel uspeh. Tako razvijejo določeno vedenje
in sami sebe ne vidijo dovolj sposobnega, da uspejo.
V prvem ali drugem razredu začnejo učenci svoj uspeh in neuspeh pripisovati trudu,
ki so ga vložili v posamezno nalogo. Prepričani so, da so lahko uspešni, če se dovolj
potrudijo. Kasneje začnejo kot razlog za uspeh prepoznavati tudi lastne sposobnosti
in se primerjajo z vrstniki. Ni potrebno veliko, da otrok z učnimi težavami, ki se sooča
s številnimi neuspehi, ne zaupa več svojim sposobnostim in se vda (Smith, 2004).
Ti učenci se naučijo prevzeti naučeno nemoč, odnos proti uspehu in prevzamejo
obnašanje, da se sploh ni vredno truditi. Smith pove, da do 70 odstotkov učencev s
posebnimi potrebami meni, da nima nadzora nad uspehom. Njihova motivacija upade
in se vdajo, preden se sploh spopadel z nalogo, saj menijo, da niso dovolj sposobni
oziroma bo nek zunanji dejavnik preprečil njihov uspeh.
Smith pove, da učenci s posebnimi potrebami razumejo, da je neuspeh posledica
(tudi) premalo vloženega truda, ampak ga raje pripišejo nižjim sposobnostim. Uspeh
pripišejo sreči in ostalim zunanjim dejavnikom. S težavo prevzamejo zasluge za
uspeh in tako ne vidijo razloga, da bi v učenje vložili dodaten trud in se spoprijemali s
težkimi nalogami.

4.6. PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE POJAVA NAUČENE
NEMOČI
Nemoč, ki nastane kot posledica neuspeha v šoli, je lahko izničena. (Seligman, 2009,
str. 157) Najpomembnejši dejavnik za to je, da se otroke nauči, kako se soočiti z
neuspehom

in da neuspeh pripišejo dejavnikom, na katere imajo vpliv (primer

premalo vloženega truda). Nujno je, da otrok izkusi neuspehe in se nauči soočati z
njimi. Pomanjkanje takšnih izkušenj in izpostavljenost nenehnemu uspehu, povzroči
naučeno nemoč takrat, ko je otrok končno soočen s svojim prvim neuspehom.
Gordon in Gordon poudarjata, da je potrebno za odpravo oziroma preprečitev pojava
naučene nemoči upoštevati tri ključne vidike (Gordon in Gordon, 2006),
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1. Najprej je potrebno dobro poznati vse komponente naučene nemoči, da lahko
pripravimo uspešen načrt odpravljanja le-te
2. Nato je potrebno otroku pomagati, da

odkrije vzroke

za

njegovo

samouničujoče vedenje.
3. Tretja komponenta je dati učencu, učiteljem in staršem orodje, da lahko
spodbijajo in spremenijo učenčeva prepričanja in tako zmanjšajo čustvene,
motivacijske in kognitivne primanjkljaje.
Poudarjata tudi pomembnost natančne proučitve tehnik za odpravljanje naučene
nemoči, preden jih uporabimo pri delu z učencem. Tehnike naj učitelji najprej
izvedejo in preizkusijo sami.
Za odpravo naučene nemoči avtorji predlagajo najrazličnejše ukrepe in tehnike. V
nadaljevanju povzemam ključne tehnike, ki so lahko v pomoč vsem strokovnim
delavcem pri premagovanju naučene nemoči.

PODAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ

Način, kako učitelji in starši otroku podajo povratno informacijo, lahko pomembno
vpliva na oblikovanje otrokovega pojasnjevalnega sloga.
Odrasli lahko učencu pomagajo tako, da odstranijo načine negativnega podajanja
povratnih informacij (lowenthal, 1986, povz. po Gordon in Gordon, 2006):


Odstranimo kritiko, ki poudarja napake

Namesto stavka »Od desetih računov si samo tri rešil pravilno, zato si v težavah!« bi
lahko učitelj rekel »Tri račune si rešil popolnoma pravilno! Naslednjič boš še
uspešnejši, pomagal ti bom, da ti uspe.« (prav tam, str. 70).


Odstranimo nerealna, popolna pričakovanja

Kadar je učenec soočen z nalogo, ki je zanj pretežka in se zelo trudi, uspeha pa ni,
se bo najverjetneje pojavil stres. Pomembno je, da je otrok čim manj izpostavljen
stresu.
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odstranitev časovnega pritiska

Učitelji morajo smiselno razporediti čas, ki ga imajo na voljo. Preveč snovi in nalog v
eni uri škoduje predvsem učencem, ki imajo težave pri učenju.


ne omejevati motivacije

Namesto besed » tako je« in »pravilno« naj učitelj raje uporabi besedne zveze, kot
so » Všeč mi je, kako napreduješ!«, » To je že veliko bolje!« in tako zvišuje otrokovo
motivacijo, ne da jo omejuje.


odstranimo komentarje, ki vsebujejo nepotrebne negativne besede

Reyeseva je mnenja, da je pri podajanju povratnih informacij potrebno biti zelo
previden. Povratne informacije morajo biti konstruktivne in osredotočene na nalogo,
ki jo je otrok izvajal. Vsebujejo nak specifične informacije o napakah in nove
strategije, kako naj popravi storjene napake pri posamezni nalogi. Otroku torej
razložimo, kako naj se loti naloge, da jo bo uspešno rešil in ne kako so njegove
sposobnosti ali pa razpoloženje vplivale na izid naloge (Reyes, b.l.).

PREPOZNAVANJE NEGATIVNEGA MIŠLJENJA IN AVTOMATIČNIH MISLI

Za preprečevanje ali odpravljanje naučene nemoči mora učenec dobiti orodje, s
katerim bo lahko spremenil svoja kognitivna prepričanja. Osnova večine pomoči, ki
se lahko ponudi otroku, je, da otrok prepozna in zna izraziti svoje avtomatične misli,
ki jih premleva ob neprijetnem, stresnem dogodku.

Avtomatične misli so kratke fraze ali stavki, ki so tako zasidrane, da jih otrok ne
zazna – postanejo del otrokove podzavesti. Teh misli se otrok sploh ne zaveda in jim
ne kljubuje, zato vplivajo na njegovo vedenje in spodkopljejo pozitivno mišljenje.
(Gordon in Gordon, 2006)
Otroka je potrebno opozoriti na negativne misli, da bo pozoren nanje. Kendall (1991,
povz. po Gordon in Gordon 2006) meni, da se lahko otroci naučijo in postanejo
»detektivi misli«, ki prepoznajo negativne misli, ocenijo dokaze (upravičenost) zanje,
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predvidijo možne alternative in ponovno premislijo, kaj je vzrok za njihov neuspeh.
Kendall predlaga miselne mehurčke kot učinkovito metodo, ki otroku pomaga izraziti
negativne misli.

Otrok lahko tudi razmisli in predvideva, kaj se lahko zgodi v prihodnji situaciji, zaradi
katere je zaskrbljen. Kar otrok predvideva, naj odrasli ne obsojajo. Kadar otrok sam
oblikuje trditve o prihodnji situaciji, lahko kasneje opazuje razliko med tem, kar se je
dejansko zgodilo in njegovimi predvidevanji.
Da bo otrok začel razmišljati o svojih občutkih, mu na začetku pomagamo z vprašanji
in ponudimo različne odgovore nanje, da se bo otrok lažje izrazil.

DOGODEK (SITUACIJA)

TVOJI OBČUTKI

TVOJE MISLI

Slika 3: Primer obrazca za zapis otrokovih predvidevanj o neki situaciji (Gordon in Gordon, 2006, str.
76)
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NOTRANJI GOVOR

Sposobnost otroka, da kontrolira notranji govor, je zelo pomembno za odpravljanje
naučene nemoči. Učenec lahko tako razume in nadzira svoje mišljenje. Samogovor
lahko hitro pokaže negativne misli, ki so zasidrane v učencih in povzročajo odpor do
učenja.
Predlogi za preobračanje negativnega samogovora (Gordon in Gordon, 2006):


zavedanje trajnega notranjega dialoga

Učenci se morajo najprej zavedati svojih avtomatskih in negativnih misli, ki se
pojavijo, preden začnejo reševati nalogo. Te misli se morajo zapisati (to naj stori
otrok sam ali pa oseba, ki z učencem dela).


negativne trditve o sebi naj se zamenjajo s pozitivnimi

Besede, kot so »jaz tega ne zmorem« naj postanejo »lahko mi uspe korak za
korakom«. Učencu je potrebo pomagati in ga usmerjati, da uporablja le pozitivne
izraze. Pozitivno naravnane izjave naj bodo povsem njegove.


nenehno ponavljanje pozitivnih trditev

Da bodo te trditve postale del otrokovega notranjega govora, jih mora redno
ponavljati. Otrok si lahko lističe s spodbudami lepi na vidna mesta v svoji sobi.


tehnika ustavitve misli

Kadarkoli se pri otroku pojavijo negativne misli, si mora reči »Pomiri se!« Nato naj
se skuša sprostiti z globokim dihanjem ali prigovarjanjem samemu sebi, da je
sposoben. Potrebno pa je veliko vaje doma, da je otrok to tehniko zmožen
izpeljati v stresni situaciji, kot je reševanje testa.
Da bo spreminjanje negativnih misli v pozitivne res učinkovito, je potrebno natančno
učenje strategij. Učenci se morajo naučiti, kako lahko to uporabijo v vsakodnevnih
učnih situacijah, v katerih se znajdejo (prav tam).
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KOGNITIVNO VEDENJSKA METODA

Primer kognitivne vedenjske terapije kot uspešne strategije za spreminjanje
pesimističnega mišljenja je Seligmanova ABCDE tehnika.
Seligman (2009) napiše, da je na začetku odpravljanja pesimizma pomembno, da
otrok spozna povezavo med negativnimi dogodki, prepričanji in posledicami. Ta
tehnika je primerna za otroke, stare med 8 in 14 let. Otroku je potrebno razložiti, da je
njegovo razmišljanje ob negativnem dogodku tisto, ki spremeni njegovo počutje in
vpliva na reakcijo. Če pa se nauči prepoznati negativno razmišljanje, ga lahko
spremeni. Otrok mora razumeti, da so njegova prepričanja in razmišljanje tista, ki so
vzrok njegovih čustvovanj in dejanj (prav tam, str. 257). Tehnika vsebuje 5 korakov.

A (adversity) - negativen dogodek
To je lahko karkoli, kar posameznik dojame kot negativno. Pri opisu tega dogodka
moramo biti objektivni. Zapiše se le to, kar se je dejansko zgodilo in ne lastne ocene
situacije. Nekateri učenci se vdajo že na tej točki. Razmišljajo na tak način: Zakaj bi
se še mučil s to nalogo? Saj je nikoli ne rešim pravilno.
B (belief) – prepričanje
Prepričanje je način, kako si oseba negativen dogodek pojasni in razlaga. Razlage
vplivajo na nadaljnja ravnanja, ki sledijo.
C (consequences) – posledice
V tej točki posameznik opiše čustva in navede, kako je reagiral. Pomembno je, da se
zapišejo vsa čustva in dejanja.
D (disputation) – izpodbijaje prepričanj
Za uspešno soočanje z neuspehi je potrebno izpodbijati prvotne misli in reakcije ob
negativnih dogodkih. Poiskati je potrebno dokaze, da je prepričanje, ki ga imamo,
nepravilno. Seligman pove, da lahko otroka spodbudimo, da pri izpodbijanju uporabi
dejstva, poišče druge možnosti in posledice za nek dogodek. Skupaj z otrokom je
potrebno zapisati negativne dogodke in načine izpodbijanja, ki jih je uporabil.
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E (energization) – spodbude
Pozitivne misli, ki nadomestijo negativne misli po izpodbijanju le teh. Oseba ima tako
več energije za soočanje s situacijo.
Seligman pove, da se lahko naučena nemoč enostavno pozdravi, če učencu v
določeni situaciji dokažemo, da lahko s svojimi dejanji vpliva na njo. Lahko ga tudi
naučimo, da ob neuspehu spremeni način razmišljanja. Lahko pa otroka naučimo, da
imajo njegova dejanja učinek in tako preprečimo nastanek nemoči. Takšen koncept
preprečevanja nemoči je Seligman poimenoval »imunost« (prav tam).

TEHNIKA UČENJA PO MODELU

Učenje po modelu je opazovalno učenje, s katerim otroku po korakih predstavimo
vedenje, za katerega želimo, da ga otrok prevzame. Tako lahko otroku tudi
modeliramo način ustreznih reakcij na neuspehe in uspehe.
Učitelj prestavlja model, ki se sooča s problemom. Ob sistematičnem reševanju
posamezne naloge glasno verbalizira svoje razmišljanje, dileme in odločitve. Otroku
tako predstavi svoje kognitivno procesiranje. Model otroka ne uči neposredno, ampak
mu pokaže možne poti za rešitev naloge. Ob reševanju se model namenoma sooči
tudi s spodrsljaji in najrazličnejšimi težavami ter se poskuša uspešno spoprijemati z
njimi (Gordon in Gordon, 2006).

1. Tehnika modeliranja poteka v naslednjih fazah (Rotvejn, 2001, str 89) :
2. Najprej model samostojno rešuje nalogo in vse glasno verbalizira. Otrok ga pri
tem opazuje. Nalogo rešuje po strategiji reševanja problemov, ki sem jo že
predstavila.
3. Otrok sam rešuje isto nalogo. Model ga usmerja.
4. Otrok daje navodila sam sebi in rešuje nalogo ob upoštevanju sistematičnega
pristopa.
5. Otrok rešuje nalogo ob šepetanju navodil.
6. Otrok rešuje nalogo molče in uporablja notranji govor.
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IGRANJE VLOG, ZAMENJAVA VLOG
Obe tehniki sta zelo koristni in v veliko pomoč, da otrok ponotranji obnašanje, ki ga
starši ali učitelji želijo spremeniti. Kadar ima otrok veliko možnosti, da z igranjem vlog
vadi, kako se vesti v različnih situacijah, je večja verjetnost, da se bo tako odzval
tudi v resničnih situacijah. Kendall o igranju vlog pove, da je to vaja, s katero izpilimo
obnašanje in reakcije, preden jih uporabimo v resničnem svetu. Gordon pove, da je
metoda zelo uspešna v kombinaciji z metodo ABCDE in nadziranjem samogovora.
Metoda je uporabna pri individualnem delu z otrokom, v manjših skupinah in tudi v
razredu (Gordon in Gordon, 2006).

UPORABA PODKREPITEV IN NAGRAD

Strategija podkrepitev in nagrad temelji na predpostavki, da bo otrok dejanje, za
katero je bil nagrajen in pohvaljen, želel še ponoviti. Dejanj, ki mu niso prinesla
uspeha ali pa je bil zanje celo kaznovan, pa učenec ne želi več ponavljati. (Gordon in
Gordon, 2006)

Nagrade in podkrepitve ne smejo biti razumljene kot podkupnina za doseganje dobrih
rezultatov.

Modifikacija vedenja je pomembno sredstvo za spremembo povezave med prijetnimi
dogodki in tistimi, ki smo jih v preteklosti imeli za negativne. Temelji na povezavi
spodbude (nagrade), ki jo želi učenec in z učenjem ter znanjem, ki ga želi učitelj.
Spodbuda mora biti tako močna, da pretehta negativno mišljenje, ki je usidrano v
otroku in je povezano z učenjem. Spodbuda deluje takrat, kadar je zaželena iz
učenčeve strani, ki želi nekaj pridobiti (Robeck in Wallace, 1990, povz. po Gordon in
Gordon, 2006, str. 125).
Namen nagrajevanja je prekiniti negativno povezavo, ki jo je učenec vzpostavil;
učenje enači z mučno in grozečo dejavnostjo. Prav tako pa s pomočjo nagrad
ohranimo dejanja in vedenja, ki so zaželena (prav tam).
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Učitelji morajo biti pozorni, da otrok ne postane imun (neodziven) na spodbude, ki jih
dobiva. To se zgodi, kadar spodbuda ni zadostna in pri otroku vzbudi premalo želje
po lastni dejavnosti in trudu, s pomočjo katere bi premagal negativno mišljenje.
Učinek takšne spodbude je negativen, saj se občutek neuspeha pri učenju še
poveča.

Podkrepitve so v grobem ista stvar kot nagrade, le da podkrepitve uporabljamo, da
pridobimo želeno obnašanje oz dejavnost, nagrado pa takrat, ko je dejavnost
zaključena oz je določen cilj dosežen. Če storimo nekaj, kar ti prinese nagrado, bomo
to najverjetneje ponovili še večkrat.
Uporaba podkrepitev in nagrad, ki so otroku pomembne in privlačne, je mnogo bolj
učinkovita metoda kot na primer oštevanje. Majhna in takojšnja podkrepitev lahko
otroka preusmeri na sprejemljivejše vedenje. Kot podkrepitve lahko uporabimo
hrano, denar, različne aktivnosti (igrice, sprehodi,…).
Poznamo štiri oblike podkrepitev (Mazur, 2002 povz. po Gordon in Gordon, 2006, str.
129):


pozitivna podkrepitev:

Prisotnost prijetne spodbude, ki poveča možnost

pojavitve določenega vedenja. Je nujen element med učiteljem/staršem in
otrokom. Želja po določeni aktivnosti se poveča, če imamo zanjo pozitivne
spodbude.


negativna podkrepitev: je za otroka neprijetna in jo lahko doživlja kot kazen.
Kadar so podkrepitve negativne, se bo otrok želel izogniti dejavnostim, ki
privedejo do njih. Negativna podkrepitev je primerna predvsem za odpravljanje
izbruhov jeze, preklinjanja in drugih oblik nezaželenega vedenja.



primarna (nenaučena) podkrepitev: hrana in pijača, stvari, ki so nujne.



sekundarna (naučena) podkrepitev: denar postane podkrepitev takrat, ko se
otrok nauči, da lahko z denarjem kupuje dobrine.
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Da bo namen nagrajevanja in podkrepitev kar najbolj učinkovit, je potrebno
upoštevati, da bodo boljši učinek imele podkrepitve in nagrade, ki si jih otrok pridobi
v kratkem časovnem obdobju (Otrok je pohvaljen ob vsaki opravljeni nalogi in ne le,
ko konča vse naloge.). Pri nagrajevanju moramo biti dosledni. Postaviti je potrebno
jasna pravila, ki se jih je potrebno držati. Le tako bo otrok s pomočjo nagrajevanja in
podkrepitev izboljšal vedenje. Če se le da, naj pri postavljanju pravil sodeluje tudi
sam.
Ko je otrok nagrajen, naj sam pove, zakaj si je zaslužil nagrado. Prav tako naj opiše
svoje misli in občutke o učni aktivnosti, ki mu je prinesla nagrado. Skupaj z nagrado
pa mora otrok biti deležen še čestitk in pohvale s strani učiteljev in staršev (Gordon in
Gordon, 2006).

Tudi Reyes (b.l.) poudari, da je potrebno otroka pohvaliti za dobro opravljeno delo.
Pohvale morajo biti čim bolj eksplicitne, da otroku natančno opišemo, kaj je naredil
dobro, katero strategijo je uspešno uporabil itd.

Prav tako naj bodo pohvale

namenjene preteklim aktivnostim, ki jih je otrok dobro izvedel. Pri tem pa se je
potrebno izogibati komentarjem, da bo v prihodnje potrebno vložiti še več truda in
časa, saj na tak način otroku sporočamo, da bodo naslednje naloge še veliko težje.
Požarnikova zapiše, da je pri pohvali potrebno poudariti predvsem količino truda, ki
ga je učenec vložil v neko dejavnost in ne le njegove sposobnosti. Pohvala naj bo
tudi usmerjena na posameznika in njegov napredek in ne na primerjavo z vrstniki
(Marentič Požarnik, 2000).

REAGIRANJE NA NAPAKE IN MOTIVACIJA

Gordon in Gordon (2006) zapišeta, da je eden izmed vzrokov, ki povzročajo naučeno
nemoč, otrokova reakcija na napake, ki jih naredi, in na neuspeh, ki ga doživi. Zato
ga je otroka potrebno naučiti, kako naj reagira nanje.
Kot začetno stopnjo spreminjanja otrokovega doživljanja napak moramo otroku
ponuditi drugačen razlog oz. vzrok za neuspeh. Otrokovo lastno mišljenje, da je
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neumen, je potrebno zamenjati z drugačnim razlogom, kot na primer, ni se dovolj
učil. Na voljo je veliko različnih tehtnih razlogov, s katerimi lahko otrok zamenja svoje
prepričanje. Sprememba razlogov za delanje napak je v bistvu sprememba atribucij
pojasnjevalnega sloga učenca ( prav tam).
Naslednja stopnja je, da otroka naučimo, kako odreagirati, ko stori napako. Otroci, ki
so razvili naučeno nemoč, napake doživljajo kot velike neuspehe. Odrasel naj otroku
pokaže, da napake, ki jih stori sam ali kdo drug, sprejmemo pozitivno. Napake niso
konec sveta in so lahko koristne, saj nas vodijo do novih rešitev. Gordon in Gordon
menita, da bo tako tudi otrok začel na napake gledati na drug način (prav tam).
Gordon omeni, da pri delu z otroki niso uporabljali besed »prav« in »narobe«. Cilj
tega je, da otroku odvzamemo strah pred delanjem napak ter da otrok tudi v
prihodnje ni strah poskusiti in se truditi.

Sasha Borenstein (1993, povz. po Gordon in Gordon, 2006, str. 210) za
spoprijemanje z napakami predlaga tehniko spraševanja. S to tehniko najprej
poudarimo del naloge oz odgovora, ki je pravilen. Odkrivanje napak pri nalogi je
vedno potrebno početi skupaj z otrokom, da ta razvije občutek, kaj je napaka in kako
se jo odpravi. Otroku je najprej potrebno natančno razložiti in pokazati, kaj je naredil
dobro in do kod je reševal pravilno. Nato sledi

spraševanje o delu naloge, ki ni

rešeno pravilno. Iščemo druge možnosti za uspešno rešitev. Otroci morajo sami
videti razliko med svojim in pravilnim rezultatom.

Borensteinova (prav tam) pravi, da morajo otroci dokazati svoj prav tudi, kadar je
naloga pravilno rešena, zato jih tudi takrat sprašujemo, kako so prišli do rešitve.
Gordon in Gordon izpostavita nekaj točk, kako reagirati na otrokove napake, da se
bo otrok ob tem počutil čim bolj sproščeno:


najprej je potrebno potrditi del naloge, ki jo je učenec rešil pravilno



otroka je potrebno naučiti, da mu storjena napaka »sporoča«, da potrebuje še
več informacij (Največkrat je otrok pri reševanju neuspešen, ker si naloge oz
navodila ne prebere dovolj natančno.).
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otroku damo vedeti, da je pravilnost naloge odvisna od vloženega truda in ne
od sposobnosti. Napake so namigi, ki povedo, da je potrebno zamenjati
strategijo, da se bo naloga uspešno rešila. Napaka ni pokazatelj, da je učenec
nesposoben.



otroka je potrebno naučiti, da je sposoben sam sebi dajati navodila in
spodbude pred reševanjem naloge. Preprečiti je potrebno impulzivne reakcije,
ki praviloma vodijo do napačnega rezultata. Otrok si lahko reče : »Pomiri se!,
Premisli, preden začneš reševati. Kaj naloga zahteva od mene?,….«



otrok naj izkusi tako uspeh kot neuspeh. Naučiti se spopasti z napakami in
neuspehi v šoli je pomembno tudi za premagovanje ovir na drugih področjih
življenja (prav tam, str. 212, 213).

Reyes (b.l.) kot pomembna dejavnika za preprečevanje oz premagovanje naučene
nemoči izpostavi naslednje:


otroka je potrebno naučiti učne strategije

Otrok, ki je razvil naučeno nemoč, potrebuje učinkovite učne strategije, da jo
premaga. Nemočen otrok je neučinkovit pri uporabi učnih strategij in se ne zna lotiti
nalog. Nerad poišče pomoč tudi takrat, ko naloge ne zmore. Samo doživljanje
uspeha ne bo odpravilo nemoči. Tudi če se trudimo otroka prepričati, da bo s trdim
delom uspešnejši, potrebuje strategije, s pomočjo katerih bo lahko uspešen pri
reševanju težkih nalog.
Ključ za pomoč nemočnemu otroku je, da učencu ponudimo trening strategij.
Naučimo ga učinkovite strategije, kako se uporabljajo in v katerih situacijah jih lahko
uporabi. Tako otrok dobi orodje, s pomočjo katerega lahko začne zmanjševati vpliv
nemoči na njegovo učenje in uspehe v šoli.


otrok mora verjeti, da bo s trudom izboljšal svoje spretnosti

Otrok mora najprej prepoznati sposobnosti in spretnosti, ki jih ima. V naslednjem
koraku moramo pri otroku razviti prepričanje, da sposobnosti niso fiksne in da je trud
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tisti, ki izboljšuje sposobnosti in spretnosti. Otrok naj uspeh razume kot izboljšanje,
kar pomeni, da smo uspešni takrat, ko si pridobimo ali izboljšamo znanje

in

spretnosti, ki jih prej nismo imeli. Ko otrok uspeh dojame kot napredek, ga
spodbudimo, da vloži svoj trudi v odpravljanje svojih težav pri učenju.
Učencu je potrebno okrepiti mnenje, da lahko s trudom nadzira svoje delovanje in da
je odvisno od njega (je sam odgovoren), kako bo razvil svoje sposobnosti.
Otroka je potrebno spodbujati, da naj se raje osredotoči na učne strategije in proces
učenja kot pa na končen rezultat in dosežke.
Poudari, da se morajo starši in učitelji izogibati prigovarjanju, da bo otrok v šoli
uspešen takrat, ko bo dosegel določeno stopnjo oz ko bo na isti ravni kot ostali
sošolci.


ustrezno definiranje besede trud

Ker otroku nenehno poudarjamo, da je vložen trud tisti, ki bo prinesel uspeh, je po
mnenju Reyesove potrebno otroku dobro razložiti, kaj se razume pod besedo trud.
Trud je čas, ki ga efektivno porabimo za učenje oz. za reševanje določene naloge.
Če rečemo, da v učenje vlagamo več truda ali pa delamo aktivnosti, ki ne prinašajo
rezultatov, to ni učinkovit trud, ki bi lahko prinesel rezultat. Če njegova učna strategija
ne prinese napredka, mu je potrebno ponuditi drugo.
Otroku na tak način pokažemo, da razlog za neuspeh niso njegove sposobnosti,
ampak je težava v izbiri neučinkovitih učnih strategij. Kot zapiše Reyeseva je
potrebno samo poiskati ustreznejšo strategijo in je lahko učenec uspešen v vsaki
učni situaciji oz problemu (prav tam).
STRATEGIJE REŠEVANJA PROBLEMOV:

S treningom reševanja problemov naučimo otroka, kako misliti in mu pomagamo
oblikovati formulo, kako naj se loti posamezne naloge.
Pomembno je, da otrok uvidi razliko med impulzivno reakcijo in premišljenim
odzivom. Premišljena uporaba strategij za reševanje problemov poveča učinkovitost
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učenja. Učenje strategij lahko zmanjša učenčevo impulzivnost - ga ustavi toliko, da
uspe poiskati kreativne rešitve za posamezen problem oz. nalogo (Gordon in
Gordon, 2006)
Učenčev negativni pojasnjevalni slog povzroči, da vzroke za neuspeh vidi kot
osebne, obsežne in trajne. Kadar se osredotočimo na lasten trudi in ne na
sposobnosti si oblikujemo korake, po katerih bomo rešili problem, namesto da bi se
vdali in mirno čakali, da ne uspemo (prav tam).
Koraki za reševanje problemov( Kendall, 1992, povz po Gordon in Gordon, 2006, str.
143):
1. Identifikacija in definiranje problema.
2. Iskanje različnih možnih strategij za odziv na problem.
3. Osredotočenje in razjasnjevanje posledic posameznih strategij.
4. Reševanje problema.
5. Samoocena izvedbe, ki ji sledi samonagrajevanje oz popravljanje samega
sebe.
Kendall (prav tam) predlaga uporabo kartončka, s pomočjo katerega pripravimo
otroka, da se ustavi, pogleda, posluša in premisli, preden se odzove.
Primer kartončka ( Gordon in Gordon, 2006, str. 144):

1. Ugotovi, kaj moraš storiti.
2. Poišči vse možnosti, ki so na voljo.
3. Osredotoči se.
4. Izberi eno rešitev/odgovor.
5. Dobro sem se odrezal ali naslednjič moram biti pazljivejši.
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DOLOČANJE CILJEV:

S pomočjo učitelja ali starša si mora učenec oblikovati učne cilje, s pomočjo katerih
bo uspešen. Težave, ki se pojavljaj pri učenju, lahko otrok premaguje s pomočjo
dobro zastavljenih, jasnih, natančnih, razumljivih in dosegljivih ciljev. Učenci so bolj
motivirani za dosego cilja, ki so si ga postavili sami oz so bili aktivni soudeleženec pri
oblikovanju cilja (Gordon in Gordon, 2006).
Če kljub temu, da so si sami postavili cilj, ne uspejo, lahko sami določijo del, kjer jim
je spodletelo in s pomočjo odraslega te napake odpravijo.
Cilji morajo biti torej dobro zastavljeni in dovolj specifični, saj presplošni cilji otroka ne
motivirajo dovolj. Cilji morajo biti otroku razumljivi in dosegljivi postopoma. Dosežek
otroka mora biti konstruktivno ocenjen, da ne zmanjšamo otrokove motivacije. Cilji
naj bodo tudi kratkoročno dosegljivi, saj je tako njihov namen učinkovitejši. Majhni
cilji, ki jih otrok dosega, so osnova za večje dosežke v prihodnje (prav tam).
Pomoč otroku pri samostojnem določanju ciljev poteka v treh točkah (Tollefson, 1987
povz. po Gordon in Gordon, 2006, str. 149):
1. pomoč otroku, da si določi realne in dosegljive cilje
2. pomoč otroku, da naredi načrt aktivnosti za dosego zastavljenega cilja
3. pomoč otroku, da sprejme odgovornost za uspeh oziroma neuspeh. Rezultat
naj pripiše lastnemu trudu in ne sposobnostim.


Pogodbe:

Pogodba je načrt aktivnosti, ki ga skupaj naredijo učitelj, starši in otrok, da bi z
načrtovanimi dejavnostmi postopno, po korakih in skupaj izboljšali oz razvili določeno
spretnost oz področje. Učenec lahko sam izbere področje, ki ga želi izboljšati ali pa
naj vsaj aktivno sodeluje pri izbiri. Poišče naj razloge, zakaj je dobro, da določeno
spretnost izboljša (Gordon in Gordon, 2006).

42

Vloga in naloge posameznika se v pogodbi natančno določijo. Cilji, ki jih zastavimo v
pogodbi, morajo biti merljivi. Zapiše se tudi nagrada za vestno upoštevanje
zapisanega ter tudi kazen za neupoštevanje dogovorjenega. Pomembno je, da
nagradimo vsak uspešen korak do zastavljenega cilja.
V pogodbo tako zapišemo, kdo vse sodeluje, področje, ki ga želimo izboljšati, okviren
čas, ki ga predvidevamo za dosego cilja, nagrade za uspešno delo, kaj bo, če se cilj
ne doseže, podpis vseh, ki bodo sodelovali pri dosegi zastavljenega cilja.
Linda Burkhart (b.l.) izpostavi 4 elemente, s pomočjo katerih lahko otroci s posebnimi
potrebami premagajo naučeno nemoč. Te so: motivacija, aktivno sodelovanje,
različni načini podajanja snovi in naravni kontekst.


motivacija
Motivacija za učenje temelji na želji po odkrivanju in razumevanju sveta, ki nas
obdaja. Pomembno je, da se otroku zagotovi takšna naloga, ki zanj ni
pretežka in ne prelahka. Predstavljati mu mora izziv. Če je naloga prelahka,
ne vzbudi našega zanimanja; kadar je naloga pretežka pa ni motivacije, da bi
se z nalogo spopadli. Burkhart poudari, da je težko izbrati primerno težavnost
naloge za otroke s posebnimi potrebami. Učitelj mora ustvariti takšne situacije,
v katerih otrok lahko uspe, saj je občutek uspeha, kadar smo sami dosegli oz.
ustvarili nekaj, izredno pomemben za nadaljnjo motivacijo.
Otrok mora razviti tudi samostojnost in samozavedanje. Potrebno mu je
neprestano dajati možnost izbire, saj tako čuti, da ima nadzor in se zmanjša
njegova pasivnost. Otrok naj izbira med več aktivnostmi ali pa naj ima
možnost izbire pri dejavnosti, ki jo izvaja (prav tam).



aktivno sodelovanje
Učenec se največ nauči, kadar je v učnem procesu aktiven.

Za otroka s

posebnimi potrebami pa je lahko aktivna udeležba zelo težavna. Pri pouku so
večinoma le pasivni opazovalci in pogosto se zgodi, da je vse narejeno
namesto njih. Zato je potrebno zanje pripraviti priložnosti za sodelovanje med
posamezno aktivnostjo.
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različni načini podajanja snovi
Otroci s posebnimi potrebami imajo pogosto primanjkljaj na enem ali več
senzoričnih področjih. Da bo sprejemanje informacij pri otroku najbolj
učinkovito, naj podajanje snovi poteka po različnih senzoričnih poteh (slušno,
vidno, gibalno, tipno).



naravni kontekst
Učenje je najučinkovitejše, kadar ga učitelj osmisli in učencu pomaga, da novo
znanje poveže s tistim, ki ga je že osvojil. Kadar je učenje osamljena situacija,
ki je ne povežemo z ničemer, bo učenec manj motiviran za delo, pomnjenje pa
bo manjše.

44

II EMPIRIČNI DEL
5. OPREDELITEV
CILJEV

RAZISKOVALNEGA

PROBLEMA

IN

5.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Po raziskavi Božidarja Opare in sodelavcev iz leta 2010 so otroci s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v redne osnovne šole, pogosto manj uspešni od svojih
vrstnikov. V šoli se neprestano soočajo z učnimi neuspehi, kar pa lahko privede do
tega, da učenec razvije naučeno nemoč. Učenec je prepričan, da sam nima nadzora
nad učno situacijo in da se neuspehom ne more izogniti. Svoj neuspeh pojasnjujejo z
vzroki, nad katerimi nimajo nadzora (primer nizke sposobnosti), uspeh pa si razlagajo
kot naključje in ga ne pripišejo lastnemu trudu. Tako se za svoj uspeh v šoli ne trudijo
več in motivacija za učenje zelo upade. Pri učencu, ki je razvil naučeno nemoč, se
opazi povečana pasivnost, kognitivni primanjkljaji, žalost, znižana samopodoba ter
primanjkovanje odločnosti.
Naučena nemoč je že znan in raziskan pojav. Pomembno vlogo pri odkrivanju tega
pojava imajo učitelji, zato bom v empiričnem delu raziskala poznavanje tega pojava
med učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji. Menim, da se lahko naučena nemoč pri
učencu s posebnimi potrebami hitro razume kot »lenoba«, zato je seznanjenost in
prepoznavanje pojava naučene nemoči med učitelji ključna za preprečevanje oz
odpravljanje naučene nemoči pri učencih.

5.2. CILJI
Cilj raziskave je ugotoviti, kako dobro razredni učitelji poznajo naučeno nemoč in ali
prepoznajo znake pri otroku. Ugotavljala bom, katere ukrepe uporabljajo učitelji za
preprečevanje in odpravljanje naučene nemoči. Nato bom preverila, katere ponujene
ukrepe za preprečevanje in odpravljanje naučene nemoči učitelji ocenjujejo kot
najbolj primerne.
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5.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA:
Glede na cilje diplomskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:

1.

Kakšno je poznavanje pojava naučene nemoči med razrednimi učitelji?

2.

Čemu, po mnenju učiteljev, učenci s posebnimi potrebami pripisujejo uspeh v
šoli?

3.

Čemu, po mnenju učiteljev, učenci s posebnimi potrebami pripisujejo neuspeh
v šoli?

4.

Kaj, po mnenju učiteljev, učence najbolj motivira za šolsko delo?

5.

S kakšnimi strategijami in ukrepi poskušajo učitelji preprečiti in odpravljati
naučeno nemoč med svojimi učenci v razredu? Ali so ti ukrepi uspešni?

6.

Kateri izmed ponujenih ukrepov se zdijo učiteljem najbolj primerni za
zmanjšanje naučene nemoči pri učencih?

5.4. RAZISKOVALNA METODA

OPIS VZORCA:
Raziskovalni vzorec predstavljajo učitelji razrednega pouka na osnovni šoli Breg
Ptuj, Osnovni šoli Starše in Osnovni šoli Majšperk. Celotni vzorec predstavlja 33
učiteljev razrednega pouka, ki imajo v razredu vključenega učenca s posebnimi
potrebami.
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OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA:
Kot merski pripomoček sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga oblikovala za
namen raziskave. Vprašalnik zajema 12 vprašanj. 5 vprašanj je zaprtega tipa z
vnaprej ponujenimi odgovori. 2 vprašanji zaprtega tipa zahtevata utemeljitev
odgovora. Tri vprašanja so odprtega

tipa, kjer so anketiranci sami oblikovali

odgovore. Vprašalnik vsebuje tudi 5 vprašanj, kjer so anketiranci podali svoje
odgovore na petstopenjski lestvici.
Anketni vprašalnik je prikazan v prilogi.
Anketiranje je potekalo pisno in

anonimno. Razdeljenih je bilo 55 anketnih

vprašalnikov, vrnjenih je bilo 33, kar predstavlja 60% vseh anketnih vprašalnikov.

5.5 SPREMENLJIVKE:

OPAZOVANE SPREMENLJIVKE:


poznavanje naučene nemoči



prepoznavanje znakov naučene nemoči



prepoznavanje pogostosti pojavljanja naučene nemoči



prepoznavanje vzrokov za nastanek nemoči



prepoznavanje dejavnikov, ki jim učenci po mnenju učiteljev pripisujejo svoj
uspeh



prepoznavanje dejavnikov, ki jim učenci po mnenju učiteljev pripisujejo svoj
neuspeh



učiteljeve strategije za preprečevanje naučene nemoči



samoocena učinkovitost učiteljevih strategij



učiteljeva ocena ponujenih ukrepov za odpravljanje naučene nemoči

POJASNJEVALNA SPREMENLJIVKA:


mnenje učiteljev o zaščiti otroka pred doživljanjem neuspeha
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5.6. OBDELAVA PODATKOV:
Rezultati so prikazani grafično, opisno in tabelarično. Uporabila sem osnovne metode
deskriptivne statistike:


absolutna frekvenca



odstotna frekvenca



srednje vrednosti

Podatke, dobljene pri odprtih vprašanjih, sem obdelala kvalitativno (kategorizacija in
klasifikacija).
Statistično pomembnost razlik sem preverila s t-testom in hi kvadrat preizkusom.
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6. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV:
MNENJE O ZAŠČITI OTROK PRED DOŽIVLJANJEM NEUSPEHA

42,4 %
da

57,6 %

ne

Graf 1: Mnenje o zaščiti otrok pred neuspehom

Skoraj 60% učiteljev je mnenja, da otrok ni potrebno zaščititi pred doživljanjem
neuspeha. Kar 42,4% pa jih je mnenja, da je to potrebno storiti.
Anketiranci, ki so na zgornje vprašanje odgovorili z DA, so odgovor utemeljili z
naslednjimi argumenti:


potrebno je dvigniti otrokovo samopodobo



osredotočiti se je potrebno na močna področja učenca



najprej jih je potrebno pripraviti na neuspeh



neprestano doživljanje neuspeha je »nezdravo«



ker to vpliva na odnos med sovrstniki



z doživljanjem neuspeha postaja vedno bolj nemočen, ne zaupa več v svoje
sposobnosti in se ne trudi več



otrokom je potrebno omogočiti doživljanje uspeha, da se lahko razvijejo v
skladu s svojimi sposobnostmi



Otrok, ki doživlja neuspeh, postaja samo še bolj nezadovoljen.
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Tisti anketiranci, ki so odgovorili z NE, so kot obrazložitev zapisali:


otrok se bo prej ali slej v življenju srečal z neuspehom



otrok se mora znati spopasti z neuspehom in težavami



neuspeh ne predstavlja negativnega



če otroku omogočamo le uspeh, je ta prepričan, da vse zna in ga
morebiten neuspeh lahko »vrže s tira«



doživljanje neuspeha je potrebno za osebnostni razvoj



neuspeh, ki se ga pravilno obravnava, vodi k napredku



neuspeh je sestavni del na poti pridobivanja znanja

Tako velik odstotek učiteljev, ki menijo, da je otroka potrebno zaščititi pred
doživljanjem neuspeha, je presenetljiv, saj na splošno velja strokovno stališče, da se
mora otrok soočiti tudi z neuspehi in biti sposoben reagirati nanje. Otrok se bo
namreč slej ali prej v življenju soočil z neuspehom in tega ni moč preprečiti. Zato je
pomembna naloga staršev in učiteljev, da ga pripravijo na primerno reakcijo. Otrok
naj neuspeha ne razume kot ogromen poraz, ampak kot možnost, da se iz njega
nekaj nauči.
Ker je odstotek anketiranih, ki so mnenja, da je otroke v šoli potrebno zaščititi pred
neuspehom, velik, smo se odločili, da bomo na podlagi tega vprašanja preverili, ali
obstajajo statistično pomembne razlike pri odgovorih na večino ostalih vprašanj med
anketiranci, ki so mnenja, da je otroke pred neuspehom potrebno zaščititi, in tistimi,
ki se s tem ne strinjajo.
V nadaljevanju bomo tako primerjali, ali se odgovori na ostala vprašanja med obema
skupinama anketirancev razlikujejo ali pa to stališče nima večjega vpliva na učiteljevo
pojmovanje naučene nemoči.
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POJMOVANJE POJAVA NAUČENA NEMOČ
Prvo vprašanje je bilo odprtega tipa. Anketiranci so navedli več različnih odgovorov,
ki sem jih kategorizirala v naslednje skupine:

Tabela 3: Pojmovanje naučene nemoči

f

f%

a) Prepričanje otroka, da nečesa ne zmore

13

39,4%

b) Prepričanje, da otrok ne zmore in se ne trudi več, ki nastane

4

12,1%

c) Odvisnost od pomoči drugih

4

12,1%

d) izgovor za ne delo

4

12,1%

e) Nezaupanje v svoje sposobnosti zaradi vpliva okolice

3

9,1%

f) Pomanjkanje samozavesti

3

9,1%

g) Ne poznam

2

6,1%

33

100,0%

zaradi nenehnega doživljanja neuspehov

SKUPAJ

Iz tabele je razvidno, da si največ učiteljev naučeno nemoč razlaga kot prepričanje
otroka, da nečesa ne zmore.

Najmanj učiteljev je mnenja, da naučena nemoč

pomeni nezaupanje v svoje sposobnosti zaradi vpliva okolice oz pomanjkanje
samozavesti. Dva učitelja sta zapisala, da pojma naučena nemoč ne poznata.
Najbolj natančno razlago naučene nemoči so podali tisti učitelji, ki so k razlagi, da je
otrok prepričan, da nečesa ne zmore in se ne trudi več, dodali še, da to nastane
predvsem zaradi nenehnega doživljanja neuspeha v preteklih učnih situacijah. Tudi
učitelji, ki so menja, da so drugi, torej starši in učitelji tisti, ki otroka naučijo nemoči,
navajajo, da otrok ne zaupa lastnim sposobnostim in se tako ne trudi. Odstotek takih,
ki so mnenja, da je naučena nemoč le izgovor za nedelo oz. naučeno nemoč
zamenjujejo z »lenobo«, je majhen, in sicer 12,1%.
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Tabela 4: Rezultati hi kvadrat preizkusa (razlike pri razlagi naučene nemoči)

POJMOVANJE
NAUČENE

PRIMERJAVA MED
SKUPINAMA

X2= 2,033 < X2 (df= 6 P=0,05)=12,592

NEMOČI

Med skupinama anketirancev ni statistično pomembnih razlik v pojmovanju naučene
nemoči.

PREPOZNAVANJE ZNAKOV NAUČENE NEMOČI
Tu so imeli anketiranci možnost, da sami napišejo znake, ki se kažejo pri učencu s
posebnimi potrebami, kadar se pojavi naučena nemoč. Anketiranci so lahko zapisali
več pokazateljev nemoči. Frekvence za posamezen odgovor so izračunane glede na
število anketirancev in ne na število podanih odgovorov. Tako izvemo, kolikšen
delež učiteljev, ki so odgovarjali na anketo, je izpostavilo posamezen znak.
Najpogostejši odgovori so prikazani v tabeli.
Tabela 5: Znaki naučene nemoči

f

f%

Nemotiviranost, nezainteresiranost

10

30,3%

Potreba po vodenju in pomoči

8

24,2%

Odklanjanje aktivnosti (noče delati)

6

18,2%

Strah

6

18,2%

Potreba po nenehnih povratnih informacijah in pozornosti

5

15,5%

Nizka samopodoba

6

18,2%

Zadržanost

5

15,5%

Nesamostojnost

3

9,1%

Se vda, preden začne

3

9,1%

Slabo čustveno razpoloženje

2

6,1%

Besede »ne vem«

2

6,1%

Ne sodeluje pri pouku

2

6,1%

Drugi odgovori

4

12,1%
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Skoraj tretjina učiteljev (30,3%) je zapisala, da se naučena nemoč pri učencih kaže
kot nemotiviranost in nezainteresiranost. 24,4% vseh anketiranih je kot znak zapisalo
potrebo otroka po vodenju in pomoči. Enak odstotek, to je 18,2% anketiranih, je
mnenja, da se naučena nemoč kaže z odklanjanjem aktivnosti (otrok noče
sodelovati), s strahom ter nizko samopodobo.

Potrebo po nenehnih povratnih

informacijah in zadržanost je kot znak zapisal enak odstotek anketiranih, to je 15,5%.
9,1% jih je mnenja, da je pokazatelj naučene nemoči tudi nesamostojnost. Prav toliko
(9,1%) pa jih meni, da se učenec, ki je razvil naučeno nemoč, vda, še preden začne
reševati nalogo. Da so pokazatelji naučene nemoči slabo čustveno razpoloženje,
nesodelovanje pri pouku in besede »ne vem«, meni enak odstotek anketiranih, to je
6,1%.
12,1% je podalo še nekaj odgovorov, ki jih nisem uvrstila v nobeno izmed zgoraj
naštetih kategorij. Ti znaki so:


zanašanje na pomoč



učencu je vseeno za ocene



se ne zna učiti



vse želi doseči brez truda

Anketirani so v svojih odgovorih zajeli predvsem vpliv naučene nemoči na motivacijo
in čustveno področje otroka. Vpliva na kognitivno področje, kot na primer
neuspešnost v šoli, pa učitelji v veliki večini niso izpostavili. To področje je izpostavil
le en anketirani učitelj. Zapisal je: »Učenec se ne zna učiti.« Kar veliko odgovorov pa
so učitelji navedli v obliki potrebe učencev po pomoči učitelja oz po povratnih
informacijah, kar pa se v predelani literaturi ni pojavljalo kot znak naučene nemoči.
Naučena nemoč se definira predvsem kot vdaja in neaktivnost, saj učenec ne
verjame, da mu lahko uspe. Da učenec sam izrazi potrebo po pomoči in povratni
informaciji, pa je nekaj, kar je učence, ki so razvili naučeno nemoč, še potrebno
naučiti. Otrok, ki je aktivnejši pri pouku, sodeluje, prosi za pomoč oz. dodatno
razlago, bo hitreje odkril zanj učinkovite strategije učenja, s katerimi bo pri učenju
učinkovitejši in bo doživel več uspeha.
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POGOSTOST POJAVA NAUČENE NEMOČI MED OTROKI S POSEBNIMI
POTREBAMI

6,10%

6,10%

21,20%
skoraj pri nobenem
redko

9,10%

občasno

57,70%

pogosto
pri večini

Graf 2: Pogostost pojava naučene nemoči med otroki s posebnimi potrebami

Večina učiteljev (57,6%) meni, da se naučena nemoč pri otrocih s posebnimi
potrebami pojavi občasno. Sledi 21,2% učiteljev, ki menijo, da se naučena nemoč
pojavi pri večini otrok s posebnimi potrebami. 9,1% učiteljev je mnenja, da se nemoč
pojavi pogosto. Enak odstotek 6,1% meni, da se naučena nemoč pojavi redko
oziroma skoraj pri nobenem otroku.
Anketiranci so pri tem vprašanju največkrat izbrali sredinsko možnost – občasno.
Menim, da so ta odgovor izbrali tisti anketiranci, ki niso pozorni na pojav naučene
nemoči med svojimi učenci, oziroma je v konkretnih situacijah ne prepoznajo. Kar
tretjina učiteljev pa ocenjuje, da je naučena nemoč pogost pojav med učenci s
posebnimi potrebami.
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Tabela 6: Rezultati t testa za potrjevanje razlik med odgovori anketirancev (pogostost pojava naučene
nemoči)

PRIMERJAVA MED M
SKUPINAMA
POGOSTOST
da 3,07
POJAVA
ne 3,53
NAUČENE
NEMOČI

t test
t=-1,204 < t (df=31,P=0,05)=2,04

Med skupinama anketirancev ni statistično pomembnih razlik.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK NAUČENE NEMOČI
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Graf 3: Dejavniki, ki vplivajo na pojav naučene nemoči

Učitelji v 63,6% menijo, da pogosto doživljanje neuspeha najbolj vpliva na pojav
naučene nemoči med učenci. Sledijo si odgovori »nespodbudno okolje« s 51,5%,
»osebnostne lastnosti otroka« s 24,2% in »nesprejetost otroka« v razredu z 9,1%.
Anketirani so obkrožili enega ali več odgovorov, ki so jih utemeljili.
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Utemeljitve odgovorov:


Nespodbudno okolje

nespodbudno
okolje
premalo
spodbud

preveč
pomoči

Učitelji, ki so mnenja, da nespodbudno okolje pomembno vpliva na nastanek
naučene nemoči so svojo izbiro utemeljevali na dva načina. Prvi so mnenja, da
otroci, ki so razvili naučeno nemoč v domačem okolju, ne dobijo dovolj spodbud, te
pa so po njihovem mnenju temelj za otrokovo uspešnost v šoli.
Drugi del učiteljev pa meni, da je otrok deležen preveč pomoči s strani odraslih.
Starši naredijo veliko dela namesto otroka, podcenjujejo njegove sposobnosti in
otroku ne dovolijo, da bi občasno doživel tudi neuspeh ter se iz njega kaj naučil.
Menim, da otrok, ki je deležen preveč pomoči in nima možnosti, da bi se sam izkazal,
ne razvije naučene nemoči, ampak se navadi na pomoč in je zato nedejaven.
Predhodnih negativnih izkušenj namreč nima.
Otrok se svojega pojasnjevalnega sloga v veliki meri lahko nauči od odraslih, tako
staršev kot učiteljev. Način, kako si otrok razlaga situacije, pomembno vpliva na
pojav naučene nemoči. Otroci s pesimističnim pojasnjevalnim slogom so tisti, ki se
naučijo nemoči. Zato je potrebno biti pozoren na način komuniciranja z otrokom,
predvsem glede podajanja povratnih informacij (pohval in kritik). Kot zapiše Seligman
(2011), se je pri opozarjanju otroka na napake potrebno osredotočiti na specifične in
začasne vzroke, ne pa teh iskati v otrokovih (nizkih) sposobnostih.
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osebnostne lastnosti otroka

osebnostne
lastnosti otroka
nizka
samopodoba

nedejavnost
otroka

Učitelji so navedli, da je predvsem nizka samopodoba tista, ki najbolj vpliva na pojav
naučene nemoči pri učencih. Pozitivna samopodoba je osnova za otrokov zdrav
razvoj. Youngova (2000) izpostavi šest ključnih področij samopodobe. Te so: fizična
in čustvena varnost, identiteta, občutek pripadnosti in usposobljenosti ter občutek
smiselnosti. Vse to je potrebno, da je otrok neobremenjen, spontan in pripravljen
poskusiti še neznano. Kot zapiše Gordon (2006), je nujno potrebno, da ima otrok
zagotovljene vse te primarne potrebe, da je tako lahko njegovo učenje učinkovito.
Še enkrat je potrebno izpostaviti, da prav učitelj (in starši) predstavlja ključnega
pomembnega drugega, ki vpliva na oblikovanje otrokove samopodobe. Menim, da
morajo strokovni delavci prepoznati znake nizke samopodobe pri otroku in se
osredotočiti na dvigovanju le te, saj ima samopodoba močan vpliv na učno
uspešnost.
Drugi del utemeljitev anketirancev se je nanašal na nedejavnost otroka. Učitelji so
zapisali, da so nekateri otroci že po naravi manj dejavni. Ob pomoči pa se sčasoma
navadi nanjo in jo nenehno pričakuje.
Tista osebnostna značilnost posameznika, ki napoveduje uspešnost učenca v šoli, je
vestnost. Vestni učenci so tisti, ki so pri učenju organizirani, skoncentrirani na delo in
motivirani, da dosežejo zastavljeni cilj (v Puklek, Zupančič, 2008).
Menim, da lahko prav strokovni delavci in starši s svojim ravnanjem prispevajo k
temu, da otroci s posebnimi potrebami postanejo odvisni in se zanašajo na pomoč
drugih. Zato menim, da je naloga učiteljev in ostalih strokovnih delavcev, da otroka,
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ki mu primanjkuje lastne dejavnosti, ustrezno motivirajo in spodbudijo, da bo postal
aktivnejši. Otrok naj ima možnost sodelovanja že pri načrtovanju in naj ima možnost
soodločanja. Če učencu pokažemo, da je z lastno dejavnostjo dosegel uspeh, bo leto najboljša motivacija za nadaljnje delo.



Pogosto doživljanje neuspeha

pogosto doživljanje
neuspeha

prepričanje, da ne
zmore

primerjanje z
uspešnimi sošolci

Učitelji so najpogosteje zapisali, da otrok ob nenehnem doživljanju neuspeha
postane nesiguren vase in je prepričan, da bo kljub trudu dosegal nizke rezultate.
Izpostavili so tudi, da imajo otroci s posebnimi potrebami za primerjavo učence, ki
določeno snov osvojijo mnogo hitreje kot oni sami. Tako otrok sam sebe ne more
obravnavati kot uspešnega.
Kot sem že večkrat omenila, je pogosto doživljanje neuspeha ključni dejavnik, ki
vpliva na pojav naučene nemoči. Še enkrat bi izpostavila, da je zato izredno
pomembno, da otroka v šoli naučimo, kako naj se sooči z neuspehom, ki ga doživi.
Neuspeha naj ne doživlja kot nekaj tragičnega.
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Nesprejetost učenca v razredu

Učitelj, ki so izbrali ta odgovor, le tega niso utemeljili.
»Fizično vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred ne zagotavlja
zadovoljevanja čustvenih potreb in socialne sprejemljivosti. Pogosto lahko skupen
prostor deluje stresno na otroke s posebnimi potrebami in lahko postanejo žrtve
zasmehovanja sovrstnikov.« (Kavkler idr., 2008).
Tudi sama sem mnenja, da je socialna vključenost učenca s posebnimi potrebami v
redni osnovni šoli izjemno pomembna naloga inkluzije. Otrok se mora čutiti sprejet in
enakovreden, da bo lahko v redni osnovni šoli uspešen.

Tabela 7: Rezultati hi kvadrat preizkusa za potrjevanje razlik med odgovori anketirancev (dejavniki, ki
vplivajo na pojav naučene nemoči)

MNENJE O
ZAŠITI OTROK
PRED
DOŽIVLJANJEM
NEUSPEHA

PRIMERJAVA MED
SKUPINAMA
Nespodbudno okolje

X2= 1,588< X2 (g=1,P=0,05)=3,841

Osebnostne lastnosti otroka

X2=0,248< X2 (g=1,P=0,05)=3,841

Pogosto doživljanje

X2=0,443< X2 (g=1,P=0,05)=3,841

neuspeha
X2=0,112 < X2 (g=1,P=0,05)=3,841

Nesprejetost otroka v
razredu

Med skupinama anketirancev ni statistično pomembnih razlik v razlagi dejavnikov, ki
vplivajo na naučeno nemoč.
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PODROČJA DELOVANJA, NA KATERA VPLIVA NAUČENA NEMOČ

Tabela 8: Vpliv naučene nemoč na otrokovo delovanje

f

f%

Na motivacijo

5

15,2

Na učno učinkovitost

7

21,2

Na učenčevo samopodobo

21

63,6

SKUPAJ

33

100%

63,8% učiteljev je mnenja, da ima naučena nemoč največji vpliv na učenčevo
samopodobo. Da najbolj vpliva na učno učinkovitost učenca, jih meni 21,2%
anketiranih. 15,2% pa jih meni, da je motivacija tista, na katero ima naučena nemoč
največji vpliv.
Učenci, pri katerih se pojavi naučena nemoč, le to kažejo na vseh zgoraj naštetih
področjih. Zanimalo pa me je, na katerem področju jo najbolj opazijo učitelji oz se
nemoč najbolj pokaže v šoli. Kar tri četrtine anketiranih je mnenja, da ima naučena
nemoč pri otroku najbolj negativen učinek na učenčevo samopodobo. Kot sem že
zapisala, na oblikovanje samopodobe pri šolskem otroku najmočneje vpliva šolski
uspeh oz. neuspeh. Tudi učitelji sami lahko s svojimi reakcijami pomembno vplivajo
na otrokovo doživljanje samega sebe in menim, da morajo imeti to v mislih. Način
komunikacije učiteljev in seveda tudi staršev z otrokom je izrednega pomena.
Kot zapiše Gordon, je otroku z nizko samopodobo potrebno najprej pomagati razviti
ustrezno samopodobo, šele nato se otrok lahko zares kvalitetno uči.

Tabela 9: Rezultati hi kvadrat preizkusa (vpliv naučene nemoči)

VPLIV
NAUČENE

X2= 9,216 > X2 (g=2, P=0,05) = 5,991

PRIMERJAVA MED
SKUPINAMA

NEMOČI
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Pokazale so se razlike med obema skupinama anketirancev. Vsi učitelji, ki so
mnenja, da naučena nemoč najbolj negativno vpliva na motivacijo, so tisti, ki so
mnenja, da je otroke potrebno zaščititi pred neuspehom. Sklepamo lahko, da učitelji
želijo otroke zaščiti pred neuspehom, da bi ti ohranili motivacijo za delo. Med tistimi,
ki so izbrali odgovor učna učinkovitost, je velika večina (85,7%) tistih učiteljev, ki
menijo, da je otrokom potrebno pustiti, da doživijo tudi neuspehe. Ob ustreznem
reagiranju na neuspeh in iskanju možnih učinkovitih rešitev se izboljša tudi učna
učinkovitost otroka.

DEJAVNIKI, KI JIM UČENCI PRIPISUJEJO NEUSPEH
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Graf 4: Pripisovanje neuspeha pri učenju



Pripis neuspeha nizkim sposobnostim

Največ (30,3%) učiteljev je mnenja, da učenci s posebnimi potrebami svoj neuspeh
pogosto pripisujejo nizkim sposobnostim.

24,2% učiteljev je izbralo odgovor

»redko«. Sledijo učitelji, ki so odgovorili »občasno« (21,2%). 15,2% jih je mnenja, da
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neuspeh skoraj vedno pripišejo nizkim sposobnostim . 9,1% učiteljev pa jo
odgovorilo, da učenci skoraj nikoli neuspeha ne pripišejo lastnim sposobnosti.


Premalo vloženega truda

Da učenci redko pripišejo svoj neuspeh premalo vloženemu trudu, je mnenja 39,4%
učiteljev. 33,3% učiteljev je izbralo odgovor »občasno«. 15,2 % učiteljev je mnenja,
da otroci za svoj neuspeh skoraj nikoli ne krivijo tega dejavnika, 12,1% pa je izbralo
odgovor »pogosto«.


Smola

30,3% učiteljev je mnenja, da si učenci neuspeh pogosto razlagajo s tem
dejavnikom. 24,2% jih je izbralo odgovor redko. 21,2% pa predstavlja delež tistih, ki
menijo, da učenci skoraj nikoli ali pa redko svoj uspeh pripišejo smoli.


Težke naloge

Da učenci »pogosto« pripišejo svoj neuspeh težkim nalogam meni največ anketiranih
(60,6%). Odgovor »skoraj vedno« je izbralo 24,2% učiteljev. 9,1% učiteljev je
mnenja, da učence redko pripiše neuspeh temu dejavniku. Odstotek anketiranih, ki
so izbrali odgovor »občasno« in »skoraj nikoli«, je enak (3,0%).
Kot je razvidno iz tabele in grafa, največ učiteljev meni, da učenci s posebnimi
potrebami svoj neuspeh pripišejo težkim nalogam (60,6% je izbralo odgovor
»pogosto« in 24,2% učiteljev »skoraj vedno«). Težke naloge so opredeljene kot
zunanji vzrok za doživljanje neuspeha, nad katerim sami nimajo nadzora.
Po mnenju učiteljev učenci s posebnimi potrebami neuspeh pripišejo tudi lastnim
nizkim sposobnostim, ki veljajo za notranji vzrok neuspešnosti, na katerega ni
mogoče vplivati. Zato se učenci prenehajo truditi, saj ne verjamejo, da jim lahko
dodaten napor prinese uspeh.
Učitelji so menja, da otroci s posebnimi potrebami redko pripišejo nespeh premalo
vloženemu trudu (nikoli 12,1%, redko 39,4% ). Premalo vloženega truda za dosego
uspeha je notranji nadzorljivi dejavnik, ki pa mu učenci s posebnimi potrebami ne
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pripisujejo večjega pomena za doživljanje neuspeha, saj si le-tega razlagajo s
pomanjkanjem sposobnosti.
Za naslednji zunanji vzrok - smolo, so učitelji mnenja, da ji učenci ne pripisujejo
večjega pomena pri doživljanju neuspeha.
Če primerjamo rezultate z raziskavo, ki je bila izvedena med učenci z učnimi
težavami (Prah, 2008), ugotovimo, da si otroci svoj neuspeh najpogosteje razlagajo
predvsem z notranjimi dejavniki, na katere ne morejo vplivati. Tudi naša raziskava je
pokazala, da učitelji v večji meri menijo, da je prav notranji nenadzorljivi dejavnik tisti,
ki mu učenci pogosto pripišejo svoj neuspeh.
Naša raziskava je pokazala, da so učitelji mnenja, da učenci najbolj pogosto
pripišejo neuspeh zunanjim vzrokom, kot na primer težkim nalogam. V prej omenjeni
raziskavi pa je avtorica prišla do zaključka, da učenci ne iščejo razlage za svoj
neuspeh med zunanjimi vzroki, saj med njimi prevladuje prepričanje, da so prav
njihove nizke sposobnosti tiste, ki so »krivec« za doživljanje neuspeha. Učitelji so
mnenja, da učenci nikoli oz redko pripisujejo neuspeh premalo vloženemu trudu,
medtem ko rezultati raziskave, ki je bila izvedena med učenci, kažejo, da le-ti
pripišejo vzrok za neuspeh tudi notranjemu dejavniku, nad katerim lahko imajo
nadzor, to je lasten trud.

Tabela 10: Rezultati t testa za potrjevanje razlik med anketiranci (pripisovanje neuspeha)

PRIPISOVANJE
NEUSPEHA
Lastne nizke
sposobnosti
Premalo
vloženega truda
Smola
Težke naloge

PRIMERJAVA
MED SKUPINAMA
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne

Statistično pomembna razlika

M

t test

3,72
2,79
2,64
2,26
2,86
2,63
3,93
3,95

t=2,22 > t (df=31, P= 0,05)= 2,04
t=1,203 < t (df=31, P=0,05)= 2,04
t=0,525 < t (df=31, P=0,05)= 2,04
t=-0,250 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

med anketiranci se je pokazala pri mnenju o

pripisovanju neuspeha lastnim nizkim sposobnostim. Tisti anketiranci, ki so mnenja,
63

da je otroke potrebno zaščititi pred neuspehom, so mnenja, da učenci pogosteje
pripisujejo neuspeh nizkim sposobnostim, kot tisti, ki menijo, da otrok pred
neuspehom ni potrebno zaščitit. Povežemo lahko, da želijo učitelji vplivati na
otrokovo samovrednotenje lastnih sposobnosti tako, da mu omogočajo le uspehe.
Pri ostalih dejavnikih ni statistično pomembnih razlik.

MOTIVACIJA UČENCEV ZA ŠOLSKO DELO

12,10%
radovednost

15,20%

33,30%

dobre ocene
želja po zadovoljitvi drugih
interes

39,40%

Graf 5: Dejavniki motivacije

Največ učiteljev (39,4%) meni, da učence najbolj motivirajo dobre ocene. Sledi
33,3% anketiranih, ki so mnenja, da jih najbolj motivira radovednost. Da je želja po
zadovoljitvi drugih tista, ki najbolj motivira učence, meni 15,2% anketiranih. Najmanj
anketiranih učiteljev pa je izbralo odgovor interes (12,1%).
Rezultati po pričakovanjih kažejo, da je najpomembnejši motivacijski dejavnik po
mnenju učiteljev za otroke v šoli dobra ocena. Otroci s posebnimi potrebami pa v
rednih osnovnih šolah praviloma ne dobivajo dobrih ocen. Ker učenec ni deležen
uspeha, se sčasoma prepriča, da so visoke ocene zanj nedosegljive. Ker so pa
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ocene tako pomemben motivacijski faktor lahko nenehno dobivanje slabih ocen še
dodatno onesposobi otroka in še poglobi naučeno nemoč.
Kot pomemben motivacijski dejavnik so učitelji izpostavili tudi radovednost učencev.
Radovednost lahko definiramo kot »težnjo po spoznavanju novega, neznanega«
(Marentič - Požarnik, 2002, str. 190). Posebej je izrazita pri mlajših otrocih,
postopoma pa začne izginjati in jo nadomesti predvsem želja po ocenah. Da so
anketiranci radovednost označili kot pomemben vir motivacije, si lahko razlagamo s
tem, da naš vzorec predstavljajo učitelji razrednega pouka, ki poučujejo tudi najnižje
razrede v osnovni šoli.
Da je najmanj učiteljev kot motivacijski dejavnik izbralo interes, je po mojem mnenju
zaskrbljujoče, saj prav interes velja za najpomembnejši vir notranje motivacije, ki jo je
potrebno pri učencih spodbujati. Učitelji pa imajo prav sami največ možnosti, da s
svojim načinom poučevanja pri otroku vzbudijo in obdržijo interes za učno snov in
njihovo radovednost, ki so jo tudi sami navedli kot pomemben motivacijski dejavnik
pri učencih.
Z višjim interesom za učno snov in radovednostjo se poveča notranja motivacija za
učenje. Notranja motivacija je namreč tista, ki zagotavlja kvalitetnejše in
dolgotrajnejše znanje. Cilj učencev, pri katerih je izražena notranja motivacija, je
namreč znanje samo in ne končna ocena.

Tabela 11: Rezultati hi kvadrat preizkusa (motivacijski dejavniki)

MOTIVACIJSKI
DEJAVNIKI

X2= 3,636 < X2(g=3, P=0,05)= 7,815

PRIMERJAVA MED
SKUPINAMA

Ni statistično pomembnih razlik med obema skupinama anketirancev
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DEJAVNIKI, KI JIM UČENCI PRIPIŠEJO SVOJ USPEH
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Graf 6: Pripisovanje uspeha pri učenju



Lastne sposobnosti

Največ učiteljev je mnenja, da otroci s posebnimi potrebami pogosto pripišejo uspeh
pri dejavnosti lastnim sposobnostim (33,3,%). Sledijo učitelji, ki so se odločili za
odgovor »redko« (30,3%). 24,4% jih meni, da si učenci občasno razlagajo svoj uspeh
s tem dejavnikom. En učitelj je mnenja, da učenec skoraj vedno pojasnjuje uspeh s
tem dejavnikom. Prav tako velja tudi za odgovor skoraj nikoli.


Vložen trud

Kar 63,6% anketiranih je mnenja, da otroci s posebnimi potrebami svoj uspeh
razlagajo s količino vloženega truda. 21,2 % učiteljev je mnenja, da je vložen trud
dejavnik, ki ga otroci občasno prepoznajo. Po 2 učitelja sta izbrala odgovor »redko«
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in »skoraj vedno«. En učitelj pa meni, da si učenci skoraj nikoli svojega uspeha ne
razlagajo s tem dejavnikom.


Sreča

Da je sreča pogosto tisti dejavnik, ki mu otroci s posebnimi potrebami pripišejo svoj
uspeh, je mnenja 27,7% učiteljev. Več učiteljev (42,4%) meni, da otroci

sreči

pripišejo uspeh le občasno. 24,4% jih meni, da se to zgodi redko. 6,1% učiteljev je
izbralo odgovor skoraj nikoli.


Lahke naloge

Več kot polovica anketiranih (51,5%) meni, da ta dejavnik pogosto velja ali velja
skoraj vedno (3,0%).

9,1% anketiranih meni, da otroci temu dejavniku občasno

pripisujejo svoj uspeh, 18,2% jih je izbralo odgovor redko in enak odstotek je izbralo
odgovor skoraj nikoli.

Kot je razvidno iz grafa in tabele, največ učiteljev meni, da učenci s posebnimi
potrebami najpogosteje pripišejo svoj uspeh zunanjim vzrokom, ki so nenadzorljivi.
To so lahke naloge.
Kar 63,6% učiteljev meni, da si učenci svoj uspeh razlagajo z notranjim vzrokom, nad
katerim imajo lahko nadzor, to je količina vloženega truda.
Skoraj 40% učiteljev je mnenja, da učenci

uspeha ne pripišejo svojim

sposobnostim.
Vendar pa je visok tudi odstotek tistih, ki menijo, da otroci razlog za svoj uspeh vidijo
v lastnih sposobnostih, ki veljajo za notranji dejavnik, nad katerim učenci nimajo
nadzora.
Če primerjamo dobljene rezultate z rezultati raziskave, ki je bila izvedena med učenci
z učnimi težavami, ugotovimo, da se pripisovanje uspeha posameznim dejavnikom
po mnenju učiteljev in učencev ne ujema povsem.
Ugotovitev, da otroci pogosto pripisujejo vzrok za svoj uspeh zunanjim dejavnikom
(sreča, lahke naloge), je skupna obema raziskavama. Otroci tako verjamejo, da je
uspeh neodvisen od njihovega truda in za dobro opravljeno dejavnost poiščejo vzrok,
ki je neodvisen od njih samih.
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Skoraj tri četrtine učiteljev je mnenja, da si učenci s posebnimi potrebami svoj uspeh
razlagajo s količino lastnega truda, ki

so ga vložili v neko dejavnost. To pa ne

sovpada z rezultati prej omenjene raziskave, saj so te pokazale, da učenci, ki imajo
težave pri učenju, redko pripišejo uspeh lastnemu trudu. Učenci, ki doživljajo
nenehne neuspehe, namreč ne verjamejo, da lahko z lastnim trudom uspejo.
Raziskava med učenci je pokazala, da učenci ne verjamejo v svoje sposobnosti in
zato ne vlagajo dodatnega truda v šolsko delo, saj so mnenja, da kljub dodatnemu
trudu ne morejo uspeti. Učitelji pa so mnenja, da učenci uspeh pripišejo tudi lastnim
sposobnostim (pogosto 33,3%, občasno 24,4%, skoraj vedno 3,0%)
Anketirani učitelji so vse štiri ponujene vzroke označili kot tiste, ki jim učenci s
posebnimi potrebami pripisujejo svoj uspeh pri določeni dejavnosti. V literaturi in
raziskavi, ki je bila izvedena med učenci s posebnimi potrebami, pa ti svoj uspeh
pripišejo zunanjim dejavnikom (sreča, lahke naloge) ter zelo redko notranjim
dejavnikom (sposobnosti, količina vloženega truda).

Tabela 12: Rezultati t testa za potrjevanje razlik med anketiranci (pripisovanje uspeha)

PRIPISOVANJE PRIMERJAVA
USPEHA
MED PRVO IN
DRUGO
SKUPINO
Lastne
Da
sposobnosti
ne
vložen trud
Da
Ne
Sreča
Da
Ne
lahke naloge
Da
ne

M

t test

3,14
2,74
4,07
3,32
3,29
2,63
3,36
2,79

t=1,079 < t=2,04 (df=31, P=0,05)
t= 2,894 > t=2,04 (df=31, P=0,05)
t= 2,242 > t=2,04 (df=31, P=0,05)
t= 1,290 < t=2,04 (df=31, P=0,05)

Dejavniki, pri katerih se je pokazala statistično pomembna razlika v odgovorih med
obema skupinama anketirancev, sta vložen trud in sreča. Anketiranci, ki menijo, da je
otroke potrebno zaščititi pred neuspehom, v povprečju ocenjujejo, da učenci pogosto
pripišejo uspeh vloženemu trudu in občasno sreči. Druga skupina anketirancev je
mnenja, da uspeh pripišejo trudu le občasno, sreči pa redko.
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UČITELJEVE STRATEGIJE IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE NAUČENE
NEMOČI
Deseto vprašanje je bilo ponovno odprtega tipa. Vsak anketiranec je lahko zapisal
več načinov zmanjševanja naučene nemoči pri učencih s posebnimi potrebami.
Frekvence za posamezen odgovor so izračunane glede na število anketirancev.
Vsota deležev je tako večja od 100%.
Tabela 13: Ukrepi, s katerimi učitelji poskušajo preprečiti naučeno nemoč

F

f%

spodbude

22

66,7%

Pohvala

13

39,4%

Dodatna motivacija

9

27,3%

Dodatna pomoč

7

21,2%

Osredotočenje na močna področja

6

18,2%

Priprava ustreznih (diferenciranih) nalog

4

12,1%

Individualni pogovori

3

9,1%

Razvijanje zaupanja v lastne sposobnosti

3

9,1%

Omogočanje aktivnega sodelovanja pri pouku

2

6,1%

Postopno prehajanje k težjim nalogam

2

6,1%

Ustvarjanje priložnosti za doseganje uspeha

2

6,1%

Sprotno spremljanje učenčevega dela

2

6,1%

Dvigovanje samopodobe

2

6,1%

Drugo

7

21,1%

SKUPAJ
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Največ učiteljev je kot uspešen način preprečevanja oz. odpravljanja naučene
nemoči navedlo spodbude. Skoraj 40% jih meni, da je pohvala uspešen način
preprečevanja. Sledi 27,3% učiteljev, ki so zapisali »dodatna motivacija«. 21,2%
anketirancev naučeno nemoč pri učencih preprečuje z dodatno pomočjo učencem.
Na učenčeva močna področja se osredotoča 18,2% učiteljev. 12,1% anketiranih
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učiteljev je kot odgovor navedlo pripravo ustreznih nalog. Z individualnimi pogovori
poskuša naučeno nemoč odpraviti 9,1% anketiranih. Enak odstotek anketirancev je
zapisalo odgovor »razvijanje zaupanja v lastne sposobnosti«.
Sledijo učitelji, ki s 6,1% navajajo naslednje načine:


spodbujanje aktivnega sodelovanja pri pouku,



postopno prehajanje k težjim nalogam,



ustvarjanje priložnosti za doživljanje uspeha,



sprotno spremljanje učenčevega dela,



dvigovanje otrokove samopodobe.

Pod kategorijo »drugo« sem uvrstila naslednje odgovore:


navajanje učenca na samostojno delo,



otroke je potrebo pripeljati do spoznanja, da so nemočni, a lahko z delom
veliko dosežejo,



sodelovanje s starši,



nagrade,



dodatna razlaga,



socialne igre,



individualna pomoč.

Učitelji so pri navajanju svojih ukrepov za preprečevanje oz. odpravljali naučene
nemoči največkrat zapisali vzpodbude, pohvale, motivacijo, učno pomoč, poudarjanje
močnih področij, dvigovanje samozavesti, prilagajanje težavnosti nalog. Večino teh
ukrepov je kot primerne moč zaslediti tudi v strokovni literaturi.
Kot najpogostejši ukrep premagovanja naučene nemoči so učitelji zapisali spodbude,
kar je zelo splošen pojem in ga žal niso bolj natančno obrazložili.
Kot pogost način preprečevanja naučene nemoči so učitelji izpostavili tudi pohvale.
Seveda pa mora biti pohvala namenjena specifičnim dejavnostim, ki jih je otrok dobro
izpeljal, in ne presplošna.
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Tudi osredotočenje na močna področja je lahko zelo primerna strategija, saj lahko
učenec prav na svojih močnih področjih doživi uspeh, ki mu dvigne samozavest in
motivacijo za nadaljnje delo. Podoben učinek imajo tudi ustrezno izbrane naloge za
posameznega učenca.
Dodatna pomoč je učencu s posebnimi potrebami sicer zelo pomembna za
odpravljanje primanjkljajev in osvajanje novih znanj, vendar samo s pomočjo in brez
poudarjanja pomena vloženega truda ter navajanja na samostojnost ne pripomore k
odpravljanju naučene nemoči.
Kadar imamo z učencem individualne razgovore, je potrebno paziti na način
podajanja povratnih informacij, da ne dosežemo nasprotnega namena od želenega.
Otrok, ki ima zaupanje v lastne sposobnosti, je vsekakor bolj samozavesten in
verjame v uspeh, a kljub temu menim, da mu je potrebno dokazati, da je trud, ki ga je
vložil v posamezno dejavnost, tisti, ki je prinesel uspeh. Otrok tako vidi razlog za
uspeh v dejavnikih, ki so notranji in nadzorljivi.
Aktivna udeležba otroka s posebnimi potrebami pri pouku in možnost, da doživi
uspeh, pomembno vplivata na njegovo motivacijo za nadaljnje delo.
Učitelji so v veliki večini (75,8%) mnenja, da naučena nemoč najbolj vpliva na
otrokovo samopodobo, ki se ob nenehnih neuspehih znižuje. Med ukrepi, ki so jih
navedli, sta le dva anketiranca zapisala, da se osredotočata na dvig samopodobe pri
učencu. Menim, da bi morali samopodobi nameniti več pozornosti predvsem zato,
ker so jo označili tako kot pomemben dejavnik za nastanek naučene nemoči kot tudi
za posledico naučene nemoči pri otroku s posebnimi potrebami.
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MNENJE O USPEŠNOSTI UČITELJEVIH STRATEGIJ ZA PREMAGOVANJE
NAUČENE NEMOČI

0

0

0

skoraj nikoli
39,40%

redko
občasno
pogosto

57,60%

skoraj vedno

Graf 7: Pogostost uspešnosti učiteljevih strategij

57,6% učiteljev je mnenja, da so njihove strategije pogosto, 39,4% pa da so občasno
uspešne. En anketiranec ni odgovoril na vprašanje.
Učitelji večinoma zaupajo v svoje strategije za odpravljanje in preprečevanje
naučene nemoči med učenci s posebnimi potrebami. Učiteljev, ki bi menili, da nimajo
uspešnih strategij, ni.
Tabela 14: Rezultati t testa za potrjevanje razlik med anketiranci (uspešnost učiteljevih strategij)

USPEŠNOST
UČITELJEVIH
STRATEGIJ

PRIMERJAVA MED
SKUPINAMA
Da

M

t test

3,57

t= -0,220 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

ne

3,61

Ni statistično pomembnih razlik med obema skupinama anketirancev.
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UČITELJEVA

OCENA

PONUJENIH

UKREPOV

IN

STRATEGIJ

ZA

PREMAGOVANJE NAUČENE NEMOČI
Anketiranci so ukrepe ocenjevali na petstopenjski lestvici (ocena 1 – sploh ni
primerno, ocena 5 – zelo primerno)
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Graf 8: Ocena ponujenih strategij

a)

Oblikovanje nalog takšne težavnosti, da učenca ustrezno motivirajo.

b)

Omogočanje aktivne udeležbe učenca pri pouku.

c)

Seznanjanje z različnimi novimi strategijami učenja za učinkovito učenje.

d)

Dajanje takšnih nalog, kjer lahko učenec vidi učinke vloženega truda.

e)

Spremljanje trenutkov in situacij, v katerih se otrok čuti nemočnega.

f)

Omogočanje učencu, da doživi uspeh.

g)

Učencu se pokaže, da se ceni njegov trud in se ga primerno pohvali.

h)

Omogočanje samostojne izbire nalog. Učenec se odloča sam.

i)

Poudarjanje pomena notranje motivacije, nad katero ima učenec lahko nadzor.

j)

Organiziranje dela v skupinah, kjer se učenci trudijo za skupen cilj.

k)

Podajanje točne, deskriptivne pohvale.

l)

Verbalizacija zaključkov. Natančen opis, zakaj je bil oz. ni bil uspešen.
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Tabela 15: Ocena ponujenih ukrepov za zmanjševanje naučene nemoči

Ukrepi
1. Učencu se pokaže, da se ceni njegov
trud in se ga primerno pohvali
2. Oblikovanje nalog takšne težavnosti, da
učenca ustrezno motivirajo.
3. Omogočanje aktivne udeležbe učenca pri
pouku.
4. Omogočanje učencu, da doživi uspeh.

Povprečna
vrednost
(aritmetična
sredina)
4,70

Modus
5

4,67

5

4,67

5

4,63

5

5. Dajanje takšnih nalog, kjer lahko učenec
vidi učinke vloženega truda.
6. Podajanje točne, deskriptivne pohvale.

4,56

5

4,42

4

7. Spremljanje trenutkov in situacij, v katerih
se otrok čuti nemočnega.
8. Verbalizacija zaključkov. Natančen opis,
zakaj je bil oz. ni bil uspešen.
9. Seznanjanje z različnimi novimi
strategijami učenja za učinkovito učenje.
10. Organiziranje dela v skupinah, kjer se
učenci trudijo za skupen cilj.
11. Poudarjanje pomena notranje motivacije,
nad katero ima učenec lahko nadzor.
12. Omogočanje samostojne izbire nalog.
Učenec se odloča sam.

4,36

5

4,06

5

3,97

5

3,94

4

3,89

4

3,18

3

Iz zgornje tabele je razvidno, da so anketirani učitelji kot najprimernejši ukrep za
preprečevanje in odpravljanje naučene nemoči so ocenili, da je otroku potrebno
pokazati, da se ceni trud, ki ga vloži v šolsko delo in da za to dobi primerno pohvalo.
Tudi naloge, ki so oblikovane tako, da učenca ustrezno motivirajo in omogočanje
učencu, da je pri pouku čim bolj aktiven, sta po mnenju učiteljev zelo primerna
ukrepa (M=4,67). Kot zelo uporabne ukrepe učitelji ocenjujejo še (povprečna ocena
je nad 4):


omogočanje učencu, da doživi uspeh.



dajanje takšnih nalog, kjer lahko učenec vidi učinke vloženega truda.
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podajanje točne, deskriptivne pohvale.



spremljanje trenutkov in situacij, v katerih se otrok čuti nemočnega.



verbalizacija zaključkov. Natančen opis, zakaj je bil oz ni bil uspešen.

Ukrep, ki je bil ocenjen z najnižjo povprečno oceno (M=3,18), je ukrep, ki bi učencem
omogočal, da si med več ponujenimi nalogami izberejo tisto, ki jo želijo. Na tak način
je motivacija za reševanje večja, otrok bo v rešitev nekega problema oz. naloge vložil
več truda in s tem povečal možnosti, da doživi uspeh. Tudi samostojnost otroka se z
možnostjo izbire poveča.
Ugotovimo lahko, da so se učitelji večinoma odločali za oceno »zelo primerno« in
»primerno«. Da bi ukrepe ocenili z nižjimi ocenami, se zgodi le v redkih primerih.
Če primerjamo ponujene ukrepe in ukrepe, ki so jih zapisali učitelji sami, lahko
ugotovimo, da so zajeli področje pohval, motivacije, priprave nalog ustrezne
težavnosti, ustvarjanje priložnosti za doživljanje uspeha, individualnih pogovorov in
spodbud.
Med ponujenimi ukrepi pa so še naslednji, ki jih učitelji sami niso navedli: učenca
seznanimo z različnimi strategijami za učenje, učencu damo naloge, kjer je viden
učinek truda na končen rezultat, opazovanje, v katerih situacijah se otrok čuti
nemočnega, samostojnost pri izbiri nalog, delo v skupinah, kjer se skupina trudi za
skupen dober rezultat in pa natančne povratne informacije.
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Tabela 16: rezultati t testa za potrjevanje razlik med anketiranci

t test

Ukrepi
13. Učencu se pokaže, da se ceni
njegov trud in se ga primerno
pohvali
14. Oblikovanje nalog takšne
težavnosti, da učenca ustrezno
motivirajo.
15. Omogočanje aktivne udeležbe
učenca pri pouku.
16. Omogočanje učencu, da doživi
uspeh.
17. Dajanje takšnih nalog, kjer lahko
učenec vidi učinke vloženega
truda.
18. Podajanje točne, deskriptivne
pohvale.
19. Spremljanje trenutkov in situacij,
v katerih se otrok čuti
nemočnega.
20. Verbalizacija zaključkov.
Natančen opis, zakaj je bil oz. ni
bil uspešen.
21. Seznanjanje z različnimi novimi
strategijami učenja za učinkovito
učenje.
22. Organiziranje dela v skupinah,
kjer se učenci trudijo za skupen
cilj.
23. Poudarjanje pomena notranje
motivacije, nad katero ima
učenec lahko nadzor.
24. Omogočanje samostojne izbire
nalog. Učenec se odloča sam.

t= -0,214 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= -0,242 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= 1,081 < t (df=31, P=0,05)= 2,04
t= -0,660 < t (df=31, P=0,05)= 2,04
t= -0,408 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= 1,718 < t (df=31, P=0,05)= 2,04
t= 0,180 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= - 0,531 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= 0,271 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= -0,673 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= 0,042 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

t= -1, 822 < t (df=31, P=0,05)= 2,04

Med posameznima skupinama anketirancev ni razlik v oceni ponujenih strategij
strategij.
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7. SKLEP

Naučeno nemoč pogosto zasledimo med učenci s posebnimi potrebami oziroma
učenci, ki so v šoli manj uspešni. Ob pogostem doživljanju neuspeha se pri učencu
pojavi prepričanje, da sam s svojimi dejanji ne more vplivati na potek in izid
posamezne situacije. Učitelji imajo pomembno vlogo, da otroku pomagajo odpraviti
ta pojav, ki povzroči primanjkljaje na motivacijskem, kognitivnem in čustvenem
področju. Naučena nemoč predstavlja oviro za učinkovito učenje.
V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika raziskovala poznavanje
naučene nemoči med učitelji razrednega pouka. Zanimalo me, je ali poznajo ta pojav
in kako sami odpravljajo oz preprečujejo naučeno nemoč pri učencih s posebnimi
potrebami.
Ugotavljam, da učitelji večinoma razumejo pojem naučena nemoč in prepoznajo
znake pri otrocih s posebnimi potrebami. Najpogostejša razlaga učiteljev je, da je
naučena nemoč prepričanje otroka, da nečesa ne zmore in tako v šolsko delo ne
vlaga nobenega truda več. Učiteljev, ki so mnenja, da je naučena nemoč le izgovor
za nedelo, ni veliko. Menijo, da se naučena nemoč občasno pojavi pri otrocih s
posebnimi potrebami.
Kot znake naučene nemoči so učitelji najpogosteje navedli nemotiviranost in
nezainteresiranost učencev za šolsko delo. Skoraj četrtina učiteljev je kot znak
naučene nemoči navedla potrebo po vodenju in pomoči, česar pa učenci z naučeno
nemočjo praviloma ne izražajo.
Najpogostejši dejavnik, ki vpliva na naučeno nemoč, je po mnenju učiteljev nenehno
doživljanje neuspeha. Otroci v rednih osnovnih šolah se primerjajo z uspešnejšimi
učenci, ob nenehnih neuspehih pa ne zaupajo več vase.
Okolje, iz katerega otrok prihaja, lahko po mnenju učiteljev na pojav nemoči
nespodbudno vpliva predvsem s premalo spodbudami, na drugi strani pa s tem, da
želijo odrasli otroku nuditi preveč pomoči.
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Otroci, ki imajo nizko samopodobo in so bolj pasivni, so tisti, ki hitreje razvijejo
naučeno nemoč. Prav tako se hitro navadijo na pomoč, ki jo nato neprestano
pričakujejo.
Naučena nemoč vpliva na področje motivacije, kognicije in na emocionalno
področje. Učitelji opažajo, da se naučena nemoč pri učencu najbolj kaže kot nizka
samopodoba. Na samopodobo šolskega otroka v veliki meri vpliva predvsem uspeh
v šoli. Kljub temu da ima po njihovem mnenju naučena nemoč najbolj negativni vpliv
na samopodobo otroka, pa med navajanjem ukrepov za zmanjševanje naučene
nemoči niso navajali ukrepov, ki bi bili načrtno usmerjeni v izboljšanje otrokove
samopodobe.
Spraševali smo se tudi o tem, čemu učenci s posebnimi potrebami pripišejo svoj
neuspeh in uspeh. Učitelji so mnenja, da učenci najpogosteje pripišejo svoj neuspeh
nenadzorljivim dejavnikom. Najpogosteje zunanjemu nenadzorljivemu dejavniku težkim nalogam. Sledi pa notranji nenadzorljiv dejavnik - lastne nizke sposobnosti.
Učenci pa neuspeha ne pripisujejo pomanjkanju lastne dejavnosti in vztrajnosti in
smoli.
Uspeh, ki ga učenci s posebnimi potrebami doživijo, pa po mnenju učiteljev pripišejo
zunanjim nenadzorljivim dejavnikom (lahke naloge) in notranjim nadzorljivim
dejavnikom (trud). Ne pripišejo pa ga notranjim nenadzorljivm dejavnikom
(sposobnosti).
Učitelji so mnenja, da je otrokom potrebno omogočiti, da doživijo tudi neuspeh.
Menijo, da je naloga njih in staršev, da otroka pripravijo na neuspehe in ustrezno
reagiranje nanje.
Veliko učiteljev pa je bilo tudi mnenja, da je potrebno otroka pred neuspehom
zaščititi, da ne bo še bolj nezaupljiv do svojih zmožnosti. Takšno stališče bi lahko
vplivalo na učiteljevo pojmovanje naučene nemoči, na njegovo delo in zmanjšuje
verjetnost, da bo iskal druge strategije za preprečevanje naučene nemoči. Preverili
smo, ali se anketiranci glede na stališče o zaščiti otroka pred neuspehom med sabo
razlikujejo tudi pri drugih odgovorih, a do bistvenih razlik med njimi ni prišlo.
Na raziskovalno vprašanje, kaj učence po mnenju učiteljev najbolj motivira za šolsko
delo, smo dobili odgovor, da jih najbolj motivirajo dobre ocene in radovednost,
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najmanj pa želja po zadovoljitvi drugih in interes za učno snov. Rezultati niso
presenetljivi, saj se uspešnost učenca v šoli najpogosteje meri v ocenah. Tudi pri
prehajanju na srednje šole so ocene merilo za vpis. Tak način merjenja uspešnosti
kaže na to, da so dandanes šole predvsem storilnostno naravnane.
Želeli smo tudi ugotoviti, kakšne ukrepe uporabljajo učitelji za odpravljanje naučene
nemoči. Učitelji naučeno nemoč odpravljajo in preprečujejo z vzpodbudami,
pohvalami, dodatno motivacijo, nudenjem dodatne pomoči, se osredotočijo na
otrokova močna področja in otroku ponudijo naloge, ki so ustrezne težavnosti.
Menijo, da so njihove strategije pogosto uspešne.
Med ponujenimi ukrepi za zmanjševanje naučene nemoči so učitelji kot
najprimernejšega izbrali naslednji ukrep: učencu se pokaže, da se ceni njegov trud
in se ga primerno pohvali. Pohvale so učitelji kot primeren ukrep v približno
štiridesetih odstotkih zapisali že tudi sami.

Kot najmanj primernega so ocenili

omogočanje učencu, da samostojno izbere naloge. Učenec bi tako imel možnost
odločanja in bi bil bolj aktiven v samem načrtovanju učenja.
Med obdelavo in interpretacijo anket se mi je porajalo tudi vprašanje, ali so
anketirani učitelji razrednega pouka mnenja, da bi bili ti otroci uspešnejši na osnovni
šoli s prilagojenim programom. Prav tako bi preverila še, ali učitelji pri preprečevanju
naučene nemoči sodelujejo še z drugimi strokovnjaki in starši ter na kakšen način to
sodelovanje poteka.
V svoji diplomski nalogi sem podala najrazličnejše ukrepe, ki bi lahko zmanjšali
oziroma preprečili pojav naučene nemoči, ki bi jih v prihodnje veljajo preizkusiti tudi v
praksi.
Pri odpravljanju naučene nemoči je ključno, da otrok prepozna svoje negativne misli,
ki se mu v posamezni situaciji porajajo in vplivajo na njegova dejanja. Z metodo
ABCDE se otrok nauči prepoznati te misli in jih nadomesti s pozitivnejšimi. Pri
podajanju povratnih informacij učencu naj bodo učitelji pozorni, da so te
konstruktivne in naj ne omenjajo otrokovih nizkih sposobnosti, ampak se osredotočijo
na nalogo, ki jo je otrok izvajal. Potrebno je tudi poudariti pomen vloženega truda v
posamezno nalogo, ki bo prinesel končen uspeh.
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Ker otrokom primanjkuje ustreznih strategij učenja in tudi reagiranja na težave, je
pomembno, da učitelj otroku ponudi številne strategije, s pomočjo katerih bo
uspešnejši. Učitelji lahko otroka novih strategij učijo po modelu in z igro vlog. Tudi s
treningom reševanja problemov otroka vnaprej pripravimo na to, kako naj se loti
določenega problema. Pomembno je tudi, da je otrok soudeležen pri oblikovanju
ciljev, saj je motivacija za dosego cilja tako višja. Premišljene podkrepitve in nagrade
prav tako pripomorejo k odpravljanju naučene nemoči, saj bo otrok dejanje, za
katerega je bil pohvaljen, hotel še ponoviti. Ob nagradi pa je nujna še točna in
deskriptivna pohvala otrokove dejavnosti.
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9. PRILOGE:
Vprašalnik za učitelje razrednega pouka

ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Prosim, napišite kaj razumete pod pojmom naučena nemoč.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Prosim, opišite kateri znaki pri učencu kažejo na pojav naučene nemoči.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Kako pogosto se pojavi naučena nemoč pri učencih s posebnimi potrebami?
(obkrožite)
Skoraj pri nobenem

1

2

3

4

5

pri večini

4. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva k pojavu naučene nemoči pri učencih?
a) nespodbudno okolje
b) osebnostne lastnosti otroka
c) pogosto doživljanje neuspeha
d) nesprejetost učenca v razredu
e) drugo __________________
Prosim, če svoj odgovor utemeljite
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Na katero področje otrokovega delovanja po vašem mnenju najbolj negativno
vpliva naučena nemoč?
a) na motivacijo
b) na učno učinkovitost
c) na učenčevo samopodobo
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6. Prosim, da v spodnji tabeli označite (X), kako pogosto učenci s posebnimi
potrebami, po vašem mnenju, pripišejo svoj neuspeh pri učenju naslednjim
dejavnikom:
DEJAVNIKI

skoraj
nikoli

redko

občasno

pogosto

skoraj
vedno

Lastne nizke
sposobnosti
Premalo vloženega
truda
Smola
Težke naloge
7. Ali menite, da je potrebno otroke v šoli zaščititi pred doživljanjem neuspeha?
a) DA
b) NE
Prosim vas, da utemeljite svoj odgovor.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Kaj učence po vašem mnenju najbolj motivira za šolsko delo?
radovednost
dobre ocene
izogibanje kazni
želja po zadovoljitvi drugih
interes

9. Prosim, da v spodnji tabeli označite (X), kako pogosto učenci s posebnimi
potrebami, po vašem mnenju pripišejo svoj uspeh pri učenju naslednjim
dejavnikom:

DEJAVNIKI

skoraj
nikoli

redko

Lastne sposobnosti
Vložen trud
Sreča
Lahke naloge
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občasno

pogosto

skoraj
vedno

10. Na kakšne načine poskušate preprečiti oz odpraviti naučeno nemoč pri svojih
učencih v razredu?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. Kako pogosto so vaše strategije uspešne?
1-Skoraj nikoli

2-redko

3-občasno 4-pogosto

5-skoraj vedno

12. V nadaljevanju so zapisni različni ukrepi, s pomočjo katerih lahko vplivamo na
zmanjšanje naučene nemoči. Prosim vas, da ocenite primernost posameznega
ukrepa. (označite s križcem)
1
Sploh ni
primerno
1. Oblikovanje nalog takšne težavnosti, da
učenca ustrezno motivirajo.
2. Omogočanje aktivne udeležbe učenca
pri pouku.
3. Seznanjanje z različnimi novimi
strategijami učenja, za učinkovito učenje

4. dajanje takšnih nalog, kjer lahko učenec
vidi učinke vloženega truda.
5. Spremljanje trenutkov in situacij, v
katerih se otrok čuti nemočnega
6. Omogočanje učencu, da doživi uspeh.
7. Učencu se pokaže, da se ceni njegov
trud in se ga primerno pohvali
8. Omogočanje samostojne izbire nalog.
Učenec se odloča sam.
9. Poudarjanje pomena notranje
motivacije, nad katero ima učenec lahko
nadzor
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2

3

4

5
Zelo
primerno

10. Organiziranje dela v skupinah, kjer se
učenci trudijo za skupen cilj.
11. Podajanje točne, deskriptivne pohvale
12. Verbalizacija zaključkov. Natančen opis
zakaj je bil oz ni bil uspešen
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