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POVZETEK 

 

Temeljni problem magistrskega dela je raziskati strategije za soočanje z učnim neuspehom pri 

slovenskih osnovnošolcih ter preučiti odnos teh strategij do vzročnih atribucij za učni 

(ne)uspeh in motivacijskih ciljev. 

 V teoretskem delu obravnavam problem učnega neuspeha pri učencih. Vsebina se nanaša na 

razlago pojmovanja neuspeha v šoli in na dejavnike, ki vodijo do njega. Stres, ki ga povzroča 

neuspeh, je eden najpogostejših v obdobju šolskega otroka. Vendar na posameznikovo 

duševno zdravje in dobro počutje bolj vpliva način soočenja s stresom kot stres sam. Učenci 

se lahko z neuspehom soočajo različno. Njihove strategije so pri reševanju težav lahko 

učinkovite, lahko pa so tudi neučinkovite ter vodijo do različnih zapletov v učenčevem 

življenju (v smislu učenja, duševnega zdravja, samozavesti itn.). V delu predstavljam in 

opisujem teorije stresa po različnih avtorjih. Natančneje opisujem strategije, ki se nanašajo na 

soočanje z učnim neuspehom. Na način soočanja vplivajo različni dejavniki. Predstavljam 

razlike v soočanju glede na spol, starost, učno uspešnost, motivacijske cilje ter atribucije za 

(ne)uspeh. Opisujem motivacijske cilje za učenje (teoretično ozadje, vrste) in vzročne 

atribucije učne (ne)uspešnosti (teoretično ozadje, razlaga posameznih atribucij). 

V empiričnem delu kvantitativno raziskujem prevladujoče strategije, motivacijske cilje za 

učenje ter vzročne atribucije za učni (ne)uspeh učencev 164 5. in 140 8. razreda osnovne šole. 

Glavni inštrument raziskave je vprašalnik, oblikovan za namen raziskave na podlagi različnih 

virov. S pomočjo vprašalnika ugotavljam, ali obstajajo razlike med učenci v soočanju z učnim 

neuspehom glede na spol, starost in učni uspeh; prav tako me zanima povezanost med 

strategijami soočanja, motivacijskimi cilji za učenje in vzročnimi atribucijami za učni 

(ne)uspeh. Rezultati kažejo, da je pri anketiranih učencih najbolj pogosta strategija za 

soočanje z neuspehom strategija reševanja problema, sledijo ji strategije, pri kateri učenci ob 

neuspehu iščejo podporo in pomoč staršev, učitelja in prijateljev. Raziskava kaže tudi, da se 

uporaba pri večini strategij razlikuje glede na starost učencev, dečki in deklice pa se 

razlikujejo v uporabi dveh strategij: strategiji pomoč in podpora prijateljev in strategiji humor. 

Razlike v soočanju z neuspehom glede na učno uspešnost se kažejo le pri uporabi strategije 

čustva pri petošolcih. Povezanost med strategijami za soočanje z učnim neuspehom in 

atribucijami je v večini primerov nizka. Vidna je povezanost med učinkovitimi strategijami in 

atribucijami, pri katerih učenci zaznajo kontrolo nad svojim učenjem in obratno. Prav tako se 

v večini primerov kaže nizka povezanost med učinkovitimi strategijami za soočanje z učnim 

neuspehom in motivacijskimi cilji za učenje, pri katerih vodi učence želja po znanju.  
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ABSTRACT 

 

The main problem of my master thesis was to research strategies for coping with the learning 

failure of Slovene primary school pupils and to explore the relation between these strategies 

and causal attributions for failure as well as motivation and goal achievement. 

In the theoretical part I dealt with the problem of pupils’ learning failure. The content refers to 

the interpretation of the concept of school failure and the factors that lead to it. Stress caused 

by failure, is one of the most frequent types of stress during the school period. However, a 

person’s mental health and well-being is more influenced by the way how he copes with 

failure than the stress itself. Pupils can cope with failure in different ways. Their strategies to 

solve problems can be effective, but they can also be inefficient and lead to various 

complications in the pupils’ lives (in terms of learning, mental health, self-confidence etc).  

In the thesis I presented and described stress theories of different authors. Specifically I 

outlined strategies, which refer to coping with learning failure. The way of coping is 

influenced by different factors. I presented differences according to gender, age, learning 

achievement, motivational goals and attributions for failure or success. I described motivating 

goals for learning (theoretical background, types) and causal attributions for learning failure 

or success (theoretical background, interpretation of individual attributions).        

In the empirical part I surveyed quantitatively the prevalent strategies, motivational goals for 

learning and causal attributions for learning failure or success of the 5
th 

and 8
th

 graders. 164 

pupils from the 5
th

 grade and 149 pupils from the 8
th

 grade participated in the study. The main 

research instrument was a questionnaire, designed for the research purpose and based on 

different sources. Using the questionnaire I was trying to find out possible differences 

according to gender, age and learning achievement. Furthermore, I was interested in the 

relationship between coping strategies, motivational goals for learning and causal attributions 

for learning failure or success.  

The results showed that the surveyed pupils’ most frequent strategy of coping with failure is 

the strategy of problem-solving. Second most common are the strategies in terms of searching 

support and assistance from pupils’ parents, teachers and friends.  The survey also showed 

that the use of most strategies varies according to the pupils’ age. Furthermore, boys and girls 

differ in the use of two strategies: the strategy of help and friends’ support and the strategy of 

humour. Differences in coping with failure according to learning achievement became 

apparent only with 5
th

 graders, using the strategy of emotions.  



 

 

 

 

The relationship between strategies for coping with failure and attributions is low in most 

cases. Apparent is the connection between effective strategies and attributions, where pupils 

experience control over their learning, and vice versa. The research also showed a low 

correlation between effective strategies for coping with failure and motivational goals for 

learning, lead by pupils’ thirst for knowledge.                  

   

 

Keywords: pupils, primary school, learning failure, coping with learning failure, strategies 

for coping with learning failure, motivational goals, attributions for learning success.  
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1 UVOD  

 

Učni neuspeh je eden izmed najpogostejših problemov, s katerim se soočajo učenci v šoli. Gre 

za kompleksen problem, ki mu strokovnjaki, ki se ukvarjamo z učenci, dajemo velik pomen. 

Pod šolski neuspeh lahko uvrščamo tako neuspeh na učnem kot tudi na socialnem področju. V 

magistrskem delu obravnavam neuspeh učencev z vidika učenja.  

Zaradi kompleksnosti problema je potrebno vsakega učenca, ki v šoli doživlja oz. doživi 

neuspeh, obravnavati individualno in mu na ta način zagotoviti najboljšo obliko pomoči in 

spodbudo za nadaljnje delo. Pri učencih, ki so v šoli neuspešni, se dejavniki neuspešnosti 

razlikujejo, neuspešnost pa je pogosto splet različnih dejavnikov.  

Glede učne neuspešnosti nas poleg dejavnikov neuspešnosti ter posledic le-te zanima 

učenčevo doživljanje in reagiranje ob neuspešnosti, saj je med učenci, ki doživljajo oz. 

doživijo neuspeh v šoli, prisotno različno reagiranje na neuspeh oz. soočanje z njim. 

Učenčevo soočanje z neuspehom je zelo pomembno z vidika učenja, saj lahko učenca 

motivira za učenje ali pa učenca od učenja odvrne. Katero strategijo soočanja bo učenec 

izbral, je odvisno različnih dejavnikov, med katere uvrščamo učenčevo osebnost, starost, spol, 

zaznavanje kontrole nad lastnim učenjem idr. (Brdar in Rijavec, 1997, 2001, 2002; Lončarić, 

2006, 2007a, 2008; Mantzicopoulos, 1997; …).  

Pomemben dejavnik učne (ne)uspešnosti vsekakor predstavlja učna motivacija. V okviru 

motivacije nas zanimajo njene sestavine, ki pomembno vplivajo na učenje in s tem posledično 

tudi na učno (ne)uspešnost. Sestavinam učne motivacije, kot so interes, pomembnost učenja, 

zahtevnost učenja, zunanja učna spodbuda, cilji, samopodoba, atribucije za (ne)uspeh 

(Juriševič, 2006), se v šoli daje še vedno premajhen poudarek. Glede na sodobne oblike dela 

pri pouku bi morali učitelji pri svojih učencih bolje prepoznavati neuspešne sestavine učne 

motivacije ter učence spodbujati k pozitivnim oblikam. Zaradi nepoznavanja vsebin in novosti 

v teoretičnih in empiričnih dognanjih, prenizke poglobljenosti v učenca itn. se rado zgodi, da 

se te pomembne dejavnike učne uspešnosti spregleda in se neuspeh prepisuje »klišejskim« 

dejavnikom, kot so nizka motivacija (»lenoba«) in slabše učne sposobnosti.  
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2 NEUSPEH V ŠOLI 

 

Uspešnosti v življenju in na posameznih področjih delovanja ljudje namenjajo velik pomen. 

Biti uspešen ni le motiviranost in pričakovanje sodobne družbe, saj je pojem uspešnosti in 

neuspešnosti kot filozofske in eksistencialne kategorije obstajal že od začetka nastanka družbe 

(Šaranović Božanovič, 1984). Uspešnost posameznika ni vezana na starost, ampak jo 

zasledimo v vseh starostnih skupinah.  

Neuspešnost opažamo na najrazličnejših področjih življenja, vsekakor pa je prisotna tudi v 

šoli. V zvezi z neuspešnostjo v šoli se v strokovni literaturi pojavljajo različni termini. Avtorji 

govorijo o učni in šolski neuspešnosti. Oba pojma vključujeta neuspeh različne intenzivnosti 

zaradi medsebojno prepletenih vzrokov pri šolskem učenju in znanju. 

A. Mikuš Kos (2005) navaja, da šolski neuspeh še nikoli ni bil značilen za tolikšno število 

učencev kot danes v razvitem svetu. Biti uspešen v šoli je želja mnogih otrok, staršev in 

učiteljev, saj uspeh predstavlja več možnosti v nadaljnjem življenju.   

Akademsko učenje kot tudi uspeh v šoli sta pomembna v sodobni družbi, sploh zaradi 

profesionalnih karier, družbenih razmerij … (Pekrun, Goetz, Titz in Perry, 2002).  

Neuspešnost v šoli je po mnenju mnogih strokovnjakov eden izmed najbolj težko ozdravljivih 

in odpornih problemov, s katerimi se soočajo sodobne šole (Magajna, 2008a; Magajna, 

Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008b). Šolski neuspeh vpliva na 

več udeležencev učnega procesa. Vsekakor najbolj vpliva na učenca in na kakovost njegovega 

življenja. Vpliv ima tudi na starše, katere neuspeh prizadene, saj želijo, da je njihov otrok v 

šoli uspešen. Gre tudi za problem učitelja ter šole kot institucije, saj se tudi skozi šolski uspeh 

reflektira uspešnost učitelja in šole (Mikuš Kos, 2005). 

Pri neuspehu v šoli gre za kompleksen problem z več razsežnostmi, saj se tudi med 

posamezniki razlikujejo pojmovanja šolske neuspešnosti. Kot pravi L. Magajna (2008a) lahko 

za nekoga šolski neuspeh pomeni, da učenec ne napreduje v naslednji razred, za drugega pa, 

da učenec zapušča šolo brez ustreznih kompetenc in veščin, ki jih zahteva trg dela. Kaj 

posameznikom sploh predstavlja šolski oz. učni neuspeh? Največkrat se pojmovanje šolske 

(učne) neuspešnosti navezuje predvsem na pridobivanje dobrih oz. slabih ocen.  

(Ne)uspešnost na učnem področju je opredeljena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki so v 

našem šolskem sistemu postavljeni kot merilo učenčevih dosežkov v določeni starosti oz. 

razredu. Najbolj pogosto obliko merjenje učnih dosežkov v osnovni šoli predstavljajo ocene. 

V prvih letih šolanja se znanje ocenjuje opisno – z opisnimi ocenami učitelj opiše učenčev 

napredek glede na učne cilje oz. standarde znanja, ki so zapisani v učnem načrtu. Številčne 
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ocene so se do sedaj uvajale v 4. razredu in predstavljajo merilo za učno uspešnost v celotnem 

nadaljnjem izobraževanju (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Skladno z novim zakonom 

o osnovni šoli pa se bodo številčne ocene uvedle že v 3. razredu (ZOsn-H). 

 

Ko govorimo o neuspehu, imamo največkrat v mislih le slabše ocene, zato B. Marentič 

Požarnik (2002) opozarja, da na šolsko neuspešnost gledamo preveč ozko – nizke ocene, 

ponavljanje razreda, osip itn. Meni, da preredko upoštevamo, da gre za neuspešnost tudi v 

primerih, ko učenci delujejo pod svojimi zmožnostmi, ko učenci zgubljajo motivacijo za 

učenje in samozavest ter ko dosegajo premalo kakovostno in uporabno znanje, ki ga bodo 

potrebovali v novih in neznanih situacijah v prihodnosti. 

Tudi M. Tomori (2002) gleda na neuspešnost širše, saj k šolski (ne)uspešnosti vključuje še 

druge, kot pravi, daljnoročno pomembnejše naloge šolanja. O šolski (ne)uspešnosti v širšem 

smislu odločata potek in izid naslednjih razvojnih nalog: 

– zmožnost pridobivanja in izkazovanja znanja, 

– razvoj samostojnega razmišljanja, presoje, oblikovanja stališč, opredeljevanja, iskanja 

novih rešitev, v skrajni stopnji oblikovanja smiselnega odgovora na izzive, dvome in 

dileme, 

– razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja in organiziranja 

dela individualno ali v skupini, 

– učenje sodelovanja z drugimi, 

– razvijanje različnih spretnosti in veščin, 

– oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah, 

– učinkovito obvladovanje stresa, 

– prevzemanje odgovornosti za delo v skupini, 

– preizkušanje novih in izvirnih načinov spoprijemanja z intelektualnimi in delovnimi 

izzivi, 

– sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten (ne)uspeh ter na (ne)uspeh drugih. 

 

Diplomska raziskava (Medija, 2006), ki je bila opravljena med četrtošolci, njihovimi starši in 

učitelji razrednega pouka, je pokazala, da se učenci najpogosteje počutijo neuspešne v šoli 

takrat, ko dobijo slabo oceno. Prav tako tudi starši najpogosteje pojmujejo šolski neuspeh kot 

pridobivanje slabih ocen. Izkazalo pa se je, da učitelji na šolsko neuspešnost gledajo širše – 

kar je razumljivo, saj k šolski neuspešnosti poleg slabih ocen, nedoseganja učnih ciljev in 
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minimalnih standardov, vključujejo še socialne komponente (npr. nezmožnost vključevanja v 

socialno okolje).   

Kdaj se učenec sploh počuti neuspešnega in kaj mu predstavlja neuspeh? Ali je to negativna 

ocena, ocena dobro, ponavljanje razreda ali dosežek, manjši od pričakovanega? Učenci 

različno interpretirajo svoje učne dosežke, se pravi, katera ocena oz. dosežek jim predstavlja 

(ne)uspeh (Roffey in Reirdan, 2002). Učno zelo uspešnem učencu lahko pomeni prav dobra 

ocena katastrofo, za določene učence pa je ta ocena pravi uspeh. Učenčeva razlaga učne 

situacije je odvisna od njegovih osebnih potez. Odvisna je od tega, kakšna sta njegova 

samopodoba in učna zgodovina (ali je polna uspehov ali neuspehov). Doživljanje in razlago 

situacije v pomembni meri oblikujejo tudi strukturne relevantnosti (kaj učenec doživlja kot 

pomembno) in motivacijske težnje (Magajna, 1995).  

Lehtinen (1986, po: Magajna, 1995) je s sodelavci oblikoval model, s katerim lahko 

analiziramo odnose v učni situaciji. Predstavlja tri vrste odnosov: prvi je odnos med učencem 

in nalogo (kako si učenec razlaga zahteve in cilj poučevanja), drugi odnos temelji na tem, 

kako učenec interpretira pričakovanja in stališča učitelja (učenčeva težnja k socialnemu 

konsenzu ali priznanju), tretji odnos pa temelji na učenčevem pričakovanju in stališču do 

samega sebe (kako učenec interpretira stanje lastnega jaza; ta se običajno zrcali prek 

interpretacije stališča neke druge osebe). L. Magajna (prav tam) meni, da normalno 

imenujemo ustrezen način adaptacije v neki situaciji intelektualnega izvajanja kot orientacijo 

k nalogi. Učenec zavzame do naloge aktiven odnos, njegove dejavnosti vodi predvsem motiv 

po obvladanju naloge oz. nadzora nad njo. Kako učenec v tej situaciji interpretira neuspehe 

oz. ovire? Razlaga jih kot izzive, ki jih je moč nadzorovati tako, da povečamo trud. 

Kognitivni konflikti ga motivirajo za obnovitev truda in jih ne izkuša kot nekaj ogrožajočega. 

Pri učencih s to vrsto orientacije bodo ovire vodile do nekega napredovanja v razumevanju. 

Odnos med učencem in učiteljem prevladuje v orientaciji k socialni odvisnosti. Učenec 

interpretira situacijo glede na učiteljeve (starševske) povratne informacije, namige ter njegove 

vedenjske znake. Ker se določene situacije zdijo tej osebi pomembne, dobijo pozitivno 

vrednost. Učenčev cilj pa je, da zadosti njenim pričakovanjem, zahtevam. Tretja orientacija je 

orientacija k obrambi lastnega jaza. Nekateri učenci dobijo slab občutek, ko se soočijo s 

težavo. Imajo občutek tesnobe, njihovo vedenje pa postane nenadzorovano. Izvajanje postane 

zmedeno, učenec je nesposoben ohraniti smisel. V tej situaciji je ogrožen njegov jaz, zato 

svoja dejanja osredotoči na svojo obrambo in na zmanjšanje situacijske napetosti.  
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Skupina učencev z učnimi težavami je zelo raznolika. Kot pojav se učne težave razprostirajo 

na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih (začasnih) 

do tistih, ki trajajo v času šolanja ali celo življenje. Nekateri učenci so neuspešni pri enem ali 

dveh predmetih, drugi so lahko neuspešni pri skoraj vseh predmetih. Težave so lahko prisotne 

že pred vstopom v šolo, lahko pa nastajajo postopoma ali se pojavijo nenadoma (Magajna, 

Kavkler, Košir;  2011). 

 

2.1 Vzroki neuspešnosti v šoli 

 

Učenci, ki so neuspešni v šoli, se med seboj razlikujejo tudi po tem, kakšen je njihov vzrok 

neuspešnosti. Včasih je prevladujoč en vzrok, pri nekaterih učencih je vidnih več vzrokov. 

Dejavniki neuspešnosti se med seboj navadno prepletajo, šolskega neuspeha ne povzroča 

načeloma le en dejavnik. A. Mikuš Kos (1991) meni, da če ima učenec le eno zaviralno 

lastnost in če ta ni skrajno izražena, bo lahko zadovoljivo, vendar s trudom zadostil zahtevam 

šole, učitelja. Čim več kot je zaviralnih dejavnikov, večja je možnost neuspeha.  

 

Učne težave se pojavljajo pri zelo raznoliki skupini učencev z različnimi kognitivnimi, 

socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi. Kompleksnost učnih težav se zato ne 

razume in v zvezi z njimi ukrepa le z vidika posameznika, ki se (ga) uči, temveč tudi z vidika 

okolja, v katerem se (ga) uči (Magajna s sod., 2008b). 

 

Kje se kažejo vzroki učne neuspešnosti? Tako L. Magajna (1999) kot B. Marentič Požarnik 

(2000) opozarjata, da se razlaga vzrokov za neuspešnost prevečkrat navezuje le na učenčeve 

sposobnosti, pridnost in prizadevnost, manjkrat pa na pomanjkanje motivacije, osebno-

čustvene posebnosti itn. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na šolsko (ne)uspešnost, so najpogosteje razdeljeni v štiri glavne 

skupine (Pečjak, 1975; Marentič Požarnik, 1980, 1988, 2000). B. Marentič Požarnik (2000) 

dejavnike neuspešnosti deli na notranje (v učencu) in na zunanje (v okolju). 

 

Med zunanje dejavnike vključujemo: 

 

– fizikalne dejavnike, 
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To so tisti dejavniki, ki izvirajo iz neposrednega učnega okolja: osvetljenost prostora, 

temperatura zraka (po Russell, 1993, je najprimernejša temperatura v prostoru za učenje 18 

stopinj), hrup, opremljenost in oblikovanost prostora. 

 

– socialne dejavnike. 

Na otrokovo uspešnost v šoli imajo pomembno vlogo in vpliv njegova družina, šola in širše 

družbeno okolje. 

Družinska vzgoja v najzgodnejših letih predstavlja pomemben vpliv na razvoj otrokovih 

osebnostnih lastnosti, posledično tudi na razvoj tistih sposobnosti, ki so pomembne za 

doseganje uspeha v šoli (Zurc, 2008). Pri učencih, ki od družine niso deležnih ustreznih 

spodbud, opomore, pomoči in razumevanja, je večja možnost za šolsko neuspešnost (Tomori, 

2002). Raziskave Toličiča in Zormana (1977) in Makaroviča (1984) so ugotavljale 

povezanost med šolsko uspešnostjo, socialno-ekonomskim statusom in izobrazbo staršev. 

Raziskave kažejo na neposreden učinek izobrazbe staršev na učno uspešnost učencev. Kot 

omenjata tudi M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) imajo starši z višjo izobrazbo v 

povprečju učno uspešnejše otroke v primerjavi s starši z nižjo izobrazbo. Prvi naj bi bili 

pogosto bolj pozorni na otrokovo šolanje ter se v večji meri vključujejo v izobraževanje; 

dobro poznajo otrokove dosežke ter so nanje pozorni in ponosni. S svojim vedenjem zvišujejo 

otrokovo motivacijo za učenje, raven učnih aspiracij ter krepijo otrokovo predstavo o učni 

samoučinkovitosti. Avtorici (prav tam) opozarjata, da se nizka izobrazba staršev nujno ne 

povezuje z manjšim zanimanjem staršev za šolanje otroka, kar opažamo tudi v praksi. Ampak 

je lahko nizka izobrazba staršev dejavnik tveganja glede učne uspešnosti otroka v kombinaciji 

s socialno-ekonomskimi pogoji družine, neučinkovitim slogom socializacije, negativnim 

odnosom staršev do šolanja in učenja ter stresnimi življenjskimi dogodki v družini. 

Ali socialno-ekonomski status (SES) družine vpliva na otrokovo uspešnost v šoli? M. Košak 

Babuder (2002) je ugotavljala, ali nizek SES družine, v katerem učenec živi, res dejansko 

vpliva na njegovo uspešnost v šoli. Omenja, da ima kar 60 odstotkov učencev iz revnih družin 

učne težave. Revščina naj bi na učenčeve dosežke vplivala prek različnih mehanizmov. 

 

Zdravje in prehrana 

Kakovostna in zdrava hrana je pomembna za otrokovo rast in razvoj. Na nižje rezultate vpliva 

nezadostna prehrana, ki omejuje učenčev intelektualni, telesni in socialni razvoj. Pri učencih 

iz revnih družin, ki so se rodili z nizko porodno težo, je opazno povečan odstotek učnih težav.  
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Domače okolje 

Domače okolje družin z nizkim SES je za otroke manj spodbudno. Starši svojim otrokom 

težje omogočijo pridobivanje novih znanj in izkušenj, saj otrok ne vključujejo v popoldanske 

dejavnosti, ker so te načeloma plačljive. Poleg tega pa naj bi bili otroci teh družin deležni 

manjše čustvene podpore in varnosti.  

 

 

Odnosi med starši in otroki  

Nizek SES družine naj bi povzročal nižjo kakovost povezanosti med staršem in otrokom. 

Stiska naj bi vplivala na kakovost odnosov v družini. 

 

Duševno zdravje staršev 

Zaradi slabega duševnega zdravja so odnosi med starši in otroki slabši in pomanjkljivi, otroci 

pa so deležni manjše količine domačih učnih izkušenj.  

 

Omogočanje pridobivanja učnih izkušenj izven doma 

Učenci iz družin z nizkim SES so prikrajšani za mnoge izkušnje, ki bi jih lahko pridobili v 

glasbeni šoli, na taborih, ekskurzijah itn., ker so povezane z ekonomskimi stroški. A. Mikuš 

Kos (1999) poudarja pomen vključevanja v športne dejavnosti, ki lahko učenca usposobijo za 

timsko sodelovanje, prek njih si lahko utrjuje disciplinske navade. Hkrati pa imajo lahko 

znatno vlogo pri preprečevanju psihosocialnih težav in motenj.  

 

Drugačnost znanj 

Učenci iz družin z nizkim SES naj bi imeli ob vstopu v šolo drugačna znanja od tistih, ki jih 

pričakuje šola. Zaradi drugačnosti znanj in strategij, ki so se razvila v domačem okolju, in 

tistimi, ki so pričakovana v šoli, lahko pride do težav, ki se lahko z leti še poglobijo. 

 

Učenci v predšolskem obdobju ne razvijejo osnovnih predpogojev za uspešno učenje 

Na učenčevo sposobnost pozornega poslušanja, komunikacijo in obseg besednjaka vplivajo 

branje in pripovedovanje pravljic, pogovarjanje, igra. Če je učenec imel tovrstne 

primanjkljaje, se to kaže v njegovi pozornosti. Ker je njegov besednjak skromen in omejen, 

težje sledi komunikaciji. Za te učence je značilno tudi, da uporabljajo manj novih in različnih 

besed, pogosteje ponavljajo besede, uporabljajo manj pridevnikov, berejo počasneje in slabše 
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razumejo prebrano. Nekateri imajo zaradi pomanjkanja izkušenj tudi slabše razvite 

grafomotorične sposobnosti.  

 

Pomemben socialni dejavnik je tudi šola. Šola in predvsem učitelj predstavljata 

mnogostranski dejavnik, ki vpliva na učenčevo uspešnost v šoli (Zurc, 2008). Avtorica (prav 

tam) navaja, da ima učiteljevo ocenjevanje, odkar obstaja ocenjevanje oz. kakršnokoli 

evalviranje učenčevega dela, pomembno vlogo pri šolski uspešnosti učencev. Učitelji lahko 

izražajo svoja pričakovanja v zvezi z učnimi dosežki na dva načina (Pečjak in Košir, 2002): 

- pričakovanja v zvezi z izvajanjem neke naloge (npr. »Mislim, da s to nalogo ne boš imel 

težav.«); 

- ocenjevanje učenčevega dosežka in dajanje povratne informacije (npr. »Slabo si se 

odrezal.«). 

Učiteljeva pričakovanja in s tem povezano vedenje naj bi neposredno ali posredno vplivala na 

učenčeve dosežke. Avtorici (prav tam) navajata raziskavo Z. Cugmas iz leta 1995, ki kaže, da 

se različno vedenje učiteljev do učencev glede na njihova pričakovanja kaže predvsem v 

načinu posredovanja povratnih informacij. Učitelji naj bi učencem, ki jih zaznavajo kot 

slabše, posredovali več negativnih povratnih informacij, njihova interakcija s temi učenci pa 

je bolj usmerjena v delo in pravila. Za primerjavo pa učitelji do boljših učencev izražajo večja 

pričakovanja in višje zahteve, dajejo jim več možnosti za uspeh in večjo možnost izbire.  

 

Tudi M. Pergar Kuščer (2003) omenja vpliv učiteljevih stališč in vrednot na dosežke učencev. 

Zelo pomembno je, kakšne izkušnje dobijo v prvih letih šolanja. Te pomembno vplivajo na 

samopodobo, ki jo učenec razvije. Raziskava, ki jo je izvedla M. Pergar Kuščer leta 1991, 

kaže, »da so medsebojni odnosi in socialna sprejetost vseh otrok v precejšnji meri odvisni od 

nekaterih lastnosti in postopkov učitelja, ki na razredni stopnji preživi vse ure pouka z istimi 

učenci« (Pergar Kuščer, 2003, str. 112).  

Kakšen naj bo učitelj? Ustvariti mora pogoje za sodelovalno učenje vseh učencev, z njimi 

mora imeti pristen odnos, znati mora vzpostaviti stik s posameznikom in skupino. Učitelj bi 

moral znati motivirati učence, da bodo s samozaupanjem prišli do rezultatov, ki so jih 

sposobni doseči. Tudi od učiteljevih lastnosti je odvisno, ali bo učenec rad hodil v šolo ali ne.  

 

Širše družbeno okolje lahko vpliva na učenčevo (ne)uspešnost posredno ali neposredno. S 

tega vidika je pomembno, kakšno vlogo ima izobraževanje v družbi, kakšen je šolski sistem 
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(ali je šola enotna in dostopna vsem) ter vpliv množične komunikacije na ljudi (na njihovo 

razgledanost in vrednotenje izobraževanja) (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Poleg zunanjih dejavnikov na učenčevo šolsko (ne)uspešnost vplivajo tudi notranji dejavniki 

(Marentič Požarnik, 2000). Ti izvirajo iz učenca. Notranji dejavniki se delijo na: 

 

– fiziološke dejavnike, 

Ti dejavniki izvirajo iz učenčevega telesnega stanja, počutja in zdravja. Ta stanja so lahko 

začasna (npr. utrujenost) ali trajna (npr. naglušnost). Splošna raven telesne energije in 

kondicije vpliva na vzdržljivost pri umskem delu. Vsekakor pa na uspešno delo vpliva stanje 

čutil (določene motnje vida in sluha), funkcioniranje živčnega sistema, hormonalno 

ravnovesje, psihomotorična oz. senzomotorična koordinacija ter splošna raven telesne 

energije. 

 

– psihološke dejavnike. 

Najznačilnejši psihološki dejavniki uspeha v šoli so: intelektualne sposobnosti, kognitivni 

stili, samopodoba, kognitivna struktura, učne navade, spretnosti in metode, motivacija ter 

osebno-čustvene posebnosti.  

 

Psihološki in socialni dejavniki se med seboj povezujejo v več smereh ter neposredno in 

posredno vplivajo na učno uspešnost. M. Puklek Levpušček in M.Zupančič (2009) opozarjata 

na različen vpliv učiteljevega načina vodenja razreda (socialni dejavnik) na posameznike, ki 

vstopajo v učno situacijo, saj se le-ti med seboj razlikujejo po sposobnostih, predznanju, 

pričakovanjih in motivaciji, se pravi, kako deluje učiteljevo vodenje razreda na učno 

uspešnost in motivacijo učencev glede na individualne značilnosti učencev. Učitelj, čigar 

merila so pri ocenjevanju in disciplini visoka, bo ugodno prispeval k motivaciji za učenje in 

učni uspešnosti pri učencih, ki so sposobni, čustveno stabilni, z dobrim predznanjem in 

usmerjeni k dosežkom. Nasprotno pa lahko takšen učitelj zmanjšuje učno motivacijo in 

posredno tudi učno uspešnost pri učencih, ki so plašni, nesamozavestni in s slabšim 

predznanjem; imajo negativne izkušnje s preteklimi učnimi dosežki ter se učijo predvsem z 

motivom izogibanja neuspeha.  

 

Walberg (1984; po: Juriševič, 2005, 2006) je predstavil vzročni model vplivanja devetih 

ključnih dejavnikov na učenje oz. učno uspešnost. 
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Slika 1: Walbergov vzorčni model vplivanja devetih ključnih dejavnikov na učenje/učno uspešnost 

(Walberg, 1984; po: Juriševič, 2005, 2006) 

 

Problem šolske neuspešnosti se v pedagoški, psihološki, sociološki in psihiatrični stroki oz. 

literaturi obravnava z različnih vidikov. Z razvojem različnih ved so se spreminjala tudi 

pojmovanja vzrokov učne neuspešnosti in obravnave učnih težav. Sodobni pristopi na 

področju učenja in poučevanja se osredotočajo na interaktivno naravo procesov učenja in 

poučevanja ter vplive neusklajenosti med značilnosti učenca in učenega okolja – sem uvrščajo 

metode poučevanja, razredno klimo, gradivo, učni material – pri nastajanju težav (Magajna s 

sod., 2008b).  

Z vidika sodobnega, interakcijskega pojmovanja vzrokov učnih težav tako delimo učne težave 

otrok na tri osnovne tipe (Adelman, Taylor, 1986; po: Magajna; 2008a). 

 

– TIP 1 

Vzroki težav se kažejo primarno v učenčevem okolju. V to skupino uvrščajo težave pri 

učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega 
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poučevanja. Gre tudi za težave, ki so povezane z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s 

trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju.  

Primeri: 

 Učenec se znajde v učnem oz. šolskem okolju, ki je po vrednotah, aspiracijah ter navadah 

povsem drugačno od domačega. Nižje aspiracije, ki so lahko privzete iz izkušenj družine, 

in negativizem -  da ni mogoče izboljšati lastne življenjske perspektive, lahko privedeta do 

manjšega vlaganja truda in časa v šolsko delo.  

 Učenec, ki slabo pozna učni jezik, se bo soočal s številnimi težavami tako pri 

sporazumevanju kot spremljanju pouka. Ker je sporazumevanje teh učencev v praktičnih 

situacijah ustrezno, okolje njihovih težav pri spremljanju razlage pogosto ne prepozna. Pri 

njih se kaže pomanjkljivost šolskega, pojmovnega jezika. 

 Učenčevo učenje, psihosocialno prilagajanje ter osebnostno organizacijo lahko 

prizadenejo stalni stresi tako v družini kot tudi v razredu oz. šoli. 

 Na učenčevo vrzel v znanju ter posledično uspehu vplivajo tudi izostanki od pouka in 

menjanje učiteljev in šole.  

 

– TIP 2 

Vzroki drugega tipa se kažejo v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem. V 

tem primeru gre za to, da se bodo otrokove učne težave, posebnosti, ranljivosti odkrito 

pokazale le, če okolje ni načrtovano in usposobljeno za ustrezno reševanje otrokovih 

posebnosti, težav itn. 

Primeri: 

 Učenec z blažjimi specifičnimi učnimi težavami bo lahko ob ustreznem pristopu svoje 

težave kompenziral. Nasprotno – ob neustreznem pristopu, ki pretirano obremenjuje 

njegove šibke funkcije – pa lahko pride do oviranja učenja, ki lahko sproži razvoj učne 

neuspešnosti.  

 Učenec s splošnimi učnimi težavami, ki boleha za epilepsijo ali drugimi kroničnimi 

boleznimi, je lahko v šolskih situacijah preplavljen s tesnobo, ki je posledica strahu pred 

napadi vrstnikov, stigmatizacijo in marginalizacijo. L. Magajna s sod. (2008b) opozarja 

tudi na odnos staršev predvsem bolnih otrok, ki je pretirano zaščitniški, kar lahko pri teh 

otrocih povzroči pretirano odvisnost ter naučeno nemoč.  

 V to skupino avtorice (prav tam) uvrščajo težave, ki nastopijo kot posledica vzgoje doma 

in/ali v šoli, ki je neusklajena z značilnostmi otrokovega osnovnega temperamenta.  
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– TIP 3 

Pod tip 3 vključujejo vzroke, ki izhajajo primarno iz posameznika, to so nevrološka motnja, 

razvojne in motivacijske posebnosti, zmerne do težje motnje učenja itd.  

Ta tip pogosto vključuje več področij, je običajno najbolj resen in kroničen. V to skupino kot 

največjo skupino predstavljajo učenci z zmerno in predvsem hujšo obliko specifičnih učnih 

težav. 

 

Hattie (2009) govori o sedmih faktorjih, ki se nanašajo na uspeh – to so: 

– otrok (predznanje, pričakovanja, odprtost za izkustva, vrednotenje investicije v učenje, 

angažiranje); 

– dom (pričakovanja in aspiracije staršev); 

– šola (ugodna klima, varno okolje, vpliv sošolcev); 

– kurikulum (razvijanje učnih strategij, razumevanja, spretnosti); 

–  učitelj (kvaliteta poučevanja, učiteljeva pričakovanja, učiteljev pogled na to, ali lahko 

vsak učenec napreduje, učiteljeva odprtost, razredna klima, jasnost kriterijev, privzgajanje 

truda, zaposlovanje vseh učencev); 

– pristopi k poučevanju (izzivalne naloge, povratne informacije, planiranje in pogovarjanje 

o poučevanju, razumevanje vloge ustrezne učne strategije, ustvarjanje priložnosti). 

Avtor (prav tam) je v svojem delu navedel vrsto dejavnikov, ki se povezujejo z uspehom, in 

sicer: 

 

Predhodni uspeh 

Predhodni uspeh v predšolskem obdobju  nekako napoveduje uspeh v prvih letih šolanja. Kot 

omenjajo Schuler, Funke in Baron-Boldt (1990; po: Hattie, 2009), naj bi bile začetne šolske 

ocene najboljši pokazatelj akademskega uspeha.  

 

Televizija 

Vpliv televizije na uspeh je majhen, a negativen. Raziskava Razel (2001; po: Hattie, 2009) je 

pokazala, da naj bi več kot dve uri gledanja televizije negativno vplivalo na učenje; čas 
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gledanja pa je odvisen od starosti; npr. pri sedmih letih naj bi se kritična meja gledanja 

televizije znižala na eno uro, pri 17 let pa na 0 ur.  

 

Pričakovanja in aspiracije staršev 

Pričakovanja in aspiracije staršev ima močan vpliv na uspeh. Šibkejši odnos se kaže v 

komunikaciji in uspehu. Pod komunikacijo se vključuje zanimanje za šolsko delo, 

prisostvovanje pri domači nalogi. 

 

 

2.2 Klasifikacija učnih težav 

 

Učenčeve učne težave so lahko splošne ali specifične. Obe vrsti se razprostirata od lažjih do 

težjih, od enostavnih do zapletenih ter lahko trajajo različno dolgo. Nekateri učenci imajo 

samo splošne učne težave, nekateri imajo učne težave obeh vrst. Kdaj govorimo o splošnih oz. 

nespecifičnih učnih težavah in kdaj o specifičnih učnih težavah (SUT) (Magajna, Kavkler, 

Košir, 2011)? 

»O težavah pri učenju splošne narave ali nespecifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko 

je usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri učencu ovirano zaradi najrazličnejših 

neugodnih vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in 

multikulturalnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd.), notranjih dejavnikov 

(upočasnjen razvoj splošnih kognitivnih sposobnosti, čustvene/vedenjske motnje ali 

osebnostne posebnosti v samem posamezniku) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih 

interakcij med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, nezrelost in pomanjkanje 

motivacije in učnih navad itd.).« (Magajna, Kavkler, Košir; 2011, str. 9) 

Pri učencih, ki imajo splošne učne težave, gre za raznoliko skupino, saj sta narava in 

intenzivnost pojavljanja težav odvisni od interaktivnih vplivov različnih zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Ti učenci imajo večje težave pri učenju kot njihovi vrstniki. Svojih potencialov ne 

morejo realizirati zaradi različnih notranjih in zunanjih dejavnikov; lahko pa pride do 

poglabljanja težav zaradi neugodnega prepletanja zunanjih in notranjih vplivov. 

 

O specifičnih učnih težavah (SUT) govorimo takrat, kadar so razlogi za slabše učno 

napredovanje na določenih področjih učenja (npr. pri usvajanju bralne tehnike, miselnega 

računanja, časovnih ali prostorskih pojmov idr.) notranje, nevrofiziološke narave. Pri učencih 

s SUT se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega 
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sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite 

težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju. Kažejo se tudi zaostanki v razvoju in/ali 

primanjkljaji pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih 

sposobnosti in emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na učenčevo kognitivno 

predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo njegovo usvajanje in avtomatizacijo 

šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. SUT se delijo v dve glavni 

skupini, ki vključujeta: specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov, ki 

povzročajo motnje branja, pravopisne težave in druge učne težave, povezane s področjem 

jezika, ter specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 

pri pisanju, matematiki in načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti in tudi na področju 

socialnih veščin. Za težjo obliko SUT se uporablja tudi izraz primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU) (Magajna, Kavkler, Košir; 2011).  

 

Med osebami s specifičnimi učnimi težavami prihaja do individualnih razlik ter do razlik v 

uspešnosti prilagajanja. Kot omenja L. Magajna (2005), so lahko nekateri kljub specifičnim 

primanjkljajem uspešni v šoli. Ob začetnih neuspehih povečajo trud, so vztrajni in po 

različnih poteh napredujejo v šolskem znanju in strategijah. Avtorica (prav tam) omenja 

raziskavo Meltzerjeve iz leta 2004, ki je preučevala učence s specifičnimi učnimi težavami. V 

raziskavi je razdelila učence v dve skupini. V prvi so bili učenci, ki so se zelo trudili, zato so 

bili uspešni in so imeli pozitivno samopodobo. V drugi so bili učenci, ki so sebe doživljali kot 

šibke, niso bili vztrajni in se niso trudili, začeli so že razvijati »naučeno nemoč«. 

 

Učna uspešnost je lahko absolutna ali relativna. Če učenec nima osnovnega znanja za 

napredovanje v višji razred, govorimo o absolutnem šolskem neuspehu. O relativnem šolskem 

neuspehu govorimo takrat, ko učenec sicer nima negativnih ocen, a so njegovi dosežki nižji 

od njegovih intelektualnih sposobnosti (Magajna, Kavkler, Košir; 2011). 

Tudi S. Rimm (1995, po: Razdevšek Pučko, 2003) govori o slednjih. Pravi, da gre za učence, 

ki se niso naučili doseganja uspehov oz. so se naučili biti neuspešni ter se niso naučili 

delovanja v tekmovalnem okolju. Kako delujejo v šoli? Ti učenci ne opravljajo šolskih 

zadolžitev, niso motivirani, ne berejo in ne poslušajo, so dezorganizirani ter se na različne 

načine umikajo iz učnega procesa. Ne verjamejo, da so lahko uspešni oz. menijo, da nimajo 

nadzora nad svojo (ne)uspešnostjo. Avtorica (prav tam) je individualne značilnosti teh 

učencev klasificirala v štiri kategorije glede na dimenziji konformizem in odvisnost: 

- odvisni konformisti (pasivni, nemočni, perfekcionistični), 
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- dominantni konformisti (nadarjeni, enostransko uspešni v ožjem okolju, ne prenesejo 

porazov), 

- odvisni nekonformisti (hipohondrični, depresivni, menijo, da jih nihče ne razume), 

- dominantni nekonformisti (kreativni, manipulativni, uporni, hiperaktivni, nasilni).  

 

Različni avtorji uporabljajo različna poimenovanja za relativno neuspešnost. C. Razdevšek 

Pučko, Čuk in Peček (2003) govorijo o poduspešnosti, Povey in Tod (Razdevšek Pučko, 

2003) uporabljata izraz underfunctioning, ki bi ga lahko dobesedno prevedli kot 

»podfunkcioniranje«. Makarovič (1984) govori o »podrealizatorjih«. Mandel in Marcus 

(1995) govorita o overachievers, achievers in underachievers. Relativno neuspešnost 

opisujeta kot pomembno praznino med potencialom in učinkom. Pravita, da so »naduspešni« 

in »uspešni« homogeni skupini, pri »poduspešnih« pa najdemo nasprotujoče si lastnosti, kar 

razlagata, kot da »underachievers come in all shades and colors and shape and sizes.« 

(Mandel, Marcus, Dean, 1995, str. 17)   

 

Učne težave lahko razdelimo tudi glede na možnosti pomoči in zakonsko osnovo. 

Učenci, ki sodijo v različne podskupine splošnih učnih težav (to so: učne težave zaradi motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti, učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja, učne težave 

zaradi pomanjkljive učne motivacije, čustveno pogojene težave pri učenju, učne težave zaradi 

drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti, učne težave zaradi socialno-ekonomske 

ogroženosti), so skupaj z učenci z lažjimi do zmernimi specifičnimi težavami deležni 

odkrivanja, podpore in  pomoči v okviru Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H). Načrt pa je 

prikazan v dokumentu Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna s sod., 2008b; 

Magajna, Kavkler, Košir; 2011). Učenci so upravičeni do individualizacije, diferenciacije, 

dopolnilnega pouka, individualne in skupinske oblike pomoči. Učenec je deležen lahko tudi 

individualnega načrta pomoči. 

Učenci, ki imajo težjo obliko specifičnih motenj učenja, so po Zakonu o usmerjanju iz leta 

2011 (ZUOPP-1) upravičeni do usmerjanja v program prilagojenega izvajanja z dodatno 

strokovno pomočjo (intenzivnejša oblika pomoči in prilagajanja poučevanja). Učenec je lahko 

prepoznan kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v primeru, ko so se 

izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub 

vsej pomoči in prilagoditvam v prvih treh korakih petstopenjskega modela, ki mu ga je šola 

nudila v skladu z 12.a členom Zakona o osnovni šoli iz leta 2011 (ZOsn-H) in s 24. členom 

Zakona o osnovni šoli iz leta 2006 (ZOsn-UPB3), na enem ali več področjih (branje, pisanje, 
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računanje, pravopis itn.), na katerih ni dosegel minimalnega standarda znanja. Učenec je 

upravičen do dodatne strokovne pomoči in prilagajanj pri pouku. Učencu šola izdela tudi 

individualiziran program.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Učni neuspeh se v šoli najpogosteje povezuje z ocenami. Učenci interpretirajo svoj (ne)uspeh 

glede na svojo učno zgodovino, osebne lastnosti, motivacijske težnje in drugo. Učni neuspeh 

je lahko pri učencu enkraten oz. kratkotrajen, lahko pa ga spremlja skozi njegovo celotno 

šolanje. Največkrat je neuspešnost v šoli splet več dejavnikov. V strokovni literaturi in praksi 

se največkrat pojavljajo naslednji vzroki neuspeha: nezadostno učenje oz. pomanjkljivo 

znanje, slabe učne navade, pomanjkanje učne motivacije, specifične učne težave, 

nespodbudno socialno okolje, šibke učne sposobnosti. Učne težave razdelimo glede na to, ali 

so splošne (nespecifične) ali specifične in tudi glede na obliko pomoči, ki se po Zakonu v 

osnovni šoli in Zakonu o usmerjanju nudi učencem z učnimi težavami. 
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3 SOOČANJE UČENCEV Z NEUSPEHOM V ŠOLI 

 

Stres je priznan kot pomemben faktor otrokovih izkušenj. Učenci se soočajo z vrsto različnih 

akutnih in kroničnih stresorjev kot tudi z dnevnimi zapleti povezanimi z družino, s šolo in z 

vrstniki. Vendar ne stres, temveč razpoložljivost in uporaba načinov soočanja vpliva na 

posameznikovo mentalno zdravje in dobro počutje (Sveinbjornsdottir in Thorsteinsson, 2008;  

Maybery s sod., 2009; Frydenberg, Care, Freeman in Chan, 2009; Seiffge-Krenke, Aunola in 

Nurmi, 2009). Konflikt lahko deluje spodbujevalno – stimulira diskusijo in mišljenje ali pa 

lahko privede do stiske, ko posameznik nima možnosti za spoprijemanje z nastalo situacijo 

(Frydenberg, 2004).  

Pri soočanju gre za posameznikov kognitivni in čustveni odziv na vsakdanje ukvarjanje s 

problemi. Posamezniki se ob stresnih situacijah ponavadi soočajo z določenim repertoarjem 

strategij. Izbiro le-teh pa lahko določi situacijski okvir stresorja (Frydenberg s sod., 2009). 

Odziv (soočanje) variira glede na to, kako posameznik oceni stresor. Po Lazarusovem in 

Folkmanovem modelu iz leta 1984 (po: Seiffge-Krenke, 2006) vključuje ocena stresne 

situacije tri stopnje: 

– primarna ocena (evalvacija kontrole in možnost nevarnosti), 

– sekundarna ocena (ocena razpoložljivosti lastnih sredstev ali iskanje socialne podpore za 

obvladovanje stresa), 

– terciarna ocena (ocena učinka soočanja). 

 

Proces soočanja pa lahko traja nekaj trenutkov, ur ali pa lahko traja tedne in celo leta (Seiffge-

Krenke, 2003). 

 

Zanimanje za raziskovanje obvladovanja stresnih dogodkov sega že več kot 70 let nazaj, ko je 

Sigmund Freud od leta 1936 do leta 1946 preučeval obrambne mehanizme (Freydenberg in 

Lewis, 2004). Koncept soočanja pa je leta 1966 predstavil Lazarus (Seiffge-Krenke in 

Shulman, 1990).  

 

Proces soočanja je posebno pomemben v obdobju adolescence, kajti takrat se posameznik 

prvič sreča z različnimi stresorji in morda še nima tako raznolikih strategij soočanja, na katere 

se lahko zanese (Patterson in McCubbin, 1987; po: Seiffge-Krenke, 2000). Stil soočanja v 
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zgodnji adolescenci vpliva na to, kako se posameznik sooča z novimi stresorji v pozni 

adolescenci in odrasli dobi (Seiffge-Krenke, 1996, 2006).  

 

I. Seiffge-Krenke (2004) kot najpomembnejše stresorje v obdobju adolescence navaja 

konflikte v medosebnih odnosih, probleme v šoli, prehajanje v povezavi s šolo in romantične 

odnose.  

 

Neuspeh v šoli je eden izmed najpogostejših izvorov stresa, ki ga doživljajo šolski otroci 

(Lončarić, 2008). Soočanje s tovrstnim stresom P. Mantzicopoulos (1997) definira kot 

odgovor na izkušnjo učenca, za katerega je šolski uspeh pomemben za njegov dobrobit. Po C. 

Dweck in A. Master (2009) je neuspeh znak, da mora učenec v prihodnosti spremeniti svoje 

učno vedenje ali učne strategije. Večina učencev je že dobila slabo oceno oz. slabšo od 

pričakovane, vendar se med njimi razlikujejo načini soočanja na slabo oz. slabšo oceno.  

Sposobnost ustvarjanja različnih rešitev problema se pojavlja v 4. letu starosti in traja vse 

življenje. Otroci so manj odporni na stres ter se bolj nagibajo k neprilagojenim reakcijam, saj 

imajo manj znanja, manj obrambnih mehanizmov, več strahov in fantazij (Magajna, 2000).  

 

Učenci želijo zmanjšati občutek neugodja ob neuspehu na različne načine. Tako lahko različni 

učenci na različne načine doživljajo in ocenijo isti, jasno definiran sklop stresnih doživetij. 

Nekateri se začnejo takoj učiti, drugi želijo s čustvi zmanjšati neugodje, tretji se usmerijo v 

druge dejavnosti in želijo slabo oceno čim prej pozabiti. Nekatere izmed teh načinov 

označujemo za učinkovite oz. produktivne, saj zmanjšujejo napetost in omogočajo otroku, da 

se umiri in začne ponovno učiti. Druge, ki privedejo le do trenutnega zmanjšanja napetosti, pa 

označujemo za neučinkovite oz. neproduktivne, saj dolgoročno ne privedejo do razrešitve 

problema (Brdar in Rijavec, 1998; Lončarić, 2008). 

 

Zakaj je pomembno, da učenec uporablja učinkovite oblike soočanja s stresom? Če so načini 

soočanja dalj časa neuspešni oz. neučinkoviti, lahko pride do negativnih posledic, ki se kažejo 

v otrokovem depresivnem vedenju ali v drugih simptomih psihične nestabilnosti, možne pa so 

tudi zdravstvene motnje, motnje spanja, prehranjevanja … Učenec lahko izgubi motivacijo za 

učenje, lahko dobi odpor do predmeta oz. šole. Učenci, ki uporabljajo učinkovite strategije 

soočanja s stresom, so bolj motivirani za učenje, ob neuspehu doživljajo manj negativnih 

emocij (Brdar in Rijavec, 1998; Anić in Brdar, 2007).  
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Učenec lahko uporablja en način soočanja z neuspehom, I. Brdar in M. Rijavec (2002) 

opozarjata, da lahko učenec pogosto uporablja tako čustvene kot tudi problemsko usmerjene 

reakcije na neuspeh, včasih tudi več različnih reakcij hkrati. To poudarja tudi Lončarić 

(2007b), ki pravi, da posamezniki pogosto ne uporabljajo le ene strategije soočanja, temveč 

lahko združujejo več načinov spoprijemanja s stresno situacijo.  

 

Način soočanja se večinoma meri z odgovori udeležencev na uvodno vprašanje, v katerem se 

zahteva, da poročajo o svojih običajnih načinih obvladovanja stresnih situacij (Lončarić, 

2007b). 

 

 

3.1 Strategije soočanja s stresom in učnim neuspehom 

 

Različni avtorji navajajo različne teoretične modele soočanja s stresom. I. Seiffge-Krenke s 

sod-. (2009) v svojem prispevku omenja dva različna teoretična modela soočanja. Prvi model 

se nanaša na problemsko in čustveno soočanje, drugi teoretičen model pa predstavlja soočanje 

kot kompleksen proces, ki vključuje vrsto kognitivnih in vedenjskih vzorcev. Zimmer-

Gembeck in Locke (2007; po: Seiffge-Krenke s sod., 2009) razlikujeta med aktivnim 

soočanjem, izogibanjem in »varanju samega sebe« (ang. wishful thinking).  

Lazarus in Folkman (1984; po: Magajna, 2000) ter Moos (1980, 1990; po: Brdar in Rijavec, 

1997, 2002) navajajo dva osnovna načina soočanja s stresom, in sicer soočanje, ki je 

usmerjeno na problem, ter soočanje, ki je usmerjeno na čustva. Pri soočanju, ki je usmerjen na 

problem, so tako kognitivni kot vedenjski napori posameznika osredotočeni na obvladovanje 

ali razrešitev stresne situacije. Posameznik situacijo doživlja kot razumljivo in obvladljivo, 

zato se ne doživlja kot žrtev dogodkov.  

Pri soočanju, ki je usmerjeno na čustva, pa so kognitivni in vedenjski napori osredotočeni na 

izogibanje razmišljanja o stresni situaciji ali zmanjšanje neugodnega počutja, ki ga je 

povzročila stresna situacija. Posameznikovo odzivanje je reaktivno ter je usmerjeno na 

izogibanje ali zmanjševanje napetosti. Tovrstna odzivanja se pogosto pojavljajo, ko 

posameznik oceni, da ni možno vplivati na določene situacije ali jih spremeniti. Odzivanje 

vključuje strategije, kot so izogibanje, zmanjšanje pomena problema, distanciranje in 

preusmerjanje na ožje, izbrane vidike problema. L. Magajna (2000) navaja, da se stres 

zmanjšuje s spreminjanjem pomena situacije in zmanjšanjem vrednosti negativnih situacij in 

posledic.  
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Folkman in Lazarus (1980; po: Frydenberg s sod., 2009) navajata, da se učenci (adolescenti) v 

stresnih situacijah, katere je možno spremeniti, bolj nagibajo k uporabi strategije reševanja 

problema. Nasprotno pa čustvene strategije uporabljajo v stresnih situacijah, ki jih doživljajo 

kot nespremenljive.  

Ayres, Sandler, West in Roosa (1996) so na podlagi Ayersovega dela postavili 11 kategorij v 

5 dimenzij soočanja. 
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Tabela 1: Strategije soočanja po Ayres, Sandler, West in Roosa (po: Ayres, Sandler, West in Roosa, 

1996) 

 

Strategije in načini soočanja Razlaga 

Problemsko usmerjene 

strategije 

 

 

 

 

 

 

- Kognitivno odločanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Neposredno reševanje 

problema 

 

 

Te strategije so zastopane v kategorijah kognitivnega 

odločanja ter neposrednega reševanja problema. Te 

kategorije odražajo kognitivna in vedenjska 

prizadevanja za upravljanje in spreminjanje problema, ki 

ga povzroča stiska.  

Nanaša se na vsa načrtovanja in razmišljanja o načinih 

reševanja problema. Vključuje razmišljanja o 

možnostih, posledicah ter načinih reševanja problema. 

Ne gre samo za razmišljanje o problemu, temveč o 

načinih reševanja le-tega. Vključuje načrtovanje, ne pa 

tudi izvajanje ukrepov za reševanje problema. 

 

Nanaša se na prizadevanja za spremembo problemske 

situacije s spreminjanjem sebe ali zamenjavo okolja.  

Gre za dejanja, ne razmišljanja. 

Strategije odvračanja 

pozornosti 

 

 

 

 

 

- Fizična sprostitev čustev 

 

 

 

- Moteča dejanja 

 

Te strategije so zastopane v kategorijah fizičnega 

sproščanja čustev in motečih dejanj. Učenec uporablja 

nek drug dražljaj ali dejavnost, da ga odvrne od 

razmišljanja glede ocene. 

 

Gre za fizično sprostitev čustev s telesnimi aktivnostmi, 

z igro in s telesno sprostitvijo.  

 

Vključuje prizadevanja za izognitev razmišljanja o 

problemski situaciji z uporabo motečih dražljajev, 

zabave ali motečih dejavnosti.   

 

Strategije izogibanja To strategijo predstavljajo kategorije izogibajočih se 
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- Izogibajoče dejavnosti 

 

 

- Kognitivno izogibanje 

dejanj ter kognitivnega izogibanja.  

 

Gre za vedenjska prizadevanja, da bi se izognili stresni 

situaciji s tem, da se od nje oddaljijo oz. da jo zapustijo.  

 

Vključuje prizadevanja za izognitev razmišljanja o 

problemu. Gre za uporabo domišljije, iluzije in predstav, 

da bi bila situacija videti boljša. Nanaša se na kognitivne 

dejavnosti posameznika in ne na njegovo vedenje, da bi 

se izognil razmišljanju o tem.  

Strategije iskanja podpore 

 

 

 

- Problemsko usmerjena 

podpora 

 

 

 

 

 

- Čustveno usmerjena podpora 

Te strategije so sestavljene iz problemsko usmerjene 

podpore ter čustveno usmerjene podpore. 

 

Vključuje uporabo drugih ljudi kot sredstev za pomoč 

pri iskanju rešitev za problemsko situacijo. Gre za 

iskanje nasvetov, informacij ali pomoči pri nalogi in ne 

za čustveno podporo. 

 

Gre za vključevanje drugih oseb za poslušanje občutkov 

in za zagotavljanje razumevanja, da bi bil posameznik 

manj razburjen. 

  

  

Ayres s sod. (1996) govori o Ebatovi in Moosovi delitvi iz leta 1991, in sicer o aktivnem in 

pasivnem soočanju. Med aktivno soočanje uvrščajo: kognitivno odločanje, direktno reševanje 

problema, iskanje razumevanje, pozitivno kognitivno prestrukturiranje, problemsko 

usmerjena podpora in čustveno usmerjena podpora, ostale kategorije pa kot pasivno. 

 

V Avstraliji se s problemom soočanja veliko ukvarjata Erica Frydenberg in Ramon Lewis. V 

ta namen sta sestavila skalo soočanja adolescentov (ACS), katero sta uporabila med 

avstralskimi učenci. V lestvici je uporabljenih 18 strategij soočanja. Te pa delita na tri 

področja:  

-  strategije reševanja problema (ukvarjanje s problemom, npr. trdo delo, reševanje problema), 
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- čustveno usmerjene strategije (sklicevanje na druge, npr. iskanje socialne podpore, 

profesionalne pomoči …); 

- neučinkovite strategije (samoobtoževanje, ignoriranje problema, skrb …).  

Pri učinkovitem soočanju gre za uporabo več učinkovitih strategij in manj neučinkovitih 

strategij. Posamezniki, ki se slabše soočajo s stresom, uporabljajo manj učinkovitih strategij, 

kot so npr. reševanje problema, vlaganje truda; njihove strategije so bolj neučinkovite, kot so 

npr. samoobtoževanje, zmanjšanje napetosti (Lewis in Frydenberg, 2002; Frydenberg, 2004; 

Frydenberg in Lewis, 2004). 

 
Tabela 2: Strategije soočanja po E. Frydenberg in Lewis (Frydenberg in Lewis, 2004; Frydenberg, 

2004) 

Strategija soočanja Razlaga Primer 

1. Iskanje socialne podpore Gre za deljenje problema z  

drugimi in pridobivanje 

podpore. 

Pogovarjanje z drugimi, da 

bi pomagali rešiti problem. 

2. Osredotočenje na 

reševanje problema 

Gre za strategijo, ki se 

problema loteva s 

sistematičnim učenjem z 

upoštevanjem različnih 

možnosti in stališč.  

Reševanje problema po 

svojih najboljših močeh. 

3. Marljivo delo Je strategija, ki opisuje 

obveznost, ambicioznost 

(doseči dobro).  

Delati marljivo. 

4. Skrb Gre za zaskrbljenost glede 

prihodnosti na splošno ali 

natančneje v zvezi z 

določenim problemom. 

Zaskrbljenost glede tega, kaj 

se bo zgodilo. 

5. Bližnji odnosi Gre za ukvarjanje z 

razmerjem.  

Preživeti več časa s 

fantom/punco. 

6. Prizadevanje po 

pripadanju 

Označuje skrb posameznika 

za odnos z ostalimi ter 

razmišljanjem, kaj si drugi 

mislijo. 

Izboljšanje odnosa z drugimi.  
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7. Iluzije Temelji na upanju in 

pričakovanju pozitivnega 

izida.  

Upati na najboljše. 

8. Socialna aktivnost Obveščanje drugih o skrbi, 

problemu. 

Druženje s posamezniki, ki 

imajo podobno skrb, 

problem. 

9. Zmanjšanje napetosti Gre za poskus zmanjšanja 

napetosti s stvarmi, ki 

zmanjšajo napetost. 

Počutiti se bolje z uporabo 

cigaret, alkohola in ostalih  

drog. 

10. Brez soočanja Sestavljeno iz postavk, ki 

odražajo posameznikovo 

nezmožnost za reševanje 

problema in razvoj 

psihosomatskih simptomov. 

Nimam načina za reševanje 

problema. 

11. Ignoriranje problema Gre za zavestno blokiranje 

problema in odstop od 

reševanja. 

Ignoriranje problema. 

12. Samoobtoževanje Pomeni, da posameznik 

smatra samega sebe 

odgovornega za skrb oz. 

problem. 

Sprejeti odgovornost za 

problem. 

13. Držati se zase Označuje umik posameznika 

od drugih, tudi z željo, da ne 

bi poznali občutkov. 

Držati čustva zase. 

14. Iskanje duhovne podpore Gre za predmete, ki odražajo 

molitev in vero v pomoč 

Boga. 

Moliti za pomoč in napotke, 

da bi bilo vse v redu.  

15. Osredotočenje na 

pozitivne stvari 

Predstavlja elemente, ki 

kažejo pozitiven pogled na 

trenutno stanje. 

Gledati pozitivno plat 

situacije. 

16. Iskanje profesionalne 

podpore 

Vključevanje strokovnega 

svetovalca, npr. učitelja. 

Pogovor s kvalificirano 

osebo. 

17. Iskanje sprostitve Gre za sproščanje s Najti način za sprostitev, npr. 
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prostočasnimi dejavnostmi. branje knjige, poslušanje 

glasbe … 

18. Rekreacija Nanaša se na ukvarjanje s 

športom. 

Ostati »fit« in zdrav. 

 

V Evropi je številne raziskave v povezavi s soočanjem s stresom izvedla I. Seiffge-Krenke. V 

raziskavi, ki jih je opravila s sodelavci, so bili identificirani trije različni stili soočanja. Prvi 

stil se nanaša na aktivno soočanje, ki vključuje strategije, kot so iskanje podpore in 

diskutiranje o problemu s starši, vrstniki in drugimi. Drugi stil, t. i. »notranje soočanje« (ang. 

internal coping), obsega kognitivne načine za ravnanje s stresorji (iskanje možne rešitve in 

predvidevanje rezultatov). Tretji stil pa se nanaša na umik, odvračanje od problema in na 

čustvene strategije. V raziskavi, ki je bila opravljena med adolescenti, je bilo ugotovljeno, da 

adolescenti bolj uporabljajo aktivnejše oblike soočanja (Seiffge-Krenke s sod., 2009). 

 

Na Hrvaškem je fenomen soočanja s stresom dobro raziskan. Z njim se ukvarjajo I. Brdar, M. 

Rijavec in Lončarić. I. Brdar in M. Rijavec (1998, 2001) načine soočanja razdelita v naslednje 

kategorije: čustvene reakcije na neuspeh, izogibanje in zanikanje problema, pasivno 

sprejemanje, socialna podpora in pomoč, pozitivno pričakovanje, ukvarjanje z drugimi 

dejavnostmi in reševanje problema. Te strategije bodo natančneje predstavljene, saj 

predstavljajo osnovo za anketni vprašalnik, ki sem ga uporabila za namen tega dela.   

 

Čustvene reakcije na neuspeh 

 

Raziskave v psihologiji in nevroznanosti kažejo, da čustva pomembno vplivajo na učenje in 

spomin, motivacijo, razvoj, psihično zdravje (Meinhardt in Pekrun, 2003; Pekrun, Maier in 

Elliot, 2006).  

Tudi šolski neuspeh v otroku vzbuja najrazličnejša čustva. Kaj sploh so čustva? Čustvo je 

nekaj, »pri čemer občutimo že čisto telesno vzburjenost, povezano z določenimi fiziološkimi 

telesnimi spremembami« (Musek, Pečjak, 2001, str. 68). D. Papalia, S. Olds in R. Feldman 

(2003) razlagajo, da so čustva osebne reakcije na izkušnje, ki so povezane s telesnimi in 

vedenjskimi spremembami. H. Smrtnik Vitulič (2007) navaja, da v stroki prihaja do različnih 

pojmovanj čustev, avtorica (prav tam) pa prihaja do zaključkov, da so človekova čustva 

zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in 

vedenjskih odzivov.  
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Pekrun (2006) govori o t. i. »achievement emotions« - gre za čustva, ki se povezujejo z 

dosežki in tudi dejavnostmi. Pekrun s sod. (Pekrun s sod., 2002; Pekrun s sod., 2006) v 

povezavi z učnimi dosežki navaja naslednja čustva: užitek, upanje, ponos, dolgčas, jeza, strah, 

brezup, ljubosumje, žalost, sovraštvo in sram. 

 

Jeza je eno izmed čustev, s katerim nekateri učenci reagirajo na neuspeh. H. Smrtnik Vitulič 

(2007) navaja, da jeza nastane, kadar so ljudje ovirani v svoji dejavnosti in kadar jim kdo 

preprečuje izvajanje dejavnosti. Gre za čustvo, ki izhaja iz frustracije, ko otrok ugotovi, da je 

prišlo do razlike med tem, kar naj bi se moralo po njegovem zgoditi, in tem, kar se dejansko 

dogaja. Poleg negativne note, ki ga to čustvo ima, lahko predstavlja pozitiven pomen kot 

motivacijski vzvod (motivacijo za premagovanje ovir) (Fekonja in Kavčič, 2004). 

V povezavi s šolsko neuspešnostjo se jeza kaže zaradi tega, ker učenci niso dosegli nekaj, kar 

so si želeli. Posameznik je lahko jezen nase (ker se ni dovolj učil, potrudil) ali na druge, npr. 

na učitelja. 

I. Brdar in M. Rijavec (1998) navajata, da je jeza ena izmed najbolj običajnih reakcij na 

neuspeh. Osebe se težko soočajo z dejstvom, da so doživele neuspeh in posledično se jezijo 

nase oz. na druge. Če je jeza kot reakcija na neuspeh kratkotrajna, je funkcionalna, saj 

pomaga otroku, da se osvobodi frustracije. Če pa jeza traja dlje časa, postane ta reakcija 

nefunkcionalna, saj jeza otroku onemogoča, da se skoncentrira in prične učiti. Pri večini otrok 

jeza traja kratek čas, nato pa se načeloma usmerijo v bolj konstruktivni način soočanja z 

neuspehom.  

P. Mantzicopoulos (1997) je ugotovila, da so učenci, ki so se soočali s samoobtoževanjem, 

poročali o več negativnih čustvih (strah, krivda, razočaranje, jeza) kakor učenci z 

učinkovitejšimi strategijami soočanja. Kot navaja avtorica (prav tam), negativna čustva prej 

ustvarijo škodo, kot da bi pri učencih povzročila izziv. Ta čustva učence ovirajo pri uspešnem 

soočanju z nastalo situacijo.  

 

Izogibanje in zanikanje problema 

 

 Za nekatere otroke je slaba ocena tako negativna izkušnja, da poskušajo zanikati, da so dobili 

slabo oceno oz. poskušajo slabo oceno za vsako ceno pozabiti. Večina teh otrok ne želi 

razmišljati o oceni. Nekateri si domišljajo, da je ocena izginila, da je izginila redovalnica ali 

zgorela šola. Nekateri pa celo prepričajo samega sebe, da te ocene niso dobili. Ta način 

soočanja ni nikakor primeren na dolgi rok, saj če se otrok izogiba misli na oceno, je verjetno 
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tudi ne bo popravil. Zakaj otroci razvijajo tovrstno strategijo soočanja s stresom 

(neuspehom)? I. Brdar in M. Rijavec (1998) kot najpogostejši vzrok navajata odnos staršev do 

otrok v primeru neuspeha. Nekateri starši so zelo strogi in na slabo oceno reagirajo s 

kričanjem, kaznovanjem ali udarci, drugi pa kažejo prezir in se ne pogovarjajo z otrokom. Ker 

je strah pred starši prevelik, se enostavno ne želijo soočiti z realnostjo (soočanje s slabo 

oceno).  

P. Anić in I. Brdar (2007) navajata, da je izogibanje kot način soočanja negativno povezan s 

povprečnim uspehom in depresijo, a pozitivno s problemom uživanja alkohola pri starejših 

učencih. 

 

Pasivno sprejemanje 

 

Nekateri otroci na videz popolno mirno sprejmejo slabo oceno. Pravijo, da so takšno oceno 

pričakovali, da jim ta predmet ne gre in da ne mislijo popraviti ocene. Ti otroci posledično 

začnejo razvijati t. i. naučeno nemoč. 

O naučeni nemoči govorimo takrat, kadar so ljudje prepričani, da dogodkov in izidov v 

svojem življenju ne morejo nadzirati. Gre za pričakovanje, ki temelji na preteklih izkušnjah 

pomanjkanja nadzora nad dogajanjem, in mnenju, da vsi napori vodijo k neuspehu. Ti ljudje 

se sprašujejo, zakaj se sploh truditi, saj ne morejo nadzirati izida (Woolfolk, 2002). Seligman 

(1975, po: Hayes, Orrell, 1998) meni, da je ta vrsta nemoči podobna nebogljenosti, ki nastane 

pri živalih, kadar jih postavijo v situacijo nemoči, v kateri ne morejo preprečiti neprijetnih 

posledic. Izvedli so eksperiment, v katerem so živali postavili v situacijo, v kateri so 

prejemale kazen z električnimi šoki (kazni niso mogle nadzorovati). Živali so se naučile biti 

nebogljene, novega odziva se niso naučile niti potem, ko se je situacija spremenila in bi lahko 

neprijetnost preprečile.  

 

D. Stipek (2002) je predstavila nekaj vedenj učenca, ki se povezujejo z naučeno nemočjo. 
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Učenec: 

 govori, da ne (z)more, 

 ne daje pozornosti učiteljevim navodilom, 

 ne prosi za pomoč, tudi če je to potrebno, 

 ne dela (npr. gleda skozi okno), 

 ugiba in podaja odgovore brez premisleka, 

 je zdolgočasen, nezainteresiran, 

 se ne odziva na učiteljevo spodbujanje, 

 se ne javi, da bi odgovoril na učiteljevo vprašanje, 

 se izgovarja, da bi se izognil delu. 

 

I. Brdar in M. Rijavec (1998) menita, da naučena nemoč nastane, ko učenec dalj časa doživlja 

same neuspehe. Ker postanejo neuspehi njegova stalnica, lahko učenec po nekem času 

zaključi, da se nima smisla truditi, ker so rezultati vedno enaki – neuspeh. Tak učenec ne vidi 

nobene povezave med svojim trudom, prizadevanjem in doseženim rezultatom. Otrok lahko 

razvije naučeno nemoč tudi, če mu starši postavljajo zanj previsoke cilje, ki jih ni sposoben 

zadovoljiti, ga venomer kritizirajo in tudi, če so starši nedosledni, npr. če danes od njega 

zahtevajo nekaj, jutri spet drugo in če mama zahteva nekaj, oče pa čisto nekaj drugega.  

Do tega problema lahko pride tudi, če učenec ne ve, kaj učitelj od njega zahteva. Zato učenec 

ne ve, kaj mora storiti, da bi slabo oceno popravil.  

M. Juriševič (2005) nemoč in izogibanje obravnava v sklopu treh motivacijskih usmerjenosti 

(nemoč in izogibanje, zunanja motivacijska usmerjenost ter notranja motivacijska 

usmerjenost). Za to vrsto motivacijske usmerjenosti je značilna »odsotnost nadzora nad 

lastnim učenjem ter motivacijski cilji izogibanja učenju ter učni neuspešnosti« (Juriševič, 

2005, str. 160).  

 

Naučena nemoč botruje naslednjim trem vrstam primanjkljajev (Alloy, Seligman, 1979, po: 

Woolfolk, 2002):  

 motivacijski primanjkljaj (učenci, ki se pri učenju čutijo nemočne, bodo za delo 

nemotivirani in se bodo upirali; učenec pričakuje neuspeh, zato se mu ne zdi vredno 

truditi); 

 kognitivni primanjkljaj (učenci zaradi pesimizma izpuščajo priložnosti za urjenje in 

izboljšanje spretnosti in sposobnosti); 
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 afektivni primanjkljaj (zaradi nemoči prihaja do depresivnosti, anksioznosti in 

apatičnosti). 

 

Altermatt in Broady (2009) poročata o uporabi naučene nemoči kot neučinkovite strategije 

soočanja z neuspehom. Ti učenci se ocenjujejo negativno, za neuspeh krivijo svoje slabše 

sposobnosti, imajo slabša pričakovanja glede šolskega uspeha in niso vztrajni. Nelson in Enna 

(1978; po: Altermatt in Broady, 2009) sta ugotovila, da dečki in deklice v razredu dobijo 

različne povratne informacije. Povratna informacija deklicam naj bi se osredotočala na 

intelektualno pomanjkljivost, ta pa vpliva na slabši atribucijski stil  - pripisovanje neuspeha 

sposobnostim.  

 

M. Juriševič (2006) meni, da je možno na nadaljnji učni razvoj osnovnošolskih učencev 

(zaradi njihove še dovolj skromne učne biografije) v šolskem kontekstu preventivno in 

korektivno vplivati z ustreznim strokovno-pedagoškim pristopom. Tudi I. Brdar in M. Rijavec 

(1998) poudarjata, da je ob takšnem soočanju z neuspehom potrebno nemudoma reagirati. 

Dlje časa ko učenec uporablja tovrstno soočanje, težje je popraviti oz. preprečiti pojav 

naučene nemoči. Takemu učencu je potrebno omogočiti, da začuti, da obstaja povezava med 

vlaganjem truda in uspehom. Vendar je pri tem pomembna postopnost. Začnemo z lažjimi 

nalogami, ki jih otrok lahko reši. Pomembna je pohvala. Naloge postopno otežujemo in 

povečamo zahteve. Ob morebitnem neuspehu pa otroku objasnimo, da ni dobil slabe ocene 

zaradi nesposobni, ampak zaradi pomanjkanja truda oz. pretežke naloge.  

 

Socialna podpora in tolažba 

 

Uporaba socialne podpore predstavlja eno izmed temeljnih strategij soočanja oz. 

obvladovanja s stresno situacijo (neuspehom). Gre za iskanje nasveta, pomoči in učenje 

veščin pri starših, prijateljih in učiteljih (Compas, 1987; po: Freydenberg in Lewis, 2004).  

Raziskave, ki so bile izvede na odraslih osebah, so pokazale, da lahko podpora drugih ljudi 

zmanjša negativne posledice stresnih situacij. Strategija socialne podpore ima lahko obe 

funkciji: problemsko in čustveno usmerjenost. Pri čustveni usmerjenosti gre predvsem za 

zmanjšanje čustvene napetosti; pri problemsko usmerjeni strategiji pa gre za iskanje pomoči – 

kot obliki reševanja problema (Brdar in Rijavec; 2002). Lončarić (2006) govori o 

instrumentalni in čustveni socialni podpori. Loči pa ju predvsem na to, kdo socialno podporo 

nudi – prijatelji oz. starši (tudi bratje in sestre). 
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Druge osebe lahko v primeru stresnih situacij pomagajo na tri načine (Brdar, Rijavec, 1998):  

 

– konkretna pomoč, 

Oseba (učitelj, starši, prijatelj, sošolec) lahko ponudi konkretno pomoč, ki ublaži stresno 

situacijo. Primer: če učenec dobi slabo oceno pri matematiki, mu lahko učitelj, sošolec … 

razloži oz. pomaga, kako se naloga reši. Na ta način se zmanjša stres, saj se poveča učenčev 

občutek sigurnosti, da bo naslednjič znal nalogo pravilno rešiti. 

 

– podpora, tolažba, razumevanje, 

Včasih učencu drugi ne morejo konkretno pomagati, zato pa mu lahko izkažejo podporo, 

tolažbo in razumevanje. To je včasih dovolj, da postane učencu lažje. Učenec, ki se izjoče 

prijatelju oz. staršu, zmanjša napetost in posledično se lahko prične učiti. 

 

– zmožnost komuniciranja o problemu. 

Nekatere osebe težko komunicirajo o svojih težavah, saj menijo, da imajo drugi manj težav in 

da je vsem lažje kot njemu. Ugotovitev, da imajo tudi drugi podobne težave, je lahko za 

otroka olajšanje, saj ugotovi, da se ne razlikuje od drugih in s tem ohrani dobro sliko o sebi.  

Primer: Lažje mi je, če tudi moje prijateljice dobijo slabo oceno, ker potem vem, da je bil test 

težak. 

 

Raziskava I. Brdar in M. Rijavec (1998) je pokazala, da deklice v primeru stresne situacije 

(neuspeha) bolj iščejo socialno podporo kakor dečki. Deklice naj bi bolj sprejemale sočutje in 

podporo ter bolj izrazito izkazovale svoje občutke in lažje govorile o njih kakor dečki. To je v 

skladu z dejstvom, da so deklice bolj kot dečki usmerjene k odnosom z drugimi osebami in da 

mnoge stvari v življenju gledajo skozi perspektivo odnosov z drugimi osebami. Dečki težje 

pokažejo svoje občutke, govorijo o njih ter sprejemajo tolažbo in sočutje drugih. Vzrok za to 

se lahko kaže v drugačni vzgoji za deklice in dečke. Deklicam je dovoljeno, da se razjočejo, 

pokažejo čustva in iščejo tolažbo. Pri dečkih pa je slika včasih drugačna. Če pokažejo svoja 

čustva, mu starši rečejo: »Ti si fant, fantje ne jočejo. Ne obnašaj se kot punca.« Na ta način se 

dečki učijo, da ne smejo kazati svojih čustev in da naj držijo probleme zase. Vendar, če 

držimo čustva in težave zase, nam drugi ljudje ne bodo mogli pomagati, nas potolažiti. 

Raziskave kažejo, da se starejši najstniki bolj nagibajo k iskanju podpore pri prijateljih kot pri 

starših (Frydenberg in Lewis, 2004; Seiffge-Krenke, 1995; po: Gelhaar s sod., 2007).  
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Pozitivno pričakovanje 

 

Ko učenec dobi slabo oceno oz. slabšo od pričakovane, je lahko ta za nekatere starše prava 

katastrofa. Nekateri starši kričijo na svoje otroke ali se sploh ne pogovarjajo z njimi, nekateri 

jih kaznujejo, drugi odidejo v šolo in napadajo učitelja. Gre za ekstremne primere, ki pa v 

današnjem šolstvu in tekmovalnem okolju niso prav nobena redkost. I. Brdar in M. Rijavec 

(1998) menita, da je potreben drugačen pogled na slabo oceno. Slaba ocena je nekaj 

negativnega, ampak še zdaleč ni tragedija. Avtorici (prav tam) opozarjata, če bodo starši 

vsako slabo oceno smatrali kot tragedijo, bodo ustvarili prestrašenega otroka, ki bo svojo 

energijo usmeril v to, da bo informacijo o oceni prikril pred njimi. Otroka je potrebno naučiti, 

da se v življenju dogajajo tako dobre kot slabe stvari in da lahko slabe prinesejo tudi kaj 

pozitivnega. 

 

Ukvarjanje z drugimi dejavnostmi 

 

Ko nekateri učenci dobijo slabo oceno, se zamotijo z dejavnostmi (katere radi izvajajo in so v 

njih uspešni) z namenom, da bi pozabili na neuspeh. I. Brdar in M. Rijavec (1998) pravita, da 

učenec s tem zmanjšuje napetost in pozablja negativno izkušnjo. Če se po tej dejavnosti začne 

učenec učiti, mu ni treba ukinjati te dejavnosti in ga takoj priganjati h knjigi. Problem nastane, 

če mu te aktivnosti postanejo stalnica, beg od problema in učenja.  

 

Če je otrok v dejavnostih uspešen, lahko to pozitivno deluje tudi na njegovo učenje. Vsak 

uspeh poveča samozavest in se lahko prenese tudi na učenje. I. Brdar in M. Rijavec (1998) 

navajata, da lahko starši izkoristijo aktivnosti tudi kot t. i. pozitivno kaznovanje. Če otrok 

popusti pri učenju, ga lahko starši kaznujejo s tem, da mu omejijo oz. ukinejo dejavnost, 

dokler ocene niso popravljene.  

 

Reševanje problema – učenje z namenom popravljanja ocene 

 

Gre za najuspešnejšo in najboljšo reakcijo na neuspeh. Kot pravita I. Brdar in M. Rijavec 

(1998), je učenje edini način, da se ocena popravi. Učenci, ki osvojijo to strategijo, običajno 

nimajo težav s slabimi ocenami kljub slabšim sposobnostim. Učenec mora spoznati vezo med 

učenjem, trudom in uspehom. Večkrat se zgodi, da so učenci neuspešni ne zaradi svojih 



 

 

33 

 

sposobnosti, ampak zato, ker se ne znajo učiti. Ure in ure sedijo za knjigo, da bi se naučili, a 

rezultata ni. Če ima otrok težave, je pomembno, da mu starši, učitelji ali prijatelji pri učenju 

pomagajo. Učenec naj bi čim prej spoznal zase najbolj učinkovit način učenja. Ko učenec 

dobi slabo oceno, se težko takoj usede za mizo in se začne učiti. Pustimo ga, da se nekoliko 

pomiri in ga nato usmerimo k učenju.  

 

 

 Lončarić (2006, 2008) v svoji lestvici, ki jo je oblikoval na podlagi vprašalnika Skala 

suočavanja s dobivanjem loše ocjene, uporablja 15 strategij soočanja s šolskim neuspehom:  

– ignoriranje (primer vedenja: učenec ne razmišlja o oceni in jo želi čim prej pozabiti);  

– odvračanje pozornosti in izogibanje (primer vedenja: učenec se ukvarja z drugimi 

dejavnostmi, da bi pozabil na slabo oceno); 

– humor (primer vedenja: učenec se šali na račun slabe ocene); 

– domišljija (primer vedenja: učenec si domišlja, da slabe ocene ni več); 

– nadzor čustev (primer vedenja: učenec drži čustva v sebi in ne želi govoriti o svojih 

občutjih); 

– umik (primer vedenja: učenec se sprijazni z oceno); 

– okrivljenje samega sebe (primer vedenja: učenec krivi samega sebe, ker se ni dovolj učil);  

– reševanje problema (primer vedenja: učenec več truda vloži v učenje, da bi dobil dobro 

oceno); 

– zanemarjanje drugih aktivnosti (primer vedenja: učenec prilagodi ostale dejavnosti, da se 

lahko posveti učenju); 

– molitev (primer vedenja: učenec išče tolažbo v veri); 

– socialna podpora prijateljev (primer vedenja: učenec pri prijateljih išče tolažbo); 

– izražanje čustev (primer vedenja: učenec pokaže ostalim, kaj doživlja zaradi slabe ocene);  

– socialna podpora staršev (primer vedenja: učenec prosi starše za pomoč pri popravljanju 

ocene);  

– socialna podpora brata/sestre (primer vedenja: učenec se pogovori z bratom/s sestro, kako 

popraviti oceno); 

– čustvena reaktivnost (primer vedenja: učenec kriči na druge).  
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Lončarić (2007a, 2007b) je v svojih predhodnih raziskavah formiral šest skupin učencev z 

različnimi vzorci soočanja: 

– učenci, ki so izključno usmerjeni na reševanje problema – ta skupina je zelo motivirana za 

pridobivanje dobrih ocen ter za izogibanje slabim, imajo občutek kontrole nad situacijo 

pridobivanja slabe ocene, smatrajo se uspešne pri reševanju problema, povezanega s slabo 

oceno ter imajo dober povprečni uspeh; 

– učenci, ki so usmerjeni na socialno podporo in reševanje problema – ti učenci slabe ocene 

ne doživljajo kot izgubo, menijo, da imajo kontrolo nad situacijo, imajo najboljši 

povprečni učni uspeh, sebe pa smatrajo kot uspešnega v reševanju slabih ocen; 

– učenci, ki so usmerjeni na zmanjšanje problema z uporabo humorja, ignoriranja, kontrole 

emocije in domišljije – tem učencem slaba ocena ne predstavlja ne pomembnega ne 

stresnega dogodka, čutijo nekoliko manjšo kontrolo nad učno situacijo v primerjavi s 

prejšnjima skupinama, njihov učni uspeh je dober, sebe pa ocenjujejo srednje uspešne pri 

reševanju situacije; 

– učenci, za katere je pri soočanju značilna emocionalna reaktivnost – ti učenci čutijo 

najmanjšo kontrolo nad situacijo (pridobivanjem slabe ocene), menijo, da je njihov 

neuspeh pod kontrolo drugih, glede na druge skupine imajo tudi najnižji učni uspeh ter se 

smatrajo  neuspešne pri reševanju slabe ocene; 

– učenci z nizkimi rezultati na vseh lestvicah soočanja – ta skupina učencev pridobivanje 

slabe ocene ne doživlja kot grožnjo niti kot izgubo ali izziv; ti učenci se ne trudijo izvajati 

šolskih nalog, imajo visok rezultat glede ciljne orientacije (doseganje ugodnih rezultatov 

brez truda), prav tako menijo, da nimajo sami in ne kdo drug kontrolo nad njihovim 

neuspehom, zanimivo pa je, da dosegajo dokaj dober šolski uspeh; 

– učenci z visokimi rezultati na vseh lestvicah soočanja – ta skupina slabo oceno doživlja 

kot nevarnost, izziv in kot izgubo, čutijo kontrolo nad situacijo, hkrati pa ocenjujejo, da 

imajo tudi drugi kontrolo nad situacijo, to se sklada s tem, da pogosto iščejo socialno 

podporo. Kot navaja Lončarić (2008) ima ta skupina relativno slabši uspeh v primerjavi z 

ostalimi skupinami. Slabši uspeh te skupine bi lahko povezali z njihovi kognitivnimi 

ocenami slabe ocene. Ti učenci slabe ocene vrednotijo kot zelo stresne, ocenjujejo, da 

slaba ocena negativno vpliva na njihov šolski uspeh.  
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3.2 Dejavniki, ki vplivajo na izbor strategije za soočanje z učnim neuspehom 

 

Kateri dejavniki vplivajo na to, kako se bo učenec odzval na slabo oceno oz. slabšo od 

pričakovane?  

 

Starost 

Načini soočanja naj bi se po nekaterih avtorjih (Band in Weisz, 1988; po: Magajna, 2000) 

spreminjali s starostjo. Z razvojem se zmanjšujejo primarni načini soočanja (direktno 

reševanje problemov, agresija je usmerjena na rešitev problema) ter se povečujejo sekundarni 

načini soočanja in obvladovanja (iskanje socialne podpore, izogibanje neugodnim čustvenimi 

stanjem in razmišljanje).  

Študije, ki so bile izvedene v različnih starostnih skupinah, kažejo na to, da imajo mlajši 

mladostniki v primerjavi do odraslega prebivalstva večjo doslednost pri uporabi specifičnih 

oblik soočanja v različnih situacijah. Ayres s sod. (1996) navaja, da se lahko na podlagi 

otrokovega temeljnega soočanja napove njegovo vedenje (soočanje) v konkretni stresni 

situaciji, pri odraslih pa dispozicijski način soočanja ne napove vedenja v konkretnih stresnih 

situacijah. To je lahko posledica otrokovega omejenega repertoarja soočanj, zaradi katerih 

otrok koristi isti, ustaljeni način soočanja.   

 

S starostjo naraščajo tudi t. i. strategije, ki znižujejo napetost (agresija, pitje alkohola in 

jemanje drog), prav tako pa tudi ugodne samoreflektivne strategije (Gelhaar s sod., 2007).  

 

I. Brdar in S. Bakarčić (2006) navajata, da so analize soočanja v različni starosti pokazale, da 

je starost 15 let preobrat v uporabi uspešnih strategij. Prav tako o tem poroča I. Seiffge-

Krenke (2000, 2003), ki pravi, da je pri 15. letih preobrat z vidika uporabe bolj učinkovitih in 

prilagodljivih strategij soočanja s stresom. Starejši adolescenti so aktivnejši ter imajo širši 

izbor strategij za soočanje in večjo zmožnost pogleda na problem z več perspektiv. Po 14. letu 

se število tako učinkovitih kot neučinkovitih načinov soočanja poveča in se nekje do 15. leta 

stabilizira. Povečana kognitivna kompleksnost in socialna zrelost v tej starosti vodita do 

refleksije o možnem načinu soočanja ter zmožnosti videnja drugačne perspektive. 

 

V raziskavi, ki sta jo opravila Curry in Russ (1985; po: Magajna, 2000), so se starejši otroci 

bolj zatekali h kognitivnim načinom soočanja in manj k vedenjskim. V raziskavi, ki sta jo 

opravili I. Brdar in M. Rijavec (1997, 1998), so bili mlajši otroci bolj nagnjeni k reševanju 
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problema, starejši učenci pa so kazali več emocionalnih reakcij. Samoobtoževanje je bilo 

največkrat omenjeno pri najmlajših učencih.  

Lončarić (2007a) je opravil raziskavo pri učencih od 6. do 8. razreda. Izsledki njegove 

raziskave kažejo na to, da so starejši učenci bolj zastopani v skupini, ki je usmerjena na 

zmanjšanje problema, mlajši učenci pa so bolj zastopani v skupini, ki koristi vse strategije in 

skupini, katera je izključno usmerjena na reševanje problema. I. Seiffge-Krenke (2004) navaja 

ugotovitve raziskave, v kateri je bilo ugotovljeno, da otroci po 15. letu pogosteje iščejo 

podporo in pomoč pri vrstnikih in prijateljih oz. osebah s podobnim problemom (sploh v 

primeru romantičnih zvez).  

 

I. Seiffge-Krenke (2000) poudarja, da način soočanja s stresom v zgodnji in srednji 

adolescenci nedvomno vpliva na posameznikovo soočanje z novimi stresorji v pozni 

adolescenci in v tudi odraslem obdobju. Kot pišeta I. Seiffge-Krenke in Beyers (2005), se 

spretnost soočanja razvija skozi adolescenco (prošnja za pomoč, razmišljanje o možni rešitvi, 

reševanje problema). 

 

Spol  

Lončarić (2007a) navaja, da nekateri avtorji kot npr. Gilligan (1982) spolne razlike v načinu 

soočanja s stresom pripisujejo procesu socializacije, saj naj bi bile dečkom in deklicam 

namenjene različne vloge. Pri dečkih se v povezavi z reševanjem problema pričakuje 

avtonomnost in neodvisnost, pri deklicah pa socialna podpora. E. Frydenberg (1997) 

poudarja, da so različni načini soočanj pri deklicah in dečkih posledica različnih pričakovanj 

staršev, kateri je sprejemljiv in kateri je nesprejemljiv način soočanja z upoštevanjem glede na 

spol ter tudi posledica različnega nagrajevanja in kaznovanja vedenja otrok glede soočanja. 

L. Magajna (2000) opozarja, da so raziskovanja o različnih odzivih dečkov in deklic na 

stresne situacije redka, vendar lahko pričakujemo glede razlike v načinih socializacije različno 

doživljanje istih situacij ter različno usmeritev miselnih naporov in vedenja.  

 

Patterson in McCubbin (1987; po: Magajna, 2000) sta ugotovila, da deklice uporabljajo v 

večji meri socialno podporo, rešujejo probleme, vlagajo v tesna prijateljstva in se bolj opirajo 

nase kakor dečki. Pogostejše iskanje socialne podpore pri deklicah navaja tudi I. Seiffge-

Krenke (2000), iskanje podpore pa naj bi se z leti še bolj stopnjevalo. 

E. Frydenberg in Lewis (1991; po: Magajna, 2000) pa v svoji študiji ugotavljata precejšnjo 

podobnost v uporabi različnih strategij med spoloma. Deklice so se kljub temu bolj nagibale k 
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prepuščanju okoliščinam, bolj so uporabljale domišljijo in iskale podporo. Ravnanja dečkov 

so bila bolj agresivna. Kot povzema L. Magajna (2000), so avtorji zaključili, da so se 

pokazale razlike pri soočanju usmerjenem na emocijo, ne pa tudi pri soočanju usmerjenem na 

reševanje problema.  

Causey in Dubow (1992) sta pri učencih od 4. do 6. razreda ugotovila, da deklice pogosteje 

uporabljajo strategije reševanja problema ter socialne podpore, dečki pa se bolj poslužujejo 

izogibanja. E. Frydenberg in Lewis (1993; po: Frydenberg s sod., 2009) navajata ugotovitve, 

da so deklice bolj nagnjene k uporabi neučinkovitih strategij, kot npr. skrb, utvare in 

samoobtoževanje, dečki pa k ignoriranju problema in držanju problema zase.  

Deklice naj bi bile bolj nagnjene k obračanju k drugim, upanju, zatekanju k sproščanju 

napetosti (Frydenberg, 2004). 

P. Mantzicopoulos (1997) je delala raziskavo z učenci 4. in 5. razreda v ZDA. Študija ni 

pokazala razlik v soočanju med dekleti in fanti. Raziskava I. Brdar in M. Rijavec (1997, 1998, 

2001) kaže na to, da so deklice so bolj nagnjene k reševanju problema, fantje pa bolj k 

izkazovanju čustev. Deklice uporabljajo tudi več socialne podpore kot dečki. Pri odraslih pa je 

ravno obratno – ženske so v stresu bolj usmerjena na čustva, moški pa na reševanje problema. 

Lončarić (2007a) je v svoji raziskavi ugotovil, da so deklice bolj zastopane v skupini učencev, 

ki so usmerjeni na reševanje problema in socialno podporo, dečki pa v skupini, za katero je 

značilna emocionalna reaktivnost in t. i. nizek rezultat na vseh strategijah soočanja. 

I. Seiffge-Krenke s sod. (2009) je opravila raziskavo med pretežno nemško populacijo, staro 

med 12 in 16 let. Ugotovila je, da deklice uporabljajo aktivnejše strategije, predvsem iskanje 

podpore.  

Altermat in Broady (2008) navajata, da se kažejo rezultati glede povezave med spolom in 

naučeno nemočjo različne. Navajata nekatere avtorje (npr. Dweck in Bush), ki so ugotovili 

razliko med spoloma, nekateri avtorji (npr. Ziegert) pa niso ugotovili nobenih razlik med 

spoloma glede naučene nemoči. Če so se pokazale razlike med spoloma, naj bi bile deklice v 

primerjavi z dečki bolj nagnjene k naučeni nemoči kot odzivu na neuspeh.  

 

Uspeh v šoli 

Učno uspešnejši učenci naj bi bili bolj usmerjeni k reševanju problema, učno šibkejši učenci 

pa naj bi izkazovali več čustvenih reakcij in iskali socialno podporo. Izsledki raziskave I. 

Brdar in M. Rijavec (1997, 2001; Brdar, Rijavec in Lončarić, 2006; Lončarič, 2008) kažejo na 

to, da učno uspešnejši učenci uporabljajo bolj učinkovite strategije soočanja (večinoma 

prevzemajo odgovornost) in manj neučinkovitih strategij (npr. jeza) kot učno šibki oz. učno 
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povprečni učenci. Učno povprečni učenci se bolj zanašajo na pomoč kot zelo uspešni učenci. 

Ko sta I. Brdar in M. Rijavec (2001) primerjali odgovore učencev in njihovih staršev, sta 

ugotovili, da so starši z nižjo izobrazbo izbirali za svoje otroke strategije, ki so se navezovale 

na čustvene reakcije in pozabljanje. Možno je, da ti starši tovrstne strategije izbirajo tudi zase 

in s tem svojim otrokom kažejo model soočanja, po katerem se posledično ravnajo tudi otroci. 

Straši učencev z visokim učnim uspehom za svoje otroke ocenjujejo, da se najpogosteje 

poslužujejo strategij, ki so usmerjene na reševanje problema.  

Lončarić (2008) poudarja, da še vedno ni rešeno vprašanje, ali je šolska ocena rezultat napora 

učenca, ki je del soočanja in ali šolska ocena napoveduje, kako se bo učenec soočal s stresom 

zaradi dobivanja slabih ocen. Uspešni učenci redko dobivajo slabe ocene, če pa jih že, lahko 

usmerijo svoje notranje in zunanje vire na izboljšanje ocene in reševanje problema. Učenci, 

kateri pogosto dobivajo slabše ocene, po vsej verjetnosti uporabljajo takšne strategije, ki jim 

vsaj malo znižajo neugodne emocije, ki jih občutijo zaradi slabe ocene. To ne pomeni, da je 

njihov izbor strategije vzrok njihovega slabega uspeha, temveč da se učenci zaradi njihovega 

pogostega neuspeha poslužujejo strategij, ki zmanjšujejo nezgodne emocije. Kot pa navaja 

Lončarić (prav tam), je možno, da so uspešnejši učenci vsaj delno uspešnejši prav zaradi 

učinkovitih strategij soočanja z neuspehom.  

 

Samospoštovanje 

Učenci z nizkim samospoštovanjem večkrat pokažejo čustvene reakcije in bolj krivijo samega 

sebe. P. Mantzicopoulos (1997) ugotavlja, da učenci z učinkovitimi strategijami soočanja sebe 

vidijo kot bolj kompetentne. 

 

Zmožnost kontrole situacije 

Če oseba čuti, da ima kontrolo nad situacijo, se bo usmerila na reakcije, ki omogočajo 

reševanje samega problema. Če pa meni, da nima vpliva na problem, mu preostane le to, da 

zmanjša neugodne občutke, ki so posledica stresa oz. problema. Pomembno je, da tako starši 

kot učitelji usmerjajo otroka na zmožnost kontroliranja situacije oz. problema. Avtorji (Tero 

in Connell, 1984; po: Brdar in Rijavec, 1997; Brdar, Rijavec, 2002; Brdar, Rijavec in 

Lončarić, 2006) navajajo, da otroci z učinkovitimi strategijami soočanja težijo k boljšem 

lokusu notranje kontrole, imajo boljšo motivacijo in višje dosežke. P. Mantzicopoulos (1997) 

omenja tudi, da se učenci z učinkovitimi strategijami soočanja nagibajo bolj k nestabilnim kot 

stabilnim atribucijam.  
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Motivacija  

P. Mantzicopoulos (1997) je s svojo študijo ugotovila povezanost med pozitivnimi 

strategijami soočanja ter notranjo motiviranostjo učencev.  

 

Duševno zdravje 

Avtorji, kot so npr. Compas s sodelavci (1988; po: Kalebić, Krapić in Lončarić, 2001) ter 

Petersen (1993; po: Kalebić, Krapić in Lončarić, 2001), so ugotavljali povezanost soočanja z 

duševnim zdravjem. Ugotovili so povezavo med soočanjem, usmerjenim na problem, in 

pozitivnim mentalnim zdravjem ter soočanjem, usmerjenim na čustva in slabšo psihološko 

prilagoditev. 

Narejene so bile tudi nekatere študije (Endler in Parker, 1990; Holahan, Moos in Schaefer, 

1996; po: Matos s sod., 2008), ki kažejo na pozitivno povezavo med neučinkovitimi 

strategijami soočanja z različnimi psihološkimi motnjami.  

Prav tako so številne raziskave pokazale vpliv med strategijo umika in depresijo. Raziskave 

Ebate in Mossa (1991; po: Seiffge-Krenke in Klessinger, 2000; Seiffge-Krenke, 2003) ter 

Petersona in drugih (1985; po: Seiffge-Krenke in Klessinger, 1999) kažejo na to, da 

mladostniki, ki trpijo za depresijo oz. so z vedenjskimi motnjami, bolj uporabljajo 

neučinkovite strategije, kot je npr. umik. To je pokazala tudi štiriletna longitudinalna 

raziskave I. Seiffge-Krenke in Klessingerja (2000). 

 

Narejena je bila tudi raziskava (Seiffge-Krenke, 2003) o razlikah v soočanju med t. i. zdravo 

in klinično skupino (mladostniki z različnimi motnjami – depresija, motnje hranjenja, 

psihosomatske bolezni). Slika (Slika 2) kaže razlike v njihovem soočanju s šolskimi problemi. 

Izstopa neučinkovita oblika soočanja pri klinični skupini. T. i. zdrava skupina kaže bolj 

produktivne oblike soočanja kot klinična.  
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Slika 2: Soočanje s šolo povezanim stresom v zdravi in klinični skupini mladostnikov (po: Seiffge-

Krenke, 2003, str. 267) 

 

E. Frydenberg, Care, Freeman in Chan (2009) so v raziskavi postavili strukturni model 

povezanosti med produktivnimi in neproduktivnimi strategijami soočanja, povezanostjo v šoli 

ter čustvenim ugodjem (Slika 3). 

 

 

 

 

Produktivne strategije 

Neproduktivne strategije 

Čustveno ugodje 

Povezanost v šoli  

(prijateljstvo, 

upoštevanje drugih, 

vključenost v skupnost 

itd.) 

Slika 3: Hipotetični strukturni model povezanosti med strategijami soočanja, povezanostjo v šoli ter 

čustvenim ugodjem (po: Frydenberg s sod., 2009, str. 267) 
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Raziskavo so opravili v Avstraliji med učenci starimi med 12 in 14 let. Med produktivne 

strategije (s stresom) so vključili reševanje problema po svojih najboljših močeh, trdo delo, 

izboljšanje odnosa z ostalimi, gledanje svetle strani stvari in razmišljanje o dobrih stvareh, 

ukvarjanje z lahkotnimi dejavnostmi, ostati »fit« in zdrav. Med neproduktivne pa so vključili: 

skrb, željo po čudežu, brez načina za reševanje situacije, jok, kričanje, uživanje drog, 

izogibanje problemu, samoobtoževanje, zapiranje pred drugimi. Rezultati so podprli 

domnevno povezavo med stilom soočanja, čustvenim ugodjem ter šolsko povezanostjo. 

Učenci, ki uporabljajo bolj produktivne strategije soočanja, imajo boljši občutek ugodja ter 

poročajo o boljši povezanosti z njihovo šolo. Negativna zveza med neproduktivnimi 

strategijami in ugodjem ter šolsko povezanostjo podpira tudi ugotovitve Shocheta s sod. 

(2006; po: Frydenberg s sod., 2009), ki kažejo na to, da slaba šolska povezanost napoveduje 

depresivne simptome v učencu, ti pa so povezani z neproduktivnimi strategijami soočanja. Ti 

rezultati kažejo na to, da imajo učenci, ki so bolj nagnjeni k uporabi neproduktivnih strategij, 

slabši občutek ugodja in šolske povezanosti, čeprav je ta povezava šibkejša od povezanosti s 

produktivnimi strategijami. Učenje spretnosti soočanja lahko pozitivno prispeva k izboljšanju 

učenčevega ugodja in šolske povezanosti. 

 

E. Frydenberg (2004) navaja izsledke raziskav, ki sta jih opravila skupaj z Lewisom – te 

kažejo na pozitivno povezavo med produktivnimi strategijami (ter z zmanjšano uporabo 

neproduktivnih strategij) s samoučinkovitostjo (posameznikovo prepričanje v svoje 

sposobnosti za spoprijemanje s situacijo), z akademskim ugodjem in uspehom.  

 

Prosti čas 

I. Brdar in Lončarić (2004) sta z raziskavo ugotavljala povezanost med soočanjem z 

neuspehom ter prostim časom učenca. Ugotovila sta, da socialno podporo najpogosteje iščejo 

učenci, ki se v svojem prostem času ukvarjajo s športom in rekreacijo, ter učenci, ki se v 

prostem času ukvarjajo s kulturo in branjem knjig.  

 

 

Narodnost 

I. Seiffge-Krenke je s sodelavci (2009) so ugotavljala razlike v soočanju med državami. V 

raziskavi so sodelovale naslednje države: Nemčija, Velika Britanija, Francija in Italija. 

Avtorji pozitivno ocenjujejo dejstvo, da se adolescenti poslužujejo pozitivnih oblik soočanja 

in da se redko odzivajo u umikom (Slika 4).  
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Slika 4: Grafični prikaz soočanja glede na evropske države (po: Seiffge-Krenke s sod., 2009) 

 

Spodnja slika (Slika 5) prikazuje strategije soočanja mladostnikov sedmih evropskih držav. 

Najvišji procent aktivnega soočanja se kaže pri hrvaških, nemških in norveških mladostnikih; 

najvišji procent notranjega soočanja se kaže pri čeških, švicarskih in norveških mladostnikih. 

V soočanju odmika izstopajo portugalski in italijanski mladostniki. Avtorji iščejo vzroke v 

gospodarskih dejavnikih, in sicer brezposelnosti in nejasni prihodnosti teh mladostnikov 

(Gelhaar s sod., 2007).  

 

 

Slika 5: Prikaz soočanja v sedmih evropskih državah (po: Gelhaar s sod., 2007, str. 139) 
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Spodnja slika (Slika 6) pa prikazuje razlike v soočanju med nekaterimi evropskimi državami 

ter Južno Afriko in Hong Kongom. Mladostniki s Finske in Češke imajo najvišjo stopnjo 

notranjega soočanja, mladostniki iz Nemčije pa najvišjo stopnjo aktivnega soočanja (Seiffge-

Krenke, 2004). 

 

 

Slika 6: Strategije soočanja glede na devet držav (po: Seiffge-Krenke, 2004, str. 369) 

 

Raziskave o stresu v povezavi z družino in šolo, opravljenih na vzorcu mladostnikov iz več 

držav, so prav tako pokazale razlike v dojemanju stresa in strategijah soočanja med 

evropskimi mladostniki in mladostniki v Aziji, na Bližnjem vzhodu inv Južni Ameriki 

(Seiffge-Krenke, 2006; po: Seiffge-Krenke  s sod., 2009). 

 

Kaj še vpliva na učenčevo soočanje s problemom neuspeha? 

Način, kako se človek sooča s stresom (problemom neuspeha, kot npr. slabo oceno), je 

odvisen od osebnostnih značilnosti posameznika, od okoliščin, v katerih se dogaja stresna 

situacija in od tega, kako posameznik opaža situacijo (Brdar in Bakarčić, 2006). I. Brdar in M. 

Rijavec (2002) navajata, da anksiozni učenci uporabljajo več emocionalnih reakcij ter bolj 

iščejo socialno podporo in rešitev problema kot manj anksiozni učenci.  

 

E. Frydenberg sod. (2009) povezuje učinkovito soočanje z naslednjimi značilnostmi: 

temperament, optimizem, osebni nadzor, pozitivni družinski faktorji, dober odnos z učitelji, 

fleksibilnost in možnost socialne podpore.  
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3.3 Učenje strategij za soočanje  

Da bi posamezniki uspešno krmarili skozi življenje ter se učinkovito soočili s stresnimi 

situacijami, se morajo naučiti učiti učinkovitega soočanja s problemi. Medtem ko je 

posameznikova zmožnost za reševanje problema večinoma pod vplivom posameznih lastnosti 

– izkušenj in osebnosti, se lahko kljub temu veliko stori za povečanje sposobnosti za soočanje 

(Frydenberg s sod., 2009).  

 

Če učenec uporablja strategije soočanja, ki mu omogočajo uspešno spoprijemanje s 

problemom, je najverjetneje rezultat dosežek. Učinkovite strategije soočanja lahko spremenijo 

težavo v problem, ki je rešljiv; nasprotno pa škodljive strategije vodijo do stopnjevanja težave 

in negativnega rezultata (Opotow in Deutsch, 1999; po: Frydenberg, 2004).  

Kot navajata E. Frydenberg in Lewis (2004), je potrebno izboljšati zmožnosti za 

spoprijemanje tako, da se zmanjša uporaba negativnih strategij, predvsem samoobtoževanje. 

Avtorja (prav tam) opozarjata, da učenci, ki se slabše soočajo z neuspehom, že uporabljajo 

učinkovite strategije, kot npr. iskanje socialne podpore, reševanje problema, vendar so pri njih 

pogosto neuspešni, zato se poslužujejo neučinkovitih strategij. Pomembno je, da se učitelji 

osredotočijo ne samo na pogostost uporabljenih strategij, temveč tudi na njihovo kakovost in 

učinkovitost ter izboljšanje le-teh. To naj bi privedlo tudi do zmanjšanja uporabe 

neučinkovitih strategij.  

V Avstraliji je bil razvit program za razvijanje spretnosti soočanja (program se je izvajal tudi 

v Italiji). Cilj programa za razvijanje spretnosti soočanja je razvijanje »odskoka« (ang. 

resilience). Definirajo ga kot zmožnost odskoka nazaj do problema. V tem primeru ne gre za 

izogibanje problemu, temveč soočanje z njim. V povezavi s tem programom  E. Frydenberg 

(2004) navaja trojnost faktorjev, ki ta program spodbujajo: pozitivne osebnostne dispozicije, 

spodbudno družinsko okolje in zunanje družbeno okolje. Ocena je eden izmed pomembnih 

korakov v procesu soočanja. Gre za ocenitev situacije kot izziv in ne kot grožnjo ali škodo. 

Program imenovan »The Best of coping« vodi načelo »We can all do what we do better«. Če 

nam soočanje v določeni situaciji ni po godu, se lahko naučimo novih strategij. E. Frydenberg 

(2004) pravi, da lahko povečamo in razvijamo posameznikovo soočanje, če imamo za to 

primerno ogrodje. V njihovem primeru gre za t. i. ACS (Adolescent coping scale) – lestvico 

soočanja adolescentov. Ta predstavlja ogrodje in jezik za posameznikov oz. skupinski profil 

soočanja in možnost za spremembo prakse glede soočanja. Program vsebuje 10 učnih ur, ki se 
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pričnejo s pogovorom o pomenu soočanja in različnih strategijah za soočanje. Posameznik 

razmišlja o strategijah, ki niso učinkovite, in išče alternativno strategijo. Vsebine, ki so 

zavzete v programu, vključujejo tudi teme, kot so optimistično razmišljanje, učinkovite 

komunikacijske spretnosti, koraki za učinkovito reševanje problema, postavljanje ciljev in 

organizacija časa. Sestavni del je tudi praktično izvajanje strategij, ki so bile predstavljene 

skozi ure.  

Katere teme so obravnavane v posameznih urah? 

 

1. ura:  predstavitev teoretičnega okvirja za soočanje s problemom. 

2. ura: smernice za spremembo razmišljanja, ocena situacije in strategije soočanja. 

3. ura: poudarjanje neučinkovitih strategij.  

Avtorica (prav tam) meni, da moramo mladim predstaviti primere slabega soočanja kot tudi 

učinkovitega. Pri neučinkovitih strategijah moramo poudariti predvsem tiste, ki se povezujejo 

z depresijo – to so: jeza, krivda, zmanjševanje napetosti (alkohol itn.).  

4. ura: poudarjanje komunikacijskih spretnosti (te predstavljajo pomembno vlogo v 

učinkovitih interakcijah). Frydenberg (2004) meni, da je zmožnost za iskanje pomoči odvisna 

od učinkovitega komuniciranja.  

5.−10. ura: vključuje teme: načini reševanja problema, sprejemanje odločitev, postavljanje 

ciljev, organizacija časa.  

Avtorica (prav tam) učenje teh spretnosti postavlja za srednješolske učence, vendar bi se z 

ustrezno diferenciacijo te vsebine dalo prenesti tudi pri osnovnošolskih otrocih.  

 

Analize so pokazale učinkovitost programa. Študija je pokazala večjo učinkovitost programa, 

če je bil poleg svetovalca vključen še učitelj. Tovrstni način dela bi bil vsekakor primeren tudi 

za delo v slovenskih osnovnih šolah. Poleg učenja učinkovitih strategij soočanja si učenci 

pridobijo še vrsto pomembnih kompetenc za delo v šoli in življenju nasploh. 

Navedeni program bi lahko prilagodili in tako uporabili za vse učence. Program bi lahko na 

šoli izpeljali v obliki celoletnega projekta. Strategije in spretnosti, ki bi se jih učenci naučili v 

okviru tega programa, bi učencu koristile, da bi se lažje in učinkoviteje soočal s šolskim in 

vsakodnevnimi situacijami. Z določenimi prilagoditvami bi lahko program prenesli v nižje 

razrede, nato pa vsebine vsako leto dopolnjevali. Vsebine programa pa bi lahko vključili tudi 

pri delu z učenci z učnimi težavami. Ti učenci se morajo zaradi težav, ki jih imajo pri učenju, 

večkrat soočiti z neuspehom. Zato gre za kritično skupino, ki jo moramo naučiti poleg 

učinkovitih strategij soočanja tudi spretnosti, ki jim bodo koristile pri učenju. Vsebino 
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programa bi lahko vključili v pet osnovnih stopenj pomoči, ki jih šola učencu nudi glede na 

obliko njegovih učnih težav. Kako bi lahko program za razvijanje učinkovitih strategij 

soočanja in drugih spretnosti vključili v koncept dela z učenci z učnimi težavami (Magajna s 

sod, 2008b)? 

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva 

Učitelj lahko pri pouku z različnimi dejavnostmi razvija komunikacijske spretnosti, pri 

različnih predmetih lahko učenci spoznajo različne tehnike učenja. Pri razrednih urah lahko 

učitelj predstavi teoretičen okvir strategij za soočanje z učnim neuspehom. Prav tako lahko pri 

razredni uri obravnavamo teme: postavitev ciljev, organizacija prostora in časa pri učenju. Pri 

dopolnilnem pouku lahko učitelj s pogovorom in dejavnostmi usmerja učenca k učinkovitim 

strategijam za soočanje z učnim neuspehom. 

2. Pomoč šolske svetovalne službe 

V projekt pomoči se vključi svetovalni delavec, ki v temeljito profesionalnem odnosu 

soustvarjanja svetuje učencu, daje skupinsko in individualno obliko pomoči ter svetuje 

učitelju. Strokovni delavec in učitelj lahko za učence in starše izvedeta delavnico za učence in 

njihove starše s temama: učenje učenja in strategije soočanja z učnim neuspehom. 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč 

Izvajalec individualne in skupinske pomoči lahko določene teme vključi v delo z učencem oz. 

učenci.  

4. Mnenje in pomoč strokovne ustanove 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Svetovalni delavec, specialni pedagog ali učitelj, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, lahko 

vključi v pomoč za premagovanje primanjkljajev,  svetovanje ali  učno pomoč tudi usvajanje 

učinkovitih strategij soočanja z učnim neuspehom. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Učenci se dnevno srečujejo s problemi, kateri v njihovo življenje prinašajo stres. Eden izmed 

najpogostejših stresnih situacij, s katerimi se soočajo mladostniki, je učni neuspeh. Ne stres, 

ampak razpoložljivost in uporaba načinov soočanja vplivajo na posameznikovo mentalno 

zdravje in počutje. Problem, s katerim se učenec sooča, lahko nanj deluje spodbujevalno, tako 

da stimulira njegovo mišljenje in dejanja, lahko pa pride do stiske, ko učenec nima možnosti, 

da bi se spoprijel z nastalo situacijo. Učenec lahko ob določenem problemu uporabi različne 

strategije, včasih tudi več strategij hkrati. Pomembno pa je, da se učenec nauči uporabljati 

učinkovite strategije, saj lahko dolgotrajnejša uporaba neučinkovitih strategij vodi do 

negativnih posledic, ki se kažejo v učenčevem vedenju, psihični nestabilnosti, mentalnem 

zdravju, volji do učenja in šole.  

V strokovni literaturi obstaja več teorij, ki obravnavajo področje soočanja s stresom 

(neuspehom). Zgodnje teorije (npr. Lazarus in Moss) so načine soočanja s stresom razdelile 

na dve področji, in sicer na soočanje, ki je usmerjeno na problem, in soočanje, ki je usmerjeno 

na čustva. Ayres je postavil 11 kategorij glede na 5 dimenzij soočanja. Avstralska avtorja E. 

Frydenberg in Lewis v svojem delu uporabljata 18 strategij soočanja. Nemška avtorica I. 

Seiffge-Krenke je s svojimi sodelavci identificirala tri strategije soočanja: aktivno soočanje, 

notranje soočanje in umik. Hrvaški avtorji I. Brdar, M. Rijavec in Lončarić so strategije 

soočanja prilagodili glede na učni neuspeh: čustvene reakcije, reševanje problema, izogibanje 

in zanikanje problema, pasivno sprejemanje, socialna podpora in tolažba, pozitivno 

pričakovanje, ukvarjanje z drugimi dejavnostmi, humor. Različne raziskave so ugotavljale 

odnos med izbiro strategije za soočanje z učnim neuspehom in različnimi dejavniki. Kateri 

dejavniki vplivajo na to, kako se bo učenec odzval na slabo oceno? Kaj kažejo rezultati? Na 

izbiro strategije naj bi vplivali: spol, starost, učni uspeh, motivacija, učenčeve lastnosti itn.  

Ali se je učenec zmožen naučiti uporabe učinkovite strategije za soočanje z učnim 

neuspehom? Koncept dela je razvila avstralska avtorica E. Frydenberg. Ta poudarja 

(Frydenberg, 2004) trojnost faktorjev, ki spodbujajo uporabo učinkovitih strategij. To so: 

pozitivne osebnostne dispozicije, spodbudno družinsko okolje in zunanje družbeno okolje. 

Oblikovanih je bilo 10 ur za učenje učinkovitega reševanja problema. Ta način dela bi lahko 

uvrstili v vsako šolo z namenom izboljšanja tako strategij za soočanje z neuspehom kot tudi 

za razvijanje kompetenc, ki so pomembne za uspešno delo v šoli in izven nje. Katere teme oz. 

dejavnosti se obravnavajo? To so predstavitev strategij (katere strategije poznamo, 
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poudarjanje neučinkovitih), igra vlog (kako lahko ravnam), razvijanje komunikacijskih 

spretnosti, postavljanje ciljev, sprejemanje odločitev, organizacija prostora in časa. Razvoj teh 

kompetenc lahko privede do učinkovitega dela - ne samo pri učencih, ampak tudi pri učiteljih. 
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4 UČNA MOTIVACIJA 

 

V povezavi z učenjem in uspešnostjo se pogosto pojavlja pojem motivacija. Že izvor besede 

motivacija (lat. movere) govori o gibanju. Motivacijske teorije želijo odgovor na to, kaj 

posameznika žene k »gibanju« – h katerim aktivnostm oz. nalogam (Pintrich, 2003). B. 

Marentič Požarnik (1988) motivacijo opredeljuje kot »proces izzivanja (zbujanja) človekove 

aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni 

cilji. Gibalne sile, ki aktivnosti izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje, imenujemo motive.« 

(Marentič Požarnik 1988, str. 81) Po D. Kobal Grum in Musek (2009) motivacijo sestavljajo 

tri prvine: potreba, dejavnost in cilj.  

Pintrich in Schunk (2002) poudarjata, da gre pri motivaciji za proces in ne produkt; ta pa 

zahteva tako fizične kot mentalne aktivnosti (planiranje, vaje, organizacijo, spremljanje, 

odločanje, reševanje problemov in ocenjevanja napredka). 

Različne raziskave in teorije kažejo na to, kako pomembna je motivacija za uspešno učenje in 

delo v šoli. Že Pečjak (1975) je poudarjal pomen motivacije za učenje, saj učenec, ki nima 

motivacije za učenje, kljub dobrim sposobnostim ne bo dosegel dobrega rezultata. 

Sposobnosti so samo možnosti za učenje, šele z motivi, željo in interesom pa se lahko ta 

možnost tudi uresniči. Močan motiv lahko do neke mere nadomesti primanjkljaje v 

sposobnostih, posebno pri nalogah, ki niso pretežke, a zahtevajo vztrajnost.  

Dandanes veliko učiteljev toži, da učenci niso motivirani za učenje in šolsko delo. Hkrati pa 

tudi učitelji navajajo pomanjkanje motivacije kot enega izmed dejavnikov neuspešnosti v šoli 

(Medija, 2006). Brajša (1995) poudarja, da so le motivirani učenci lahko uspešni učenci, 

kakor so lahko le motivirani učitelji uspešni učitelji. Tudi B. Marentič Požarnik (2000) 

ugotavlja, da vse več učiteljev toži o pomanjkanju učne motivacije pri učencih, za katere 

pravijo, da so naveličani in da imajo odpor do učenja ter da se učenci večinoma učijo samo 

zaradi ocen. To navaja tudi Harlen (2006), ki pravi, da je učencem bolj pomembno, da dobijo 

pozitivno oceno, kot pa zavedanje uporabnosti tistega, kar so se naučili.  

Če se učenci ne lotevajo učnih aktivnosti, če se učijo pod prisilo, delujejo po liniji 

najmanjšega odpora, govorimo o pomanjkanju učne motivacije. Kaže se v obliki 

nepripravljenosti sodelovanja pri pouku, nizki prizadevnosti in trudu, hitrim prenehanjem z 

učenjem, kadar učenec pri učenju naleti na težavo, ter nepripravljenosti soočanja s težjimi 

nalogami (Pintrich, 2003).  
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Kako različni strokovnjaki definirajo učno motivacijo? Pintrich (2003) definira učno 

motivacijo kot psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju in ga pri njem usmerja. 

Gre za subjektivno izkušnjo, ki je ni mogoče direktno opazovati, temveč je o njej mogoče 

sklepati na osnovi  učenčevega odzivanja v razredu (Good, Brophy, 2000).  

Učna motivacija določa intenzivnost učenja ter učencu omogoča, da pri njem vztraja. Ta vrsta 

motivacije pomembno soodloča, v kolikšni meri se bodo učenci nekaj naučili na osnovi 

dejavnosti, ki jo izvajajo oz. podatkov, ki so na razpolago ter kako kakovostno bo to učenje. V 

učnih situacijah namreč bolj motivirani učenci uporabljajo višje in kompleksnejše spoznavne 

procese in se zato tudi več in bolj kakovostno nekaj naučijo v primerjavi z manj motiviranimi 

učenci (Jetton in Aleksander, 2001; Pintrich, 2003). 

B. Marentič Požarnik (2000) determinira učno motivacijo kot »skupen pojem za vse vrste 

motivacij v učni situaciji: obsega vse, kar daje (od zunaj ali znotraj) pobude za učenje, ga 

usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost.« (Marentič Požarnik 2000, str. 184) 

Kot pravi M. Juriševič (2012) se motivacija dogaja v učencu, ki je osrednji vir lastnega 

motivacijskega delovanja. Kot pravi avtorica (prav tam), učencu ne moremo dati motivacije, 

ker se ta nahaja v njem. Lahko pa z različnimi motivacijskimi spodbudami to »motivacijo« 

negujemo, ozaveščamo, dodatno krepimo in spodbudimo, ali pa pripomore k njenemu 

zniževanju. Učenca lahko tako s poučevanjem motiviramo ali demotiviramo za njegovo 

učenje in delo v šoli.  

 

 

4.1 Funkcije motivacije pri učenju 

 

Motivacija  predstavlja eno izmed ključnih spremenljivk v učenju. Motivacija je močno 

povezana z učenjem – z učnimi procesi in učnimi dosežki (Juriševič, 2006).  

Pintrich in Shrauben (1992; po: Juriševič, 2006) sta oblikovala socialno-kognitivni model 

učne motivacije, v katerem učenčevo vključevanje v šolsko okolje pogojujeta z interakcijskim 

prepletom motivacijskih in kognitivnih sestavin. Med prve vključujeta učno samopodobo, 

mesto kontrole, učne cilje, interes do učnih nalog ter zaznano pomembnost učenja, med druge 

pa znanje ter učne in splošne kognitivne strategije. Obe vrsti sestavin sta pod vplivom 

značilnosti tako učnih nalog (vsebina, postopki, viri) kot tudi vplivom značilnosti poučevanja 

(metode, učiteljevo vedenje, ocenjevalni sistem). 
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Raziskave so pokazale, da je učna motivacija močno povezana z učno uspešnostjo, katera se 

lahko poveča in prispeva k kvalitetnejšemu znanju, takrat ko le-ta izvira iz učenčevega 

notranjega vzgiba (McCormick, Pressley, 1997). Tudi M. Juriševič (2006) navaja, da so 

korelacijske študije pokazale, da med motivacijo oz. njenimi raznimi sestavinami in učnimi 

dosežki ter učno uspešnostjo učencev obstajajo pomembne, a nizko do srednje visoke 

povezave.  

 

Rheinberg s sod. (2000; po: Juriševič, 2012) omenja tri ravni, na katere vpliva motivacija na 

učenje: 

- raven časa, ki ga učenec nameni učenju (trajanje in pogostost), 

- raven oblik ali narave učnih aktivnosti (uravnavanje napora in uporaba učnih strategij), 

- raven funkcionalnega učenčevega razpoloženja (psihološko stanje med učenjem). 

 

Motivacijo za učenje sestavljajo številni elementi: načrtovanje, osredotočenost na cilj, 

metakognitivno zavedanje tega, kar se nameravamo naučiti in kako, aktivno iskanje novih 

informacij, jasno zaznavanje povratnih informacij, ponos in zadovoljstvo ob dosežkih in 

odsotnost anksioznosti ali strahu pred neuspehom (Woolfolk, 2002). A. Woolfolk (prav tam) 

poudarja tudi to, da motivacija za učenje vsebuje več kot le željo ali namen učiti se. Vključuje 

namreč tudi kakovost učenčevega miselnega truda.  

MOTIVACIJSKE 
SESTAVINE 

UČNA NALOGA 

POUČEVANJE KOGNITIVNE 
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INDIVIDUALNE 
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Slika 7: Pintrichov model interaktivnega delovanja motivacijskih in kognitivnih sestavin v učnem 

kontekstu (Pintrich in Schrauben, 1992; po: Juriševič, 2006) 
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Motivacija za učenje se poveča, kadar so viri motivacije notranji in cilji predstavljajo 

osebnostni izziv. Posameznik uspeh in neuspeh prepisuje kontroljivim dejavnikom, 

osredotočen je na nalogom, usmerjen k obvladovanju; prepričan je, da lahko izboljša 

sposobnosti. 

 

Tabela 3: Izgradnja pojma motivacije za učenje (Woolfolk, 2002, str. 355) 

 Optimalne značilnosti 

motivacije za učenje 

Značilnosti, ki motivacijo za 

učenje zmanjšujejo 

Vir motivacije NOTRANJI: osebnostni dejavniki: 

potrebe, interesi, radovednost, 

uživanje 

ZUNANJI: dejavniki okolja: 

nagrade, socialni pritisk, 

kaznovanje 

Vrsta zastavljenega cilja CILJI, USMERJENI V UČENJE: 

osebno zadovoljstvo pri soočanju z 

izzivi in izboljševanju; težnja po 

izbiranju zmerno težkih in 

izzivalnih ciljih. 

STORILNOSTNI CILJI: želja po 

priznanju uspeha v očeh drugih; 

težnja po izbiranju zelo lahkih ali 

zelo težkih ciljev. 

Usmerjenost K NALOGI: usmerjeni k 

obvladovanju. 

K EGU: usmerjeni k podobi sebe v 

očeh drugih. 

Motivacija za uspeh Motivacija ZA DOSEGANJE: 

usmerjeni k obvladovanju. 

Motivacija ZA IZOGIBANJU 

NEUSPEHU: nagnjeni k 

anksioznosti. 

Verjetne atribucije Uspeh in neuspeh pripisujejo 

KONTROLJIVIM razlogom in 

sposobnostim. 

Uspeh in neuspeh pripisujejo 

NEKONTROLJIVIM razlogom. 

Prepričanje glede 

sposobnosti 

Sposobnosti so SPREMENLJIVE: 

prepričanje, da sposobnosti lahko 

izboljšamo s trdim delom ter 

novim znanjem in spretnostmi.   

Sposobnosti so 

NESPREMENLJIVE: prepričanje, 

da so sposobnosti stabilna, 

nekontroljiva poteza. 

 

Zagotovo ima pri motiviranju učencev za šolsko učenje veliko vlogo prav učitelj. Le-ta si 

mora zastaviti tri pomembne cilje. Prvi je, da ustvari pri učencu stanje motiviranosti za 

učenje. Drugi, dolgoročni, je pri učencih razviti vrlino motiviranosti, da bi se bili tako 

sposobni izobraževati sami skozi vse življenje, tretji pa je ta, da bi bili učenci kognitivno 

zaposleni, da bi poglobljeno razmišljali o tem, kar se učijo (Woolfolk, 2002).  
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4.1.1 Cilji 

Cilji se pogosto povezujejo z motivacijo. Na to kaže tudi pogosta opredelitev motivacije – in 

sicer, da motivacija predstavlja vedenje, ki je usmerjeno k določenim ciljem (Pintrich in 

Schunk, 2002). Ford (1992) je definiral tri glavne komponente motivacije kot naslednjo 

formulo: motivacija = cilji ∙ čustva ∙ osebna prepričanja. 

Maehr in Zusho (2009) govorita o t. i. ciljih za dosežke (ang. achievement goals). Ti cilji naj 

bi pojasnili, zakaj se posameznik odloča za posamezni rezultat ali vedenje. Na podlagi 

Emmonse razvrstitve iz leta 1989 sta predstavila hierarhičen model ciljev. 

 

Tabela 4: Hierarhija ciljev (po: Maehr in Zusho, 2009, str. 78) 

 

 

 

 

 

Hierarhija ciljev 

1. motivi 1.1 Npr. potreba po 

doseganju. 

2. osebna prizadevanja 2.1 Npr. postati izobražena 

oseba. 

3. doseganje ciljev 3.1 Npr. se učiti in razumeti 

matematiko. 

4. skrbi, projekti, nalogi 4.1 Npr. dobiti petico pri 

matematiki, raziskati, kako 

uporabiti znanje matematike 

v praksi, delovati na 

matematičnih projektih. 

5. specifični ukrepi 5.1 Npr. dokončati domačo 

nalogo. 

 

Z vidika učenja in ciljev nas zanima, kakšne so povezave med učenjem in učnimi dosežki ter 

učenčevimi odločitvami glede na namere učenja  - zakaj oz. s kakšnimi nameni se učenci 

učijo, kaj skušajo doseči ter kako k oblikovanju ciljev prispeva učni kontekst. Z vidika ciljev 

se v literaturi pojavljata dva različna teoretska pristopa k ciljem v učni situaciji: prvi 

pojasnjuje cilje z vidika vsebin, drugi pa z vidika njihove usmerjenosti (po: Juriševič, 2006). 

 

Vsebina ciljev 

Učenci imajo v šolskem kontekstu vsebinsko različne cilje. Vsebina ciljev nam pove, kaj želi 

posameznik doseči glede določenega rezultata, vendar, kot pravi M. Boekaerts (2009), ni 

vedno očitno, zakaj si učenec v razredu prizadeva.  
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Po Fordu (1992) se vsebina ciljev nanaša na želene oz. nezaželene posledice določenega cilja. 

Na vsebine teh ciljev usmerjajo naslednja vprašanja: »Kaj želiš?«, »Kaj skušaš doseči?«, 

»Zakaj si to naredil?«. Ford (prav tam) je v svoji teoriji sistemov motivacije navedel 

taksonomijo 24 različnih ciljev, s katerimi predstavlja pestrost, s katero učenci uravnavajo 

svoje kognitivno, čustveno in nevro-fiziološko vedenje. Ločuje med cilji, ki so znotraj 

posameznika, ter cilji, ki določajo razmerje med posameznikom (učencem) in njegovim 

okoljem. Intrapersonalni cilji imajo tri glavne kategorije: čustvena, kognitivna, osebna 

organizacija. Čustveni cilji predstavljajo emocije, ki jih posameznik želi doživeti oz. se jim 

izogniti. Kognitivni cilji vsebujejo štiri vrste ciljev: raziskovanje (npr. zadovoljevanje 

radovednosti, izogibanje občutku neinformiranosti), razumevanje (npr. pridobivanje znanja), 

intelektualna ustvarjalnost (npr. izvirno mišljenje, uporaba novih zamisli, izogibanje 

nepremišljenemu oz. poznanemu načinu razmišljanja), pozitivna samoevalvacija (vzdrževanje 

občutka samozavesti, ponosa; izogibanje občutku neuspeha, krivde ali nesposobnosti). Cilji 

osebne organizacije pa se nanašajo na: enotnost (»Želim živeti v harmoniji.«), superiornost.  

Ford (prav tam) je v svoji teoriji predstavil ključe, po katerih si bodo učenci v določenem 

učnem kontekstu najverjetneje izbrali učni cilj. Na to, kakšna bo njihova odločitev, bo 

vplivalo naslednje: 

– ustreznost cilja – smiselnost in primernost glede na dani kontekst; 

– pomembnost cilja – kako osebno pomemben je cilj v danem kontekstu za učenca; 

– dosegljivost cilja – kolikšna je po učenčevem mnenju oz. presoji verjetnost, da bo cilj 

lahko dosegel; 

– čustvena pomembnost posledic po doseženem cilju – kaj dosežen cilj pomeni za učenca. 

 

K. Wentzel (1994; po: Juriševič, 2006; Stipek, 2002) pa ločuje med dvema vrstama ciljev, in 

sicer med socialnimi in učnimi. Ti naj bi bili med seboj povezani ter vplivajo tako na učno 

delo učencev kakor tudi na njihovo socialno vedenje v šoli, v medosebnih odnosih med učenci 

in učitelji. Avtorica (prav tam) navaja, da so v obdobju srednjega otroštva medsebojno 

povezani na primer naslednji cilji: pomagati drugim (pri učenju), držati obljubo in slediti 

učitelju pri učnem delu.  

 

Usmerjenost ciljev 

Teorije, ki razlagajo usmerjenost ciljev, so bile razvite za razlago vedenja ob dosežkih. 

Ustvarili so jih razvojni, motivacijski in pedagoški psihologi z namenom razlage učenčevega 
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učenja in šolskega dela.  Cilji so pomembni tudi z vidika usmerjenosti: ali gre za usmerjenost 

v dosežke ali učenje. 

Pintrich in Schunk (2002) navajata, da se ti dve ciljni usmerjenosti med seboj konceptualno 

razlikujeta po naslednjih elementih: 

– po opredeljevanju učne uspešnosti oz. kompetentnosti (znati/zmagati; razumeti 

snov/dobiti dobro oceno, nagrado); 

– po vrednostni naravnanosti (ali je vrednota prizadevanje, preizkušanje, ali je vrednota 

izogniti se neuspehu); 

– po pojmovanju sposobnosti (ali so sposobnosti spremenljive v skladu z učnimi 

prizadevanji, ali so sposobnosti nespremenljive); 

– po pojmovanju prizadevnosti za učno delo (ali izhaja prizadevanje iz notranjih vzgibov ali 

iz dokazovanja pred drugimi); 

– po razlagi napak (napaka kot neuspeh, pomanjkanje sposobnosti, ali pa je napaka del 

procesa, z informativno funkcijo); 

– po splošnih standardih za vrednotenje dosežkov (znanje, napredovanje/uspeh na podlagi 

doseženih norm in socialnih primerjav). 

 

Pri usmerjenosti v dosežke se kaže tekmovalna naravnanost na podlagi socialnih primerjav, in 

sicer »biti boljši od drugih« in/ali »z manj truda do večjih uspehov«. Učence vodi želja po 

pozitivni socialni potrditvi oz. izognitvi kritike, ki bi lahko omajala zaupanje v njegovo 

kompetentnost. Učenci s tovrstno usmeritvijo sposobnost za učenje dojemajo kot relativno 

stabilno in posledično nedovzetno za spreminjanje glede na vloženo delo (»Če ne razumeš, se 

nič ne da spremeniti.«). Učenje razumejo instrumentalno (doseganje izbranega cilja), veliko 

motivacijsko vlogo pa imajo zunanje spodbude. Pri usmerjenosti v učenje gre za usmerjanje 

pozornosti na učenje oz. učno nalogo. Učenčev cilj je notranji interes - pridobivanje znanja 

oz. povečanje učne kompetentnosti. Njihova pozornost je namenjena procesu, kar prispeva k 

večji kvaliteti učenja. Njihovo vrednoto predstavlja učenje samo, brez instrumentalne 

vrednosti v ozadju. Prepričani so, da lahko z vlaganjem truda v učenje oz. prizadevnostjo 

izboljšajo svoje spretnosti (»Če se poglobim, mi bo uspelo.«) (Pintrich, 2000; Pintrich in 

Schunk, 2002; Juriševič, 2006).  

D. Stipek (2002) opozarja, da ne smemo na cilje gledati preveč črno-belo. Avtorica (prav tam) 

omenja razlike med dvema oblikama usmerjenosti v dosežke: namen prvega je prikaz 

kompetentnosti, namen drugega pa izogibanje prikaza nekompetentnosti. Omenja tudi 

raziskavo Skaalvika iz leta 1997, ki pravi, da so učenci, ki želijo izkazati svojo 
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kompetentnost, bolj prepričani o svojih sposobnostih, kakor učenci, ki želijo skriti svojo 

nekompetentnost.  

Kot navaja Pintrich (2000), imajo lahko učenci v učni situaciji oba cilja.  

 

Pintrich in Schunk (2002) usmerjenost v učenje in dosežke povezujeta z atribucijami za 

šolsko uspešnost, s čustvi učencev, njihovim učnim vedenjem ter pristopom k učenju (Tabela 

5). 

 

Tabela 5: Ciljna usmerjenost in ostale motivacijske in kognitivne sestavine (po: Pintrich in Schunk, 

2002) 

Opredelitve/rezultati Usmerjenost v učenje Usmerjenost v dosežke 

Definiranje uspeha Izboljšanje, napredek, mojstrstvo, 

kreativnost, inovacije, učenje. 

Visoke ocene, boljši dosežek od 

drugih, zmaga za vsako ceno. 

Osredotočenost na  Trud, reševanje izzivov. Izogibanje neuspehu. 

Razlogi za trud Notranji in osebni razlogi. Dokazovanje drugim. 

Merila za ocenjevanje Absolutna merila, dokaz o 

napredku. 

Norme; primerjave z drugimi.  

Razlaga napak Del učenja.  Napaka kot neuspeh, dokaz 

nesposobnosti. 

Atribucije Prilagojen vzorec; (ne)uspešnost je 

pogojena s prizadevanjem. 

Neprilagojen vzorec; (ne)uspešnost 

zaradi stabilnih učnih sposobnosti.  

Kognicija (Učenje) Globinski pristop k učenju. 

Samouravnavanje učenja. 

Površinski pristop k učenju. 

Učenje na pamet. 

Čustva  Pozitivna čustva ob učenju. 

Krivda ob premalo truda. 

Pozitivna stališča do učenja. 

Interes za učenje. 

Negativna čustva ob neuspehu. 

Vedenje Izbira individualno zahtevnejših 

nalog. 

Več tveganja, odprtost za novosti. 

Večja pripravljenost za iskanje 

pomoči. 

Izbira lažjih nalog. 

Manjša pripravljenost za tveganje 

ter preizkušanje novega. 

Manjša pripravljenost za iskanje 

pomoči. 

 

Nekateri avtorji npr. J. Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot in Thrasc (2002; po: Juriševič, 

2006) dvomijo o bipolarnem modelu usmerjenosti. Po njihovem mnenju je model vsebinsko 

pretesen. Razpravljajo o delitvi usmerjenosti v dosežke na usmerjenost k približevanju in 

usmerjenost k oddaljevanju oz. izogibanju. V prvem primeru je učenec tekmovalno usmerjen 
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k doseganju čim boljšega rezultata (zase) ali najboljšega rezultata (v primerjavi z drugimi). V 

drugem primeru pa se učenec želi izogniti neuspehu oz. prikriti po svojem prepričanju nižje 

učne sposobnosti.  

 

Na postavljanje ciljev vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. Glede na to se cilji 

razdelijo na (po: Kobal Grum in Musek, 2009): 

– pripisane cilje (so tisti, ki nam jih določijo drugi), 

– samopostavljene oz. osebne cilje (so tisti, ki si jih posameznik postavlja sam). 

 

4.1.2 Vzročne atribucije 

 

Atribucijske teorije preučujejo procese odločanja. Poznanih je več atribucijskih teorij. Njihov 

primarni predmet so dejavniki, v katerih posamezniki vidijo vzroke za vedenje (Kobal Grum 

in Musek, 2009).  

Ljudje za svoje najrazličnejše rezultate – tako uspehe kot neuspehe v različnih kontekstih 

(testi, šport, igre, poklic) kot tudi v medosebnih interakcijah ter splošnih zadevah (zdravje, 

premoženje) zaznavajo najrazličnejše vzroke.  

Vzroke vedenja pripisujemo bodisi konsistentnim osebnostnim značilnostim bodisi socialnim 

situacijam, v katere je človek vpet (Kobal Grum in Musek, 2009). 

Kot navajata Graham in Williams (2009), z atribucijami odgovarjamo na vprašalnico 

»Zakaj?« (npr. »Zakaj nisem bil uspešen na izpitu?« »Zakaj nisem bil povabljen na zabavo?« 

itd.). Weiner (1992) je povzel najpogostejše zaznane vzroke (atribucije) za različna področja.   

 

Tabela 6: Povzetek zaznanih vzrokov na različnih področjih (po: Weiner, 1992) 

Dosežek Medosebne atrakcije Bogastvo/revščina Zdravje/bolezen 

sposobnosti 

spretnosti 

konstantnost napora 

nestabilnost napora 

težavnost naloge 

sreča 

interes 

razpoloženje 

utrujenost 

zdravje 

pomoč drugih 

fizična privlačnost 

osebnosti stil 

fizična higiena 

osebnost 

status 

čas 

zdravje 

razpoloženje 

premoženje 

družinsko ozadje 

inteligentnost 

trud 

izobrazba 

vladna politika 

predsodki in 

diskriminacija 

sreča 

zdravje 

dednost 

osebnost 

družinska zgodovina 

stres 

utrujenost 

dobre/slabe navade 

vreme 

izpostavljenost 

sreča 
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Atribucijske teorije temeljijo na treh osnovnih predpostavkah (Jones idr., 1972; po: Kobal 

Grum in Musek, 2009): 

– posameznik želi ugotoviti vzroke za svoje vedenje in tudi vedenje drugih, 

– za pripisovanje vzrokov vedenja obstajajo določene pravila in ne poteka naključno, 

– pripisovanje vzrokov za določene vedenje posledično vpliva tudi na naše nadaljnje 

vedenje. 

 

Iskanje vzrokov za določen rezultat je pogost tudi v šoli. Ko učenec dobi oceno, se v njem 

porajajo najrazličnejša vprašanja: »Zakaj sem bil neuspešen?, Zakaj mi ni uspelo? oz. Zakaj 

mi je uspelo?« Na podlagi tega lahko ugotavljamo, čemu učenec pripisuje svoj uspeh oz. 

neuspeh – znanju, sreči, težkem testu. To učenčevo razmišljanje je zelo pomembno, saj kot 

navaja tudi Z. Cugmas (1999), je od odgovora na to vprašanje odvisno, kakšna bodo učenčeva 

nadaljnja pričakovanja glede dosežkov, trud, ki ga bo vložil v delo, vztrajnost ter izbira 

naloge. Pintrich in Schunk (2002) opozarjata na dejstvo, da gre tu za vzroke, kot jih zaznavajo 

posamezniki, lahko so resnični ali pa tudi ne. Pintrich (2003) v svojem prispevku omenja 

splošni trend, ki kaže na to, da učenci, ki verjamejo, da imajo kontrolo nad svojim učenjem, 

večinoma dosegajo boljše rezultate od učencev, ki ne čutijo kontrole nad svojim učenjem, kot 

tudi tisti, ki razvijajo t. i. naučeno nemoč. Avtor (prav tam) navaja tudi raziskavo Perrya in 

sodelavcev, katere rezultati kažejo pozitivno relacijo med visoko ravnijo kontrole ter dosežki 

– učnimi, motivacijskimi in kognitivnimi. 

Pekrun (2006) govori o povezavi med pričakovanjem neuspeha ter aktivnostjo (učenjem). Če 

učenec meni, da se ni dovolj pripravil na bližajoči se test, bo pričakoval neuspeh.   

Po Weinerju, avtorju atribucijske teorije (Weiner, 1992), se motivacijski proces pripisovanja 

atribucij sproži vedno kot odgovor na določen učni dosežek, ki mu sledi učenčeva čustvena 

reakcija (zadovoljstvo ali nezadovoljstvo) ter nato osmišljanje učne izkušnje (»Zakaj se mi je 

to zgodilo?«).  

Ta proces je še posebej intenziven ob učnem neuspehu oziroma takrat, ko je neuspeh 

nepričakovan ali dosežek visoko pomemben. Iskanje vzroka poteka vedno na osnovi več virov 

informacij, na primer na osnovi učenčevih preteklih učnih izkušenj ali normativnih primerjav. 

Bistveno je, da se učenec v končni fazi odloči za določeno atribucijo, ki nato vpliva na 

njegovo nadaljnje učno vedenje (učenje ali izogibanje učenju). Natančneje, vpliva na 

oblikovanje prihodnjih učnih pričakovanj ter na čustva, ki spremljajo učenje.  
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Weiner (prav tam) razlaga, da so možne atribucije vsebinsko različne, in navaja tri lastnosti, 

po katerih se med seboj razločijo:  

- mesto oziroma lokus (v učencu -  njegove sposobnosti ali zunaj – naklonjenost učitelja);  

Sposobnosti in trud uvrščamo med notranje vzroke; težavnost naloge, naklonjenost učitelja, 

srečo pa med zunanje vzroke.  

- stabilnost oziroma trajanje atribucije (npr- sposobnosti so stabilna, prizadevanje pa 

spremenljiva atribucija); 

Ta dimenzija se nanaša na to, ali je vzrok fiksen oz. stabilen, ali variira oz. je nestabilen glede 

na situacijo ali čas. Pintrich in Schunk (2002) napor klasificirata kot stabilno in nestabilno 

atribucijo, glede na tip napora – vendar vedno kot notranjo atribucijo.  

- nadzor oziroma možnost vplivanja (npr. na svoje prizadevanje lahko vplivamo, ne pa 

tudi na zahtevnost učiteljevih vprašanj). 

Tretja dimenzija se nanaša na to, koliko kontrole ima posameznik nad določenim vzrokom.  

 

Tabela 7: Pregled splošnega atribucijskega modela (po: Weiner, 1992) 

      predobstoječe                zaznani             vzročne             psihološke            posledice 

            razmere                    vzroki              dimenzije           posledice              vedenja 

dejavniki okolja  

specif. informacije  

družbene norme 

situac. značilnosti 

osebni dejavniki 

vzročne sheme 

atribucijska nagnjenost 

predznanje 

individualne razlike 

Atribucije: 

sposobnost 

trud 

sreča 

težavnost naloge 

učitelj 

razpoloženje 

zdravje 

utrujenost itd. 

 

 

stabilnost 

lokus 

nadzor 

 

 

pričakovanje uspeha 

samoučinkovitost 

čustva 

 

 

izbira 

vztrajnost 

raven napora 

dosežek 

Proces oblikovanja atribucij                                   Proces atribuiranja 

 

 

A. Woolfolk (2002) je glede na te tri dimenzije navedla naslednje razloge za neuspeh (Tabela 

8). 

 

Tabela 8: Dimenzijska klasifikacija (po: Woolfolk, 2002, str. 325) 

Dimenzijska klasifikacija Razlogi za neuspeh 

notranji – stabilni (stalni) – nekontroljivi 

notranji – stabilni – kontroljivi 

notranji – nestabilni – nekontroljivi 

nizke sposobnosti 

nikoli se ne uči 

bolan na dan testa 
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notranji – nestabilni – kontroljivi 

zunanji – stabilni – kontroljivi 

zunanji – stabilni – nekontroljivi 

zunanji – nestabilni – kontroljivi 

zunanji – nestabilni - kontroljivi 

za ta test se ni učil 

šola (razred) je zelo zahtevna 

učitelj je pristranski 

smola 

prijatelji so ga pustili na cedilu 

 

V povezavi z učnim (ne)uspehom se najpogosteje omenjajo naslednji štirje vzroki: 

sposobnosti, trud, težavnost naloge in sreča (Pintrich in Schunk, 2002).  

 

B. Marentič Požarnik (1980, 2000) poudarja, da so bistvene razlike v načinu pripisovanja 

ugotovili med ljudmi z željo po uspehu in tistimi s strahom pred neuspehom. Za učence, ki jih 

motivira želja po uspehu, je značilno, da uspeh pripisujejo notranjim dejavnikom 

(sposobnostim, naporu, prizadevnosti), neuspeh pa spremenljivim oz. slučajnim dejavnikom 

(»Imel sem smolo, slab dan.«). Učenci s strahom pred neuspehom svoje uspehe pripisujejo 

zunanjim dejavnikom (Imel sem srečo.«), neuspehe pa lastni nesposobnosti. Zato prvih 

neuspeh tudi ne potre toliko, na svoje uspehe pa so zelo ponosni. Ti učenci hitro dvignejo 

raven svojih prizadevanj in se z vso energijo lotijo nadaljnjega učenja. Učenci, ki se bojijo 

neuspeha, kljub uspehom ne bodo dvignili ravni prizadevanj. Po drugi strani pa jim je vsak 

neuspeh dodatno potrdilo za lastno nesposobnost. Če se učenci čutijo odgovorne za svoj 

neuspeh, imajo lahko občutek krivde. Neuspeh pri nalogi, ki je posameznik ne more 

nadzorovati, lahko pripelje do sramu ali do jeze na osebo (institucijo), ki ima nadzor. 

 

Slika 8: Zaporedje v motivacijskem procesu, kadar učenec neuspeh pripiše pomanjkanju sposobnosti 

(Woolfolk, 2002, str. 326) 

 

 
neuspeh                 pomanjkljiv trud                odgovoren               občutek krivde  

 

angažiranost                 uspeh se izboljša 

 

Slika 9: Zaporedje v motivacijskem procesu, kadar neuspeh pripišemo pomanjkljivemu trudu 

(Woolfolk, 2002, str. 326) 

 
neuspeh                 pomanjkanje sposobnosti               nekontroljivo                 ni odgovoren  

 

sram, zadrega                 umik                slabši uspeh  
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Pri mladostnikih in odraslih se pojavljata dva osnovna vzorca pripisovanja (Marentič 

Požarnik, 2000): 

– prepričanje v osebno kontrolo ali notranji lokus kontrole (»Uspeh je posledica mojih 

sposobnosti, napora in dobrih učnih strategij.«); 

– zunanji lokus kontrole ali naučena nemoč – gre za prepričanje, da ne more vplivati na 

rezultate, ki jih dosega (»Moji uspehi so stvar srečnih naključij, neuspeh pa stvar mojih 

prenizkih, slabih sposobnosti.«). 

 

Občutek nadzora nad lastnim učenjem je povezan z izbiranjem težjih nalog, večjim vlaganjem 

truda in z vztrajnostjo pri delu.  

 

C. Dweck in A. Master (2009) sta učence razdelili v dve skupini, in sicer glede na razlago 

inteligentnosti v povezavi z atribucijami. Prva skupina inteligentnost doživlja kot 

nespremenljivo atribucijo (nekaj, na kar nimajo vpliva). Druga skupina  pa inteligentnost 

doživlja kot spremenljivo atribucijo (nekaj, kar se spreminja in se da okrepiti). Njihovo 

razmišljanje temelji na tem, da več truda kot vložijo, več se naučijo. Ti dve skupini se med 

seboj razlikujeta tudi v doživljanju neuspeha oz. reagiranju nanj. Za prvo skupino je neuspeh 

znak slabših sposobnosti. Sedmošolci so ob neuspehu podali razlago, ki temelji na nemoči 

(»Nisem dovolj pameten.«, »Nisem dober pri tem predmetu.«, »Test je bil krivično ocenjen.«, 

»Ne maram tega predmeta.«). Ti učenci ne spremenijo svojega učnega vedenja, neuspeh jim 

ne predstavlja alarma za povečanje truda,  kar pa lahko vodi do novih neuspehov. Druga 

skupina pa je ob neuspehu podala naslednje razlage (»Nisem se dovolj učil.«, »Nisem se učil v 

pravi smeri.«). S pripisovanjem neuspeha lastnemu pomanjkanju truda čutijo kontrolo nad 

učno situacijo, za prihodnost pa izbirajo strategije, ki temeljijo na trudu (»Od sedaj dalje se 

bom bolj trudil.«, »Več časa bom posvetil učenju.«). Ti učenci so motivirani za učenje z 

namenom, da bodo pri naslednjem testu uspešni. Avtorici (prav tam) pa opozarjata, da se pri 

tej skupini lahko pojavljajo tudi negativne reakcije kot so laganje, goljufanje pri naslednjem 

testu.  

 

Weiner (1994; po: Pintrich in Schunk, 2002; 1995, 2006; po: Graham in Williams, 2009) je 

povezal dimenzije z različnimi čustvi ter vedenjskimi posledicami (Slika 10). Raziskave (prav 

tam) so pokazale, da je vzročna dimenzija na splošno povezana s ponosom, samozavestjo 

(ang. self-esteem) in cenjenjem samega sebe (ang. self-worth). Če posameznik doživi uspeh in 

ga pripiše notranjem vzroku, se bo počutil ponosnega, povečala se mu bo samozavest. Pri 
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doživljanju neuspeha pa se ob pripisovanju le-tega notranjim dejavnikom posamezniku zniža 

samozavest. Vsaka dimenzija je povezana z določeno psihološko, čustveno ali vedenjsko 

posledico. Lokus se povezuje s samozavestjo in čustvi, kot sta npr. ponos in sram. Dimenzija 

stabilnost se nanaša na to, kakšna pričakovanja ima posameznik glede (ne)uspeha. Tretja 

dimenzija (nadzor) pa je povezana z vrsto posledic, ki se nanašajo tudi na druge. 

Stabilnost je povezana čustvi nemoči in upanja.  

 

 

Slika 10: Relacije med vzročnimi dimenzijami, čustvi in vedenjem (Weiner, 1994; po: Pintrich in 

Schunk, 2002) 

 

Slogi atribuiranja se ne pojavljajo šele s pojavom ocen, ampak so za učenčev učni razvoj 

pomembni že od zgodnjega obdobja šolanja naprej, npr. če bomo učencu dopovedovali, da 

dela napake zato, ker je neumen, si bo kmalu nehal prizadevati za boljše rezultate. Takšen 

učenec verjame, da ne more vplivati na rezultat. Če pa bomo učencu dopovedovali, da je 

naredil napako, ker se ni dovolj potrudil, bo ravnal ravno obratno kot v prvem primeru. 

Občutek nadzora nad lastnim učenjem je povezan z izbiranjem težjih nalog, večjim vlaganjem 

truda in z vztrajnostjo pri delu (Musek, 2005).  
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Pintrich in Schunk (2002) poudarjata pomen teh treh dimenzij za posameznikovo nadaljnje 

vedenje – pričakovanje uspeha. Če posameznik v primeru uspeha svoj dosežek pripiše 

notranji in stabilni atribuciji (npr. »Uspel/a sem, ker sem sposoben/a.«), bo uspeh pričakoval 

tudi v nadaljnjih situacijah. Če pa svoj uspeh pripiše nestabilni atribuciji (npr. sreča), 

posameznik ne bo pričakoval takšnega dosežka tudi pri naslednjem testu. Pri neuspehu pa 

avtorja (prav tam) poudarjata, da je bolje, če posameznik pripiše svoj neuspeh nestabilnim in 

kontroljivim atribucijam. Če je posameznik neuspešen pri testu, je bolje, da svoj neuspeh 

pripiše slabšem oz. pomanjkljivem učenju za specifičen test. Pomanjkanje učenja je 

dimenzija, ki jo lahko učenec spremeni in kontrolira. Če bo v nadaljnje učenje vložil več 

truda, lahko pričakuje boljši rezultat. Pripisovanje neuspeha stabilnim, notranjim in 

nekontroljivim atribucijam (npr. »Bil/a sem neuspešen/a, ker nimam matematičnih 

sposobnosti.«) ima lahko škodljive posledice glede bodočega pričakovanja uspeha – saj bo 

pričakoval ponoven neuspeh.   

 

Atribucije do določenega učenčevega neuspeha oblikuje tudi učenčevo socialno okolje (starši, 

učitelji). Ti učencu sporočajo svoje atribucije na različne načine ter tako prispevajo k 

njegovemu nadaljnjemu učnemu vedenju (Juriševič, 2006). Kot poudarjata Pintrich in Schunk 

(2002) imajo akterji bolj specifične informacije glede svojega vedenja in izkaza kakor pa 

opazovalci. Za primer podajata učenca, ki se je za test veliko učil, vendar rezultat ni bil 

najboljši. Učitelj, ki pa je navajen dobrih rezultatov tega učenca, lahko meni, da je bil rezultat 

znak nezadostnega učenja.  

Weiner (1992) podaja primer, če bi vsi učenci v razredu slabo pisali test, bi posameznik (kot 

tudi ostali) svoj neuspeh pripisal težkemu testu in ne sebi; če pa bil posameznik edini, ki bi 

slabo pisal test, pa bo neuspeh pripisal osebnim lastnostim (npr. slabšim sposobnostim, 

slabem razpoloženju, pomanjkanju truda).  

Graham in Williams (2009) navajata raziskavo Rudolpha in sodelavcev iz leta 2004, ki kaže 

na to, da posameznikovo pripisovanje neuspeha nekontroljivim dejavnikom (npr. slabšim 

sposobnostim) lahko sproži sočustvovanje drugih, tudi z namenom pomoči. Po drugi strani pa 

lahko pripisovanje neuspeha kontroljivim dejavnikom (npr. pomanjkanje truda) spodbudi jezo 

in odrekanje pomoči. Ugotovitve raziskave kažejo tudi na to, da so učenci, ki so bili ob 

neuspeli nalogi deležni sočutja, svoj neuspeh pripisovali pomanjkanju sposobnosti. Učenci, ki 

pa so bili deležni jeze, pa so neuspeh pripisali pomanjkanju truda. Kot je bilo že omenjeno, na 

oblikovanje atribucij vplivajo povratne informacije učiteljev. Graham in Williams (2009) 

povzemata primer raziskave Barkerja in Grahama iz 1987: dva učenca sta dosegla enak 
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rezultat; tisti, ki se je bolj trudil in je bil zato tudi pohvaljen, je zaznan kot manj sposoben. 

Tudi učenec, ki je bil pohvaljen za uspeh pri lahki nalogi, je zaznan kot manj sposoben od 

učencev, ki so dobili nevtralno povratno informacijo. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Motivacija predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov pri učenju. Sestavine motivacije kot 

sta cilji in vzročne atribucije za (ne)uspeh pa predstavljata pomemben element, ki se povezuje 

z učnim uspehom oz. neuspehom. Z vidika ciljev nas zanima predvsem vsebina in 

usmerjenost cilja. Vsebina cilja nam pove, kaj želi učenec doseči; pri usmerjenosti ciljev pa 

nas zanima predvsem, ali gre za usmerjenost v dosežke ali učenje.  

Ljudje za svoje rezultate zaznavajo najrazličnejše vzroke. Tudi v šoli učenec išče odgovor na 

vprašanje »Zakaj sem bil (ne)uspešen?« Od odgovora na to vprašanje pa je odvisno učenčevo 

ravnanje in vedenje glede učenja in šolskega dela. Atribucije se med seboj razlikujejo glede 

na mesto, stabilnost in možnost vplivanja.   
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5 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

5.1 Problem 

 

Biti uspešen v življenju je ena izmed najpomembnejših vrednot v sodobnem svetu. Z 

uspehom in neuspehom se ne srečujejo le odrasle osebe, trend dojemanja uspeha se pomika 

vedno nižje po starostni osi. Od otrok se pričakuje vedno več, nekateri starši prek otrok 

uresničujejo svoje (neuresničene) sanje. Že otroci v vrtcu se srečujejo s stresom, ki ga lahko 

povzroči neuspeh. Z vstopom v šolo in pridobljenimi ocenami (sploh številčnimi) pa so 

učenci še bolj izpostavljeni stresnim situacijam. Ali se mlajši učenci devetletne osnovne šole 

sploh že znajo ustrezno soočati z neuspehom? Ali se lahko ustreznih strategij sčasoma tudi 

naučijo?  

V povezavi z neuspehom v šoli so bile v Sloveniji opravljene že nekatere raziskave (npr. 

Magajna s sodelavci, 2000, 2008a; Medija, 2006). Avtorji so preučevali predvsem 

pojmovanje neuspešnosti oziroma dejavnikov, ki so z njo povezani, ne pa tudi pristopov 

soočanja učencev z neuspehom v šoli. Učenčevo soočanje z neuspehom ter vpliv soočanja na 

učenje pa sta v Sloveniji slabo raziskana. V povezavi s soočanjem z učnim neuspehom je bila 

v Sloveniji opravljena le ena raziskava, in sicer leta 2000, ko je L. Magajna ugotavljala 

povezanost strategij soočanja glede na starost in učni uspeh učencev.  

Z magistrskim delom želim ugotoviti prevladujoče strategije učencev osnovne šole, razlike v 

soočanju glede na spol, starost, učni uspeh ter povezanost med strategijami soočanja z učnim 

neuspehom z motivacijskimi cilji in vzročnimi atribucijami za (ne)uspeh. 

Kot učiteljica in opazovalka učnega procesa opažam, da se učitelji, učenci in starši premalo 

zavedajo pomembnosti odzivov ob neuspehu in njihovega vpliva na učenčevo nadaljnje 

učenje. Učence je potrebno usmeriti k učinkovitim načinom soočanja, zato moramo učitelji, 

starši in tudi učenci poznati značilnosti posamezne strategije – poznati tako prednosti kot 

slabosti in jih usmeriti učencu v prid, v višjo stopnjo samoregulacije na področju soočanja z 

učnim neuspehom. 

 

5.2 Cilji raziskovanja 

 

Cilji  magistrskega dela so: 

– prepoznati in opisati prevladujoče strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim 

neuspehom;  
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– raziskati odnos med strategijami učencev za  soočanje z učnim neuspehom, njihovimi 

vzročnimi atribucijami za učno uspešnost in motivacijskimi cilji za učenje; 

– ugotoviti in pojasniti odnos med strategijami učencev za soočanje z učnim neuspehom in 

njihovo učno uspešnostjo; 

– raziskati razlike med učenci v soočanju z učnim neuspehom glede na spol in starost; 

– pripraviti smernice za učitelje za poučevanje konstruktivnejših strategij soočanja z učnim 

neuspehom, skladno s sociokulturno paradigmo učenja in poučevanja. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja  

 

Skladno z raziskovalnim problemom in teoretičnim ozadjem sem postavila naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

- Katere strategije soočanja z učnim neuspehom prevladujejo pri učencih osnovne šole? 

- Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom in 

vzročnimi atribucijami učencev za učno uspešnost? 

- Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom in 

motivacijskimi cilji učencev za učenje? 

- Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami učencev za soočanje z učnim 

neuspehom in njihovo učno uspešnostjo? 

 

5.4 Hipoteze 

 

H1: Mlajši in starejši učenci se med seboj razlikujejo v strategijah soočanja z učnim 

neuspehom. 

H2: Deklice in dečki se med seboj razlikujejo v strategijah soočanja z učnim neuspehom. 

H3: Učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom so različno 

učno uspešni. 

H4: Učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom si 

pripisujejo različne vzročne atribucije za lastno učno (ne)uspešnost. 

H5: Učenci z različnimi prevladujočimi strategijami za soočanje z učnim neuspehom si 

postavljajo različne motivacijske cilje za učenje. 
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6 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

6.1 Vzorec 

 

V raziskavi so sodelovali 304 učenci 5. in 8. razreda treh nenaključno izbranih osnovnih šol 

domžalske regije. Natančnejši podatki o sodelujočih šolah so shranjeni v arhivu magistrskega 

dela. Učenci 5. razreda so rojeni leta 2000, učenci 8. razreda pa leta 1997.  

V raziskavi je sodelovalo 147 učenk in 157 učencev (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Anketirani učenci glede na spol in razred  (f) 

Spol 5. razred 8. razred Skupaj 

ženski 73 74 147 

moški 91 66 157 

Skupaj 164 140 304 

 

 

Tabela 10: Anketirani učenci glede na spol  (f %) 

Spol 5. razred 8. razred Skupaj 

ženski 49,7 % 50,3 % 100,0 % 

moški 58,0 % 42,0 % 100,0 % 

 
 

Tabela 11: Anketirani učenci glede na razred (f %) 

Spol 5. razred 8. razred 

ženski 44,5 % 52,9 % 

moški 55,5 % 47,1% 

Skupaj 100,0% 100,0% 

 



 

 

69 

 

Povprečna zaključna ocena preteklega šolskega leta učencev 5. razreda je bila 4,3; učencev 8. 

razreda pa 4,1 (Slika 11).  

 

povprečna zaključna ocena 
Slika 11: Porazdelitev anketiranih učencev glede na povprečno zaključno oceno (N = 304)  

 

 

6.2 Inštrument 

 

Za namen raziskave sem sestavila anketni vprašalnik, s katerim sem ugotavljala strategije 

učencev za soočanje z učnim neuspehom, njihove motivacijske cilje ter atribucije za učni 

(ne)uspeh. Trditve so prevzete, prevedene oz. vsebinsko prilagojene iz treh različnih 

vprašalnikov:  

1) Vprašalnik učne motivacije (Juriševič, 2005),  

2) vprašalnik “Strategije suočavanja s neuspjehom u školi” (Brdar in Rijavec, 1997),  

3) vprašalnik “Skala suočavanja s dobivanjem loše ocjene” (Lončarić, 2006).  

 

Vprašalniki imajo ustrezne psihometrične lastnosti: 

1. Zanesljivost trditev (Crombach alfa) znotraj posameznih sestavin učne motivacije, ki jih 

ugotavlja vprašalnik UM, je ustrezna. Vrednost postavk (Cronbachov alfa) znaša od 0,69 do 

0,96 (Juriševič, 2005). 

Število 

učencev 
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2. Zanesljivost trditev (Crombach alfa) znotraj posameznih strategij soočanja z učnim 

neuspehom, ki jih ugotavlja vprašalnik “Strategije suočavanja s neuspjehom u školi”, je 

ustrezna. Razpon vrednosti postavk Cronbach alfa je od 0,59 do 0,76 (Brdar in Rijavec, 1997). 

3. Zanesljivost trditev (Crombach alfa) znotraj posameznih strategij soočanja z učnim 

neuspehom, ki jih ugotavlja vprašalnik “Skala suočavanja s dobivanjem loše ocjene”, je 

ustrezna. Vrednost postavk (Cronbachov alfa) znaša od 0,74 do 0,93 (Lončarić, 2006). 

 

Vprašalnik, uporabljen v raziskavi, vsebuje: 

- 4 vprašanja za poizvedovanje splošnih podatkov o anketiranih učencih (spol, razred, 

povprečna zaključna ocena preteklega šolskega leta in osnovna šola), 

- 50 trditev s področja motivacijskih ciljev in atribucij za učni (ne)uspeh (Slika 12) ter  

- 67 trditev s področja strategij za soočanje z učnim neuspehom (Slika 13).  

 

Učenci trditve ocenjujejo na petstopenjski lestvici Likertovega tipa (5 – popolnoma se strinjam, 

4 – strinjam se,  3 – ne vem, 2 – ne strinjam se, 1 – sploh se ne strinjam).  

 

 

Del vprašalnika, ki je obravnaval strategije soočanja z učnim neuspehom, je vseboval vprašanje, 

na katerega so se nanašale trditve (primer na sliki 13). Vprašanje se je glasilo: »Kaj narediš 

oziroma o čem razmišljaš, ko dobiš negativno oceno ali oceno, ki je slabša od pričakovane?« 

 

Slika 13: Primer trditev iz vprašalnika za področje strategije soočanja z učnim neuspehom 

 

O čem razmišljaš, ko rešuješ šolsko nalogo? 

Razmišljam, da bi za nalogo dobil nagradno oceno. 5 4 3 2 1 

Razmišljam, kako bi nalogo rešil. 5 4 3 2 1 

Razmišljam, da naloge ne bi rad napisal najslabše v 

razredu. 

5 4 3 2 1 

Razmišljam, kako bi nalogo prepisal. 5 4 3 2 1 

Razmišljam, kako bodo potem vsi lepo mislili o meni. 5 4 3 2 1 

Razmišljam, da bi dosegel več točk kot sošolci. 5 4 3 2 1 

Slika 12: Primer vprašanja iz vprašalnika za področje motivacijskih ciljev 

Več se učim, da bi dobil/a dobro oceno. 5 4 3 2 1 

Poiščem pomoč pri  prijateljici/prijatelju/sošolki/sošolcu. 5 4 3 2 1 

Jezim se nase in na vse okrog sebe. 5 4 3 2 1 

Prosim učitelja, da mi pojasni, kje sem naredil/a napake. 5 4 3 2 1 
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Pred glavnim anketiranjem sem vprašalnik preizkusila na manjši skupini učencev z namenom 

preverjanja razumevanja trditev. 

 

6.3 Zbiranje podatkov 

 

Podatke sem ob pomoči učiteljev in svetovalnih delavcev šole zbrala januarja 2011. Skladno z 

Zakonom o varstvu podatkov (ZVOP, 2004) sem predhodno pridobila soglasje ravnateljev in 

staršev za sodelovanje učencev v raziskavi. Večino anketiranja sem v oddelkih v času 

razrednih ur opravila sama. Učenci so anketni vprašalnik izpolnjevali eno šolsko uro.  

Natančno sem jim razložila postopek izpolnjevanja vprašalnika. V 5. razredu sem jim, z 

namenom, da bi razumeli postopek izpolnjevanja vprašalnika, del trditev prebrala.  

Od šolske svetovalne službe sem pridobila podatke o povprečni zaključni oceni preteklega 

šolskega leta. 

 

6.4 Obdelava podatkov 

 

Zbrane podatke  sem vnesla v SPSS datoteko, jih pripravila za statistično obdelavo ter 

analizirala na deskriptivni in inferenčni ravni (SPSS 18). Uporabljeni so bili naslednji 

postopki: absolutne in relativne frekvence, mere srednje vrednosti in standardni odklon, t-

preizkus in Pearsonov korelacijski koeficient. 

Posamezne spremenljivke (strategije, atribucije in motivacijske cilje) sem izračunala tako, da 

sem vrednost postavk seštela po ključu in izračunala povprečje.  
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7 REZULTATI Z RAZLAGO 

 

V nadaljevanju predstavim ugotovitve raziskave z razlago. Rezultati so predstavljeni glede na 

tri področja raziskave (strategije soočanja z učnim neuspehom, motivacijski cilji in vzročne 

atribucije za učni (ne)uspeh). Po predstavitvi ugotovitev posameznih raziskovalnih področij 

predstavim še ugotovitve glede medsebojne povezanosti teh področij. 

 

7.1 Strategije soočanja z učnim neuspehom 

 

Učenec lahko v svojem načinu soočanja uporablja različne strategije soočanja z učnim 

neuspehom, vendar pa je za vsakogar značilna zanj prevladujoča strategija. Zato se 

raziskovalno vprašanje ni nanašalo na to, katero strategijo učenci uporabljajo pri soočanju z 

učnim neuspehom, ampak sem ugotavljala, katera je prevladujoča strategija pri učencih 

osnovne šole. Prvo raziskovalno vprašanje je ugotavljalo, katere  strategije soočanja z učnim 

neuspehom prevladujejo pri učencih osnovne šole. 

 

Iz tabele (Tabela 12) je razvidno, da med učenci prevladuje strategija reševanja problema     

(M = 4,00 SD = 0,64). Ta strategija je najboljša ob učnem neuspehu, saj učenec svoja miselna 

in vedenjska prizadevanja usmeri k razrešitvi problema (Ayres s sod., 1996; Brdar in Rijavec, 

1998). Učenec je motiviran za razrešitev problema in problem dojema kot razrešljiv in 

obvladljiv.  

Sledijo strategije, pri katerih učenci iščejo podporo in pomoč pri starših (M = 3,40, SD = 

1,00), učitelju (M = 3,36, SD = 1,02) in prijateljih oz. vrstnikih (M = 3,17, SD = 1,01). 

Uporaba socialne podpore in pomoči predstavlja eno izmed temeljnih strategij obvladovanja 

stresne situacije (ob neuspehu). Učenci pri drugih osebah iščejo podporo z namenom 

zmanjšanja čustvene napetosti in tolažbo ter iščejo nasvet in pomoč pri obvladovanju težave. 

Gre za učinkovito strategijo soočanja, sploh če je učenec usmerjen k iskanju pomoči pri 

razreševanju težave. Največkrat se učenec obrne po pomoč in tolažbo k tisti osebi, ki ji zaupa 

in verjame, da mu lahko pomaga. 

Sledi strategija, pri kateri učenec ignorira problem (M = 2,98, SD = 0,82). Ta strategija je 

nasprotna prvim, saj učenec ne kaže želje, da bi problem razrešil.  

Sledi strategija, pri kateri učenci prav tako ignorirajo problem, saj svojo pozornost usmerjajo 

k drugi dejavnosti (M = 2,92, SD = 0,82). Kot je bilo že omenjeno, lahko učenec s tovrstno 

strategijo zmanjša napetost zaradi negativne izkušnje, se umiri ter se nato loti reševanja 
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problema. Problem pa nastane, kot pravita I. Brdar in M. Rijavec (1998), ko učencu druge 

dejavnosti, v katere se zatopi (npr. igranje računalnika), predstavljajo beg od problema in 

učenja.  

Tej strategiji po pogostosti sledi strategija, pri kateri se učenci na problem odzovejo pasivno 

(M = 2,64, SD = 0,75). Nevarnost, ki se kaže pri tej strategiji, je, da lahko učenec razvije t. i. 

naučeno nemoč. 

Zaznana je bila tudi strategija humorja (M = 2,30, SD = 1,14). Kot učiteljica razrednega 

pouka tovrstne strategije v praksi v nižjih razredih skoraj nikoli nisem zasledila. Začetek 

uporabe te strategije pa opažam v 5. razredu.  

Za vzorec najmanj značilna se je izkazala strategija, pri kateri učenci za soočanje uporabljajo 

čustva (M = 2,03, SD = 0,72). V strokovni literaturi se pojavlja takoj za strategijo reševanja 

problema. Lazarus in Folkman (1984; po: Magajna, 2000) npr. navajata dva osnovna načina 

soočanja s stresom, in sicer soočanje, usmerjeno na razrešitev problema, in soočanje, 

usmerjeno na čustva. Pri strategiji, ki je usmerjena na čustva, je učenčevo odzivanje reaktivno 

in je usmerjeno na izogibanje in zmanjševanje napetosti, ki jo povzroča stresna situacija. Prav 

tako pa se razlikujejo odzivi znotraj strategije soočanja, ki je usmerjeno na čustva. Čustva 

lahko pomagajo učencu, da z njimi premaga stisko ob neuspehu; dolgotrajnejša čustva – sploh 

jeza pa otroku onemogočajo, da se skoncentrira in prične učiti. 

 

 
Tabela 12: Prevladujoče strategije soočanja z učnim neuspehom pri anketiranih učencih 

Strategije soočanja 

 

N M SD 

Strategija reševanja 

problema 

284 

 

4,00 

 

0,64 

 

Strategija pomoč in 

podpora staršev 

284 

 

3,40 

 

1,00 

 

Strategija pomoč in 

podpora učiteljev 

291 

 

3,36 

 

1,02 

 

Strategija pomoč in 

podpora prijateljev 

292 

 

3,17 

 

1,01 

 

Strategija 

ignoriranja 

287 

 

2,98 

 

0,82 

 

Strategija 

ukvarjanje z 

285 

 

2,92 

 

0,82 
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drugimi 

dejavnostmi 

Strategija pasivnosti 

 

295 

 

2,64 

 

0,75 

 

Strategija humorja 

 

299 

 

2,30 

 

1,14 

 

Strategija čustva 

 

280 

 

2,03 

 

0,72 

 

Opomba. N = število učencev, M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 

 

7.1.1 Razlike v soočanju z učnim neuspehom med mlajšimi in starejšimi učenci 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali se bodo med učenci 5. in 8. razreda osnovne šole pojavile 

statistično pomembne razlike v soočanju z učnim neuspehom. 

Izračun aritmetičnih sredin je pokazal, da se te razlike kažejo. Ali gre za statistično 

pomembne razlike, sem preverila s t-preizkusom za neodvisne vzorce. Pred tem sem z 

Leveneovim preizkusom preverila predpostavko o homogenosti varianc, ki je pogoj za 

uporabo t-preizkusa. 

V okviru hipoteze H1 sem predpostavila, da se učenci 5. in učenci 8. razreda razlikujejo v 

strategijah soočanja z učnim neuspehom. Raziskave s tega področja so pokazale različne 

rezultate. Lončarić (2007) navaja, da so bili mlajši učenci (v njegovem primeru šestošolci) 

bolj usmerjeni k reševanju problema, starejši (osmošolci) pa k zmanjševanju napetosti; 

podobno navajata tudi I. Brdar in M. Rijavec (1997, 1998), katerih raziskava je pokazala 

nagnjenost starejših učencev k emocionalnim reakcijam. I. Seiffge-Krenke (2004) ugotavlja, 

da učenci po 15. letu starosti pogosteje iščejo pomoč in podporo pri vrstnikih in prijateljih s 

podobno težavo. 

Glede na obstoječe raziskave sem pričakovala razlike v soočanju z učnim neuspehom med 

peto- in osmošolci. S t-preizkusom sem ugotovila statistično značilne razlike v vseh 

navedenih strategijah soočanja, razen v strategiji, ki se nanaša na ignoriranje problema 

(Tabela 13). 
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1. Strategija reševanja problema 

Med učenci petega in osmega razreda se pojavljajo statistično značilne razlike v soočanju s 

strategijo reševanja problema (t = 3,43, df = 282, p < 0,00). Soočanje s to strategijo je 

značilnejše za petošolce, kar je skladno z že prej omenjenimi raziskavami. Glede na to, da 

imajo osmošolci že več izkušenj tako z učenjem kot tudi strategijami (za učenje in soočanje), 

bi lahko pričakovali tudi obraten rezultat. Mogoče starejši učenci niso znali ob neuspehu 

poiskati ustrezne učinkovite strategije oz. niso bili uspešni pri uporabi učinkovitih strategij, so 

le-te opustili in se zatekli k strategijam, ki so jim samo nekoliko omilile slab občutek ob 

neuspehu. 

 

2. Strategija, usmerjena na čustva 

Med učenci petega in osmega razreda se pojavljajo statistično značilne razlike v soočanju s 

strategijo, ki je usmerjena na čustva  (t = −6,03, df = 278, p < 0,00). Ta strategija je 

značilnejša za osmošolce. Prav tako je rezultat skladen s prej omenjenimi raziskavami (Brdar 

in Rijavec, 1997, 1998).  

 

3. Strategija, ki vključuje podporo in pomoč staršev 

Med učenci petega in osmega razreda se pojavljajo statistično značilne razlike v soočanju s 

strategijo, ki vključuje podporo in pomoč staršev (t = 3,58, df = 282, p < 0,00). Ta strategija je 

značilnejša za mlajše učence, ki se še vedno bolj zatekajo k staršem, tako po spodbudo kot 

tudi po pomoč. Starši so za mlajše učence najpomembnejše osebe, sploh če učenci čutijo 

njihovo ljubezen, spoštovanje in varnost, ki jim jo nudijo. D. Papalia s sod. (2003) govori o 

odpornih učencih – to so učenci, ki uspešno prestanejo stresne okoliščine. Avtorji (prav tam) 

povzemajo Pettit s sod., ki pravi, da imajo ti učenci verjetno dober odnos in močno vez vsaj z 

enim od staršev, ki jim nudi oporo. Pomembno je, da znajo starši ustrezno ravnati ob 

učenčevem neuspehu, da mu znajo pravilno pomagati in ga spodbujati ter ga hkrati usmerjati 

k samostojnosti in k obvladovanju stresne situacije.   

 

4. Strategija, ki vključuje podporo in pomoč prijateljev/vrstnikov 

Med učenci petega in osmega razreda se pojavljajo statistično značilne razlike v soočanju s 

strategijo, ki vključuje podporo in pomoč prijateljev (t = −2,45, df = 287,35, p < 0,02). 

Rezultat aritmetičnih sredin je v prid starejšim učencem. Izkušnje nas učijo, da se ti lažje 

pogovarjajo z vrstniki kot s starši. Podobno, in sicer večje nagibanje starejših najstnikov k 

iskanju podpore pri prijateljih kot pri starših, so ugotovili nekateri avtorji (Frydenberg in 
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Lewis, 2000; Seiffge-Krenke, 1995; po: Gelhaar s sod., 2007). Prav tako I. Brdar in M. 

Rijavec (1998) pravita, da je za otroka lažje, če vidi, da imajo tudi drugi težave, in s tem 

ohrani dobro sliko o sebi. Vedenje je skladno s socialnim razvojem otroka. Za starostno 

obdobje od 11 do 13 let je značilna empatična stopnja, v kateri prijateljstvo temelji na 

oblikovanju podobnih interesov, zasledovanju skupnih ciljev; v ospredju je razumevanje drug 

drugega (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

5. Strategija, ki vključuje podporo in pomoč učiteljev 

Med učenci petega in osmega razreda se pojavljajo statistično značilne razlike v soočanju s 

strategijo, ki vključuje podporo in pomoč učiteljev (t = −2,46, df = 288,93, p < 0,02). Izračun 

razlik med aritmetičnimi sredinami kaže, da je ta strategija bolj značilna za mlajše učence. 

Kot razredna učiteljica opažam, da se mlajši učenci bolj zaupajo učitelju in pri njem iščejo 

podporo. Učitelji, sploh razredni učitelju, učencu predstavljajo pomembno osebo, saj učenec z 

učiteljem dnevno preživi veliko časa. Med njima se lahko splete posebna vez. Učitelj lahko 

predstavlja učencu podporo in varnost, ki jo doma morda ne najde. Tako se nekateri učenci 

zelo navežejo na svoje učitelje, saj čutijo, da jih učitelj spoštuje, mu nudi varnost in podporo.  

 

6. Strategija ukvarjanja z drugimi dejavnostmi 

Med učenci petega in osmega razreda se pojavljajo statistično značilne razlike v soočanju s 

strategijo ukvarjanja z drugimi dejavnostmi  (t = −3,54, df = 283, p < 0,00). Osmošolci so bolj 

usmerjeni k tej strategiji kot petošolci. Ta strategija je do neke mere celo koristna, saj se ob 

drugi dejavnosti učenec sprosti in umiri, nato pa se lažje uči. Problem nastane, če mu druge 

dejavnosti postanejo beg od problemov.  

 

7. Strategija ignoriranja  

Pri tej strategiji t-preizkus (t = −0,30, df = 284,83, p > 0,05) glede uporabe ni pokazal razlik 

med mlajšimi in starejšimi učenci. Strategija ignoriranja je prva neučinkovita prevladujoča 

strategija, ki se je pojavila v moji raziskavi. Razvidno je, da se pojavlja pri obeh razredih. To 

si lahko razlagamo tako, da se njena uporaba pojavi že pri mlajših in se z leti ne zmanjšuje. 

 

8. Strategija humorja 

T-preizkus (t = −5,13, df = 274,32, p < 0,00) je pokazal statistično pomembne razlike v 

uporabi te strategije med peto- in osmošolci. . Izračun razlik med aritmetičnimi sredinami 

kaže, da jo v povprečju uporablja več osmošolcev. Takšen rezultat sem pričakovala, in sicer 
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zaradi komentarjev po anketiranju pri starejših učencih. Morda je razlog v tem, da znajo 

starejši učenci bolje kot mlajši skriti svoje resnične občutke in gre pri uporabi humorja le za 

obrambni mehanizem.   

 

9. Strategija pasivnosti 

Pri strategiji pasivnosti je t-preizkus pokazal statistično pomembne razlike med mlajšimi in 

starejšimi učenci v uporabi te strategije (t = −3,41, df = 293, p < 0,00). Izračuni razlik med 

aritmetičnimi sredinami kažejo, da se na učni neuspeh s pasivnostjo odziva več osmošolcev. 

Podatek zna biti skrb vzbujajoč, saj, kot poudarjata I. Brdar in M. Rijavec (1998), dlje ko 

učenec uporablja to strategijo, težje je popraviti oz. preprečiti pojav naučene nemoči.  

 

Tabela 13: Primerjava med peto- in osmošolci v strategijah za soočanje z učnim neuspehom 

Strategija 

soočanja 

Razred 

 
N M 

 

 SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F P t df p 

Strategija 

reševanja 

problema 

5. 154 
4,12 0,58 

0,39 0,53 3,43 282 0,00 

8. 130 
3,86 0,68 

Strategija 

čustva 

5. 152 
1,80 0,67 

0,49 0,49 −6,03 278 0,00 

8. 128 
2,29 0,68 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

5. 158 
3,58 0,97 

0,03 0,86 3,58 282 0,00 
8. 126 

3,16 1,00 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

5. 161 
3,04 1,05 

4,83 0,03 −2,45 287,35 0,02 
8. 131 

3,32 0,94 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

učiteljev 

5. 160 
3,49 1,10 

12,97 0,00 −2,46 288,93 0,02 
8. 131 

3,20 0,88 

Strategija 

ukvarjanje z 

drugimi 

dejavnostmi 

5. 151 
2,76 0,85 

2,73 0,10 −3,54 283 0,00 
8. 134 

3,10 0,76 
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Strategija 

ignoriranja 

5. 156 
2,97 0,89 

6,95 0,01 −0,30 284,83 0,77 
8. 131 

3,00 0,73 

Strategija 

humorja 

5. 162 2,00 1,03  

5,24 

 

0,02 

 

−5,13 

 

274,32 0,00 

 8. 137 2,66 1,17 

Strategija 

pasivnosti 

5. 160 2,51 0,76  

0,39 

 

0,53 

 

−3,41 

 

293 0,00 

 8. 135 2,80 0,72 

 

Hipotezo 1 – mlajši in starejši učenci se med seboj razlikujejo v strategijah soočanja z učnim 

neuspehom – lahko po t-preizkusu potrdim pri osmih od devetih strategijah, in sicer pri: 

– strategiji reševanja problema (t = 3,43, df = 282, p < 0,00), 

– strategiji usmerjeni na čustva (t = −6,03, df = 278, p < 0,00), 

– strategiji pomoč in podpora staršev (t = 3,58, df = 282, p < 0,00), 

– strategiji pomoč in podpora prijateljev (t = −2,45, df = 287,35, p < 0,02), 

– strategiji pomoč in podpora učiteljev (t = −2,46, df = 288,93, p < 0,02), 

– strategiji ukvarjanje z drugim dejavnostmi (t = −3,54, df = 283, p < 0,00), 

– strategiji humorja (t = −5,13, df = 274,32, p < 0,00), 

– strategiji pasivnosti (t = −3,41, df = 293, p < 0,00). 

 

Učenci 5. razreda pri soočanju z neuspehom uporabljajo učinkovitejše strategije kot učenci 8. 

razreda. Pogosteje uporabljajo strategijo reševanja problema in strategijo pomoč in podpora 

staršev in učitelja. Za učence 8. razreda so značilnejše t. i. neučinkovite strategije, saj rezultati 

kažejo na to, da je večina neučinkovitih strategij (strategije pasivnost, humor, čustva in 

ukvarjanje z drugimi dejavnostmi) značilna prav za te učence. 
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7.1.2 Razlike v soočanju z učnim neuspehom med spoloma 

 

Za ugotavljanje razlik med spoloma v soočanju z učnim neuspehom sem uporabila t-preizkus. 

V okviru H2 sem predpostavila, da se dečki in deklice razlikujejo v strategijah soočanja z 

učnim neuspehom.  

V strokovni literaturi je možno najti različne raziskave, ki so preučevale razlike v soočanju 

med spoloma. Avtorji nekaterih raziskav (npr. P. Mantzicopoulos, 1997) niso zaznali razlik 

med spoloma. Raziskave avtorjev (Brdar in Rijavec, 1997, 1998, 2001; Causey in Dubow, 

1992; Lončarić, 2007; Seiffge-Krenke s sod., 2009) kažejo na to, da naj bi deklice uporabljale 

aktivnejše strategije, predvsem iskanje podpore.  

 

Glede na to, da so se pri uporabi večine strategij pojavile razlike med peto- in osmošolci, sem 

učence razdelila tako po spolu kot tudi glede na razred, ki ga obiskujejo. T-test razkriva, da se 

razlika med spoloma pojavi le pri dveh strategijah, in sicer pri uporabi strategije, ki vključuje 

podporo in pomoč prijateljev, ter pri uporabi strategije humorja (Tabela 14 in Tabela 15).  

 

1. Strategija, ki vključuje podporo in pomoč prijateljev 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc je t-preizkus pokazal statistično 

pomembno razliko med dečki in deklicami v uporabi strategije, ki vključuje podporo in 

pomoč prijateljev oz. vrstnikov tako v 5. (t = −2,65, df = 159, p < 0,01) kot tudi v 8. razredu  

(t = −3,88, df = 129, p < 0,00). Izračuni aritmetičnih sredin kažejo, da v povprečju več deklic 

kakor dečkov uporablja strategijo, ki vključuje podporo in pomoč prijateljev. To kažejo tudi 

že zgoraj omejene raziskave, sicer omenjajo iskanje podpore, ne pa točno, pri kom 

posamezniki iščejo podporo. Zakaj se deklice v stiski bolj obračajo na druge osebe kot dečki? 

Kot sem omenila že v teoretičnem delu, naj bi deklice bolj sprejemale sočutje in podporo ter 

bolj izrazito izkazovale svoje občutke in lažje govorile o njih kakor dečki. To je skladno z 

dejstvom, da so deklice bolj kot dečki usmerjene k odnosom z drugimi osebami in da mnoge 

stvari v življenju gledajo skozi perspektivo odnosov z drugimi osebami. Dečki težje pokažejo 

svoje občutke, govorijo o njih ter sprejemajo tolažbo in sočutje drugih. Vzrok za to se lahko 

kaže v drugačni vzgoji za deklice in dečke (Brdar in Rijavec, 1998). 

 

2. Strategija humorja 

T-preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med dečki in deklicami v uporabi 

strategije humorja v 5. razredu (t = 2,47, g = 157,98, p < 0,02). Razlike pa se niso pojavile v 
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8. razredu, kar bi mogoče lahko pričakovali glede na zgornji rezultat. Izračun aritmetičnih 

sredin kaže na to, da v povprečju več dečkov kakor deklic uporablja strategijo humorja v 

soočanju z učnim neuspehom. Dečki v primerjavi z deklicami v tej starosti že težje pokažejo 

svoje občutke, saj ne želijo, da bi jih okolica imela za šibke. Po vsej verjetnosti gre pri 

uporabi humorja za obrambni mehanizem, s katerim želi učenec svojo stisko prikriti pred 

drugimi učenci, sploh v primeru, če je bil eden izmed redkih, ki so bili neuspešni. S tem želi 

verjetno nekoliko ohraniti svojo samopodobo oz. zmanjšati dejansko vrednost situacije 

neuspeha. C. Razdevšek Pučko, Čuk in M. Peček (2003) omenjajo ugotovitev Gallowaya in 

Goodwinove glede razlik v reakcijah na neuspeh: dečki reagirajo z motečim vedenjem (ki 

pritegne pozornost), sem bil lahko uvrstili tudi posmehljivo vedenje ob neuspehu; deklice pa 

se umaknejo.  

 
Tabela 14: Primerjava med dečki in deklicami v strategijah soočanja z učnim neuspehom v 5. razredu 

Strategija 

soočanja 

Spol N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Strategija 

reševanja 

problema 

M 86 
4,10 0,63 

5,26 0,02 −0,59 151,68 0,56 
Ž 68 

4,15 0,52 

Strategija 

čustva 

M 85 
1,84 0,77 

7,19 0,01 0,68 147,46 0,50 
Ž 67 

1,76 0,53 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

M 88 
3,58 1,01 

0,44 0,51 −0,02 156,00 0,99 
Ž 70 

3,59 0,92 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

M 90 
2,85 1,05 

 

0,70 

 

0,40 

 

−2,65 

 

159,00 

 

0,01 Ž 71 
3,28 1,00 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

učiteljev 

M 87 
3,46 1,15 

 

1,54 

 

0,22 

 

−0,35 

 

158,00 

 

0,73 Ž 73 
3,52 1,04 

Strategija 

ukvarjanje 

z drugimi 

dejavnostmi 

M 85 
2,85 0,92 

 

4,77 

 

0,03 

 

1,61 

 

148,89 

 

0,11 Ž 66 
2,63 0,74 
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Strategija 

ignoriranja 

M 89 
3,05 1,01 

 

13,56 

 

0,00 

 

1,42 

 

153,10 

 

0,16 Ž 67 
2,86 0,70 

Strategija 

humorja 

M 90 
2,17 1,15 

 

9,77 

 

0,00 

 

2,47 

 

157,98 

 

0,02 Ž 72 
1,79 0,82 

Strategija 

pasivnosti 

M 90 
2,46 0,79  

1,07 

 

 

0,30 

 

 

−0,94 

 

 

158,00 

 

 

0,35 

 Ž 70 2,57 

 

0,71 

 

 

 
Tabela 15: Primerjava med dečki in deklicami v strategijah soočanja z učnim neuspehom v 8. razredu 

Strategija 

soočanja 

Spol N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Strategija 

reševanja 

problema 

M 59 
3,77 0,74 

3,04 0,08 −1,51 128,00 0,13 
Ž 71 

3,94 0,61 

Strategija 

čustva 

M 59 
2,29 0,70 

0,24 0,63 −0,04 128,00 0,13 
Ž 69 

2,30 0,67 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

M 58 
3,11 1,05 

1,83 0,18 −0,57 124,00 0,57 
Ž 68 

3,21 0,97 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

M 62 
3,00 0,94 

0,65 0,42 −3,88 129,00 0,00 
Ž 69 3,61 

 

0,85 

 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

učiteljev 

M 60 
3,16 1,03 

9,94 0,00 −0,48 106,15 0,63 
Ž 71 

3,24 0,75 

Strategija 

ukvarjanje 

z drugimi 

dejavnostmi 

M 62 
3,10 0,82 

3,48 0,06 0,05 132,00 0,96 
Ž 72 

3,09 0,70 
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Strategija 

ignoriranja 
M 62 3,06 0,76 

1,76 0,19 0,88 129,00 0,38 

Ž 69 2,94 0,70 

Strategija 

humorja 
M 64 2,84 1,18 

0,02 0,90 1,74 135,00 0,08 

Ž 73 2,50 1,14 

Strategija 

pasivnosti 
M 64 2,80 0,81 

4,29 0,04 0,02 118,39 0,98 

Ž 71 
2,80 

 

0,63 

 

 

 

HIPOTEZO 2 – dečki in deklice se med seboj razlikujejo v strategijah soočanja z učnim 

neuspehom – lahko sprejmem pri dveh od devetih strategij, in sicer: 

– strategija, ki vključuje podporo in pomoč prijateljev tako v 5. (t = −2,65, df = 159,            

p < 0,01) kot tudi v 8. razredu (t = −3,88, df = 129,00, p < 0,00), 

– strategija humorja in sicer v 5. razredu (t = 2,47, df = 157,98, p < 0,02). 

Ker se med dečki in deklicami ne pojavlja veliko razlik v uporabi prevladujočih strategij, 

težko govorimo o značilnih oblikah soočanja glede na spol. Lahko rečemo le, da je za učenke 

značilnejša strategija iskanja socialne podpore in pomoči pri prijateljih, saj se je pokazala za 

značilnejšo za učenke, tako v 5. kot tudi v 8. razredu.  

 

7.1.3 Razlike v soočanju z učnim neuspehom glede na učno uspešnost 

 

V teoretičnem delu sem opozorila, da se soočanje učencev z učnim neuspehom razlikuje tudi 

glede na učni uspeh. Glede na teoretično ozadje sem postavila raziskovalno vprašanje, ki se 

glasi: Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami učencev za soočanje z učnim 

neuspehom in njihovo učno uspešnostjo? V hipotezi pa sem predpostavila, da so učenci z 

različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom različno učno uspešni, 

saj sem se oprla na predhodne raziskave I. Brdar in M. Rijavec (1997, 2001; Brdar, Rijavec in 

Lončarić, 2006; Lončarič, 2008), ki kažejo, da učno uspešnejši učenci uporabljajo 

učinkovitejše strategije soočanja (večinoma prevzemajo odgovornost) in manj neučinkovitih 

strategij (npr. jeza) kot učno šibki oz. učno povprečni učenci. 

Zaradi razlik v soočanju glede na starost sem izračunala razlike glede na učni uspeh za vsak 

razred posebej. Učence posameznega razreda sem razdelila v dve skupini. V prvo skupino 
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sem vključila tiste, katerih zaključna povprečna ocena preteklega šolskega leta je bila nižja od 

mediane, v drugo skupino pa tiste, katerih zaključna povprečna ocena preteklega šolskega leta 

je bila višja od mediane. Gre za učno zelo uspešne učence, saj je bila njihova povprečna ocena 

višja od 4,4 (za 5. razred) oz. 4,3 (za 8. razred). 

Izračun t-preizkusa kaže, da se pojavljajo razlike v soočanju z neuspehom glede na učni uspeh 

v 5. razredu samo pri strategiji čustva (t = 2,02, df = 149, p < 0,05). Ta strategija je 

značilnejša za učno povprečne oz. šibkejše učence. Pri uporabi preostalih strategij za soočanje 

z učnim neuspehom ni razlik glede na učni uspeh (zaključno povprečno oceno) v 5. razredu 

(Tabela 16).  

 

Tabela 16: Razlike v soočanju glede na učni uspeh v 5. razredu 

Strategija 

soočanja 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

preteklega 

leta 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Strategija 

reševanja 

problema 

1. 80 
4,09 0,60 

2,40 0,12 −0,91 151 0,36 

2. 73 
4,17 0,55 

Strategija 

čustva 

1. 75 
1,92 0,72 

1,22 0,27 2,02 149 0,05 

2. 76 
1,70 0,61 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

1. 82 
3,59 0,92 

0,85 0,36 −0,08 155 0,94 

2. 75 
3,60 1,02 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

1. 84 
2,98 1,02 

0,11 0,74 −0,80 158 0,43 

2. 76 
3,12 1,08 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

učiteljev 

1. 83 
3,55 1,07 

0,35 0,56 0,62 157 0,54 

2. 76 
3,44 1,13 

Strategija 

ukvarjanje z 

drugimi 

dejavnostmi 

1. 79 2,72 0,92 

3,21 0,08 −0,67 148 0,50 

2. 71 2,81 0,77 
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Strategija 

ignoriranja 
1. 81 2,96 0,98 

4,87 0,03 −0,16 151,27 0,87 

2. 74 2,98 0,80 

Strategija 

humorja 
1. 85 2,10 1,09 

1,11 0,29 1,30 159 0,20 

2. 76 
1,89 0,97 

Strategija 

pasivnosti 

1. 84 
2,59 0,81 

2,29 0,13 1,41 157 0,16 

2. 75 2,42 

 

0,68 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 

 

 

Izračun t-preizkusa kaže, da ni statistično pomembnih razlik v soočanju z učnim neuspehom 

glede na učni uspeh v 8. razredu (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Razlike v soočanju glede na učni uspeh v 8. razredu 

Strategija 

soočanja 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

preteklega 

leta 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Strategija 

reševanja 

problema 

1. 63 
3,91 0,71 

1,41 0,24 0,69 128 0,49 
2. 67 

3,82 0,64 

Strategija 

čustva 

1. 63 
2,34 0,68 

0,04 0,85 0,80 126 0,43 
2. 65 

2,25 0,68 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

1. 62 
3,30 1,02 

0,22 0,64 1,46 124 0,15 
2. 64 

3,04 0,98 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

1. 64 
3,31 0,89 

2,02 0,16 -0,15 129 0,88 
2. 67 

3,33 0,99 

Strategija 

pomoč in 

1. 65 
3,28 0,94 1,82 0,18 1,01 129 0,32 
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podpora 

učiteljev 

2. 66 
3,13 0,83 

Strategija 

ukvarjanje 

z drugimi 

dejavnostmi 

1. 67 
3,04 0,78 

0,01 0,94 -0,81 32 0,42 
2. 67 

3,15 0,73 

Strategija 

ignoriranja 

1. 66 
3,01 0,73 

0,54 0,47 0,12 129 0,91 
2. 65 

2,99 0,73 

Strategija 

humor 

1. 69 
2,64 1,25 

2,81 0,10 -0,22 135 0,83 
2. 68 

2,68 1,08 

Strategija 

pasivnost 

1. 68 
2,89 0,73 

0,33 0,57 1,48 133 0,14 
2. 67 2,71 

 

0,69 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 

 

Nekateri avtorji (npr. Brdar, Rijavec ter Lončarić) so v svojih raziskavah ugotovili, da učno 

uspešnejši učenci uporabljajo učinkovitejše strategije za soočanje z učnim neuspehom kakor 

učno šibkejši oz. učno povprečno uspešni učenci. Rezultat moje raziskave pa je pokazal 

razliko le v uporabi strategije čustva v 5. razredu, in sicer je ta strategija značilnejša za učno 

povprečne oz. učno šibkejše petošolce. Uporabo strategije čustva pri učno povprečnih oz. 

učno šibkejših učencih navajajo tudi I. Brdar, M. Rijavec in Lončarić. Ker so imeli anketirani 

učenci visoko povprečno zaključno oceno in je v raziskavi sodelovalo zelo malo učno zelo 

šibkih učencev, se zdi rezultat smiseln (visoke ocene v povprečju ne razločujejo učencev med 

seboj).  

 

HIPOTEZO 3 – učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom 

so različno učno uspešni – lahko sprejmem le pri eni strategiji, in sicer: 

- strategija čustva se statistično pomembno pogosteje pojavlja pri učno šibkejših oz. 

povprečnih učencih 5. razreda (t = 2,02, df = 149, p < 0,05). 
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7.2 Vzročne atribucije za učno (ne)uspešnost 

 

V tem podpoglavju bom predstavila rezultate atribucij učencev tako za uspeh kot tudi 

neuspeh. Glede na raziskovalno vprašanje Katere vzročne atribucije za učno uspešnost si 

pripisujejo učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom? 

bom opisala, katere atribucije so bile pri anketiranih učencih prevladujoče tako pri 

pripisovanju uspeha kot tudi neuspeha. Nato pa bom predstavila še povezanost atribucij s 

strategijami za učno neuspešnost. 

 

Iz tabele (Tabela 18) je razvidno, da anketirani učenci najpogosteje pripisujejo uspeh trudu, 

nato sposobnostim, sreči in nazadnje neznanemu vzroku za uspeh. Neuspeh (Tabela 19) pa 

anketirani učenci najpogosteje pripisujejo pomanjkanju truda, sledi neznan vzrok za neuspeh, 

potem nesposobnost in nazadnje smola. 

 

Tabela 18: Vzročne atribucije za uspeh pri anketiranih učencih 

Atribucije za uspeh N M SD 

Trud 300 
2,56 0,51 

Sposobnost 300 2,11 
0,61 

Sreča 299 1,77 
0,70 

Neznan vzrok za uspeh 301 1,50 0,62 

 

 
Tabela 19: Vzročne atribucije za neuspeh pri anketiranih učencih 

Atribucije za 

neuspeh 

N M SD 

Netrud 298 

 

4,03 0,82 

Neznan vzrok za 

neuspeh 

297 2,65 0,91 

Nesposobnost 299 2,48 0,89 

Smola 295 2,46 0,91 

 

Ali se med učenci petega in osmega razreda pojavljajo statistično pomembne razlike v 

atribucijah za uspeh in neuspeh? 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-preizkus za neodvisne vzorce med 

učenci 5. in 8. razreda ni pokazal statistično pomembnih razlik v pripisovanju uspeha (Tabela 

20). 

 

Tabela 20: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni uspeh med učenci 5. in 8. razreda 

Atribucije 

za uspeh 

Razred N M SD Leveneov 

preizkus 
t-preizkus 

  F p t df p 

Trud 
5. 161 2,61 0,52 

0,02 0,89 1,89 298,00 0,06 
8. 139 2,50 0,50 

Sposobnost 
5. 160 2,10 0,62 

0,26 0,61 −0,22 298,00 0,82 
8. 140 2,12 0,60 

Sreča 
5. 161 1,77 0,74 

5,96 0,02 −0,12 296,91 0,91 
8. 138 1,78 0,65 

Neznan 

vzrok za 

uspeh 

5. 161 1,44 0,65 
4,91 0,03 −1,57 298,95 0,12 

8. 140 1,56 0,57 

 

 

Prav tako izračun t-preizkusa za neodvisne vzorce med 5. in 8. razredom ni pokazal statistično 

pomembne razlike v pripisovanju neuspeha (Tabela 21). Raziskava, ki je bila narejena za 

namen diplomskega dela (Izlakar, 2010), je pokazala statistično pomembno razliko v 

pripisovanju vzroka za neuspeh smoli (t = −1,47, df = 293, p < 0,01). Ta atribucija se je v 

njeni raziskavi pokazala za značilnejšo v 8. razredu.  

 

Tabela 21: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni neuspeh med učenci 5. in 8. razreda 

Atribucije za 

neuspeh  
Razred  N 

 

 

M 

 

 

SD 

 

 

Leveneov 

preizkus 
t-preizkus 

  F p t df p 

Netrud 

5. 162 3,99 0,89 

6,88 0,01 −0,93 295,97 0,35 

8. 136 4,07 0,74 

Neznan vzrok 

za neuspeh 

5. 163 2,59 0,94 

2,32 0,13 −1,27 295,00 0,21 

8. 134 2,72 0,86 

Nesposobnost 5. 163 2,40 0,90 0,51 0,48 −1,74 297,00 0,08 
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8. 136 2,58 0,88 

Smola 

5. 159 2,38 0,94 

0,85 0,36 −1,47 293,00 0,14 

8. 136 2,54 0,86 

 

 

 

Ali se med dečki in deklicami kažejo statistično pomembne razlike v pripisovanju atribucij za 

učni uspeh in neuspeh? Za ugotavljanje razlik med spoloma v pripisovanju atribucij za učni 

(ne)uspeh sem uporabila t- preizkus. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-preizkus (Tabela 22) za neodvisne 

vzorce med dečki in deklicami pokazal statistično značilne razlike v pripisovanju uspeha in 

sicer v atribuciji sposobnost (t = 2,84, df = 298, p < 0,01). Izračuni aritmetičnih sredin kažejo, 

da v povprečju več dečkov kot deklic pripisuje svoj uspeh svojim sposobnostim. D. Stipek 

(1998) pa v svojem delu omenja raziskave, ki kažejo na to, da deklice pogosteje pripisujejo 

uspeh vloženemu trudu in marljivosti kot sposobnostim. 

 
Tabela 22: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni uspeh med dečki in deklicami 

Atribucije 

za uspeh  
Spol   N M   SD Leveneov 

preizkus 

 

t-preizkus 

 

          

       F p t df p 

Trud 

M 

 
154 2,55 0,53 

0,04 0,83 −0,53 298,00 0,60 
Ž 

 
146 2,58 0,49 

Sposobnost 

M 

 
154 2,21 0,59 

1,00 0,32 2,84 298,00 0,01 
Ž 

 
146 2,01 0,62 

Sreča 

M 

 
153 1,77 0,70 

1,19 0,28 −0,02 297,00 0,99 
Ž 

 
146 1,77 0,70 

Neznan 

vzrok za 

uspeh 

M 
155 

1,52 0,62 

0,05 0,82 0,72 299,00 0,47 
Ž 

 
146 1,47 0,62 

 

Pri ugotavljanju razlik v pripisovanju neuspeha je t-preizkus (Tabela 23) pokazal, da so med 

dečki in deklicami izkazane statistično značilne razlike v atribuciji netrud (t = −2,65,             

df = 157,99, p < 0,01). Izračuni aritmetičnih sredin kažejo, da deklice bolj pripisujejo neuspeh 

pomanjkanju truda kakor dečki. 
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O razlikah med spoloma v pripisovanju neuspeha netrudu in tudi neznanem vzroku za 

neuspeh poroča tudi I. Izlakar (2010). V njeni raziskavi se je atribucija netrud prav tako 

izkazala za značilnejšo za dekleta, pri atribuciji neznan vzrok za neuspeh pa je rezultat 

pokazal, da je ta atribucija značilnejša za dečke.  

 
Tabela 23: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni neuspeh med dečki in deklicami 

          
Leveneov 

preizkus 

 

t-preizkus 

 
Atribucije za 

neuspeh 

 

 Spol 

 

N 

  

 M 

 

SD  

 

      F p t df p 

Netrud 

M 

 
89 3,83 0,98 

13,00 0,00 −2,65 157,99 0,01 
Ž 

 

73 
4,18 0,72 

Neznan vzrok 

za neuspeh 

M 
   90 

2,71 0,93 

0,04    0,84 1,87 161,00 0,06 
Ž 

 
73 2,43 0,95 

Nesposobnost 

M 

 
90 2,31 0,92 

0,49 0,49 −1,35 161,00 0,18 
Ž 

 
73 2,50 0,86 

Smola 

M 

 
86 2,36 0,94 

0,23 0,63 −0,36 157,00 0,72 
Ž 

 

73 2,41 

 

0,95 

 

 
 

 

Ali se pojavljajo razlike v atribucijah za uspeh tudi glede na učni uspeh? Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc t-preizkus za neodvisne vzorce razreda ni pokazal 

statistično pomembnih razlik v pripisovanju uspeha glede na učni uspeh (zaključno povprečno 

oceno) niti v 5. (Tabela 24) niti v 8. (Tabela 25) razredu. 

 

 
Tabela 24: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni uspeh glede na učni uspeh v 5. razredu 

Atribucije 

za uspeh 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Trud 1. 83 
4,37 0,84 

0,13 0,72 0,14 158,00 0,89 
2. 77 

4,35 0,92 
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Sposobnost 1. 82 
3,58 1,02 

0,21 0,65 0,90 157,00 0,37 
2. 77 

3,43 1,06 

Sreča 1. 83 
3,11 1,23 

0,00 0,96 1,77 158,00 0,08 
2. 77 

2,77 1,23 

Neznan 

vzrok za 

uspeh 

1. 83 
2,53 1,18 

4,57 0,03 1,43 155,99 0,15 
2. 77 2,29 

 

0,98 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 

 
Tabela 25: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni uspeh glede na učni uspeh v 8. razredu 

Atribucije 

za uspeh 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Trud 1. 71 
4,22 0,77 

0,20 0,66 0,67 137 0,51 

2. 68 
4,12 0,88 

Sposobnost 1. 71 
3,49 1,00 

0,20 0,65 -0,43 138 0,67 

2. 69 
3,57 1,00 

Sreča 1. 69 
2,94 1,11 

0,05 0,82 -0,24 136 0,81 
2. 69 

2,99 1,06 

Neznan 

vzrok za 

uspeh 

1. 71 
2,66 0,96 

0,23 0,64 0,81 138 0,42 
2. 69 2,53 

 

0,96 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 

 

Ali obstajajo razlike v pripisovanju atribucij za neuspeh glede na učni uspeh (zaključno 

povprečno oceno)? Izračun t-preizkusa kaže, da ni statistično pomembnih razlik v 

pripisovanju atribucij za učni neuspeh glede na učni uspeh v 5. razredu (Tabela 26). Razlika v 

pripisovanju atribucij za učni neuspeh glede na učni uspeh pa se je pokazala v 8. razredu, in 
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sicer v pripisovanju atribucije nesposobnost (Tabela 27). Ta atribucija je pogosteje prisotna 

pri učencih, ki so učno povprečni oz. šibkejši. Pripisovanje neuspeha stabilnim in notranjim 

atribucijam (kot so npr. sposobnosti) ima lahko škodljive posledice, saj učenec meni, da ni 

dovolj sposoben in pričakuje neuspeh tudi pri naslednjem ocenjevanju. 

 
Tabela 26: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni neuspeh glede na učni uspeh v 5. razredu 

Atribucije za 

neuspeh 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Netrud 

1. 

 
85 3,91 0,88 

0,53 0,47 −1,41 

 

159 0,16 
2. 

 
76 

4,10 0,87 

Neznan vzrok 

za neuspeh 

1. 

 
85 2,60 0,99 

0,27 0,61 0,21 

 

160 

 

0,84 

2. 77 
2,57 0,91 

Nesposobnost 

1. 85 2,50 0,92 

0,29 0,59 1,48 

 

160 0,14 
2. 

 
77 2,29 0,86 

Smola 

1. 

 
82 2,47 0,97 

0,11 0,75 1,18 

 

156 0,24 
2. 

 
76 2,29 0,91 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 

 
Tabela 27: Primerjava v pripisovanju atribucij za učni neuspeh glede na učni uspeh v 8. razredu 

Atribucije za 

neuspeh 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Netrud 

1. 

 
69 4,08 0,68 

0,53 0,47 0,12 

 

134 0,90 
2. 

 
67 

4,07 0,80 

Neznan vzrok za 

neuspeh 

1. 

 
67 2,70 0,83 

0,02 0,89 −0,32 

 

132 0,75 

2. 67 
2,74 0,90 

Nesposobnost 

1. 69 2,73 0,90 

0,40 0,53 2,17 

 

134 0,03 
2. 

 
67 2,41 0,83 

Smola 

1. 

 
68 2,56 0,88 

0,37 0,55 0,26 134 0,80 
2. 

 

68 2,52 

 

0,85 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 
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7.3 Motivacijski cilji 

 

Glede na raziskovalno vprašanje Katere motivacijske cilje za učenje si postavljajo učenci z 

različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom? bom prestavila, kateri 

motivacijski cilji so prevladujoči pri anketiranih učencih. Nato bom predstavila še povezanost 

motivacijskih ciljev s strategijami za soočanje z učno neuspešnost. 

 

Vrednosti aritmetičnih sredin (Tabela 28) kažejo, da je v ospredju motiviranost za znanje, tej 

usmerjenosti sledi motiviranost kot izogibanje neuspehu in nato motiviranost za uspeh. 

 

Tabela 28: Motivacijski cilji pri anketiranih učencih 

Motivacijski cilji N M SD 

Znanje 

 
298 4,37 0,66 

Izogibanje neuspehu 

 
301 3,66 0,86 

Uspeh 

 
297 3,17 0,87 

Biti najboljši 301 2,83 1,07 

Narediti vtis 297 2,65 1,00 

Neučenje 301 2,62 1,03 

 

 

Izračun aritmetičnih sredin je pokazal, da se med učenci 5. in 8. razreda kažejo razlike v 

postavljanju motivacijskih ciljev. Ali se med učenci petega in osmega razreda pojavljajo 

statistično pomembne razlike v motivacijskih ciljih? Pri ugotavljanju razlik v postavljanju 

motivacijskih ciljev je t-preizkus (Tabela 29) pokazal, da med učenci 5. razreda in učenci 8. 

razreda nastopajo statistično značilne razlike v motivacijskih ciljih: znanje (t = 3,30, df = 296, 

p < 0,00), neučenje (t = −6,97, df = 299, p < 0,00) in biti najboljši (t = 3,60, df = 299,             

p < 0,00). 

Znanje kot motivacijski cilj se je izkazal za značilnejšega pri mlajših učencih kot pri starejših. 

Prej bi lahko pričakovali obraten izid, saj bi se lahko osmošolci že bolj zavedali pomembnosti 

znanja kot rezultata učenja. Motivacijski cilj, pri katerem se želijo učenci izogniti učenju, je 

značilnejši za učence 8. razreda kot za učence 5. razreda. Tekmovalnost v razredu je nekaj 
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običajnega. Tudi sama opažam, da med učenci nižjih razredov vlada tekmovalnost v smislu, 

kdo bo boljši. Le-ta se po mojih opažanjih okrepi s številčnim ocenjevanjem. V raziskavi se je 

pokazalo, da je motivacijski cilj – biti najboljši značilnejši za učence 5. razreda kot za učence 

8. razreda. 

 

Tabela 29: Primerjava med učenci 5. in 8. razreda glede postavljanja motivacijskih ciljev 

Motivacijski 

cilji 

Razred N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t dt p 

Uspeh 5. 161 
3,20 0,87 

0,01 0,92 0,62 295 0,53 

8. 136 
3,14 0,88 

Znanje 5. 162 
4,49 0,58 

4,11 0,04 3,30 296 0,00 

8. 136 
4,24 0,73 

Izogibanje 

neuspehu 

5. 164 
3,73 0,86 

0,01 0,93 1,52 299 0,13 
8. 137 

3,58 0,86 

Neučenje 5. 163 
2,26 0,95 

0,24 0,63 −6,97 299 0,00 
8. 138 

3,03 0,96 

Narediti vtis 5. 160 
2,70 1,03 

0,04 0,84 0,93 295 0,35 

8. 137 
2,59 0,96 

Biti najboljši 5. 162 
3,04 1,08 

0,52 0,47 3,60 299 0,00 
8. 139 2,60 

 

1,02 

 

 

Ali se med deklicami in dečki pojavljajo statistično pomembne razlike v postavljanju 

motivacijskih ciljev? Ker so se pojavile statistično pomembne razlike v postavljanju ciljev 

glede na razred, sem učence ločila po spolu tudi glede na razred. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc t-preizkus za neodvisne vzorce med deklicami in dečki v 

5. razredu ni pokazal statistično pomembnih razlik v postavljanju motivacijskih ciljev (Tabela 

30). 
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Tabela 30: Primerjava med dečki in deklicami glede postavljanja motivacijskih ciljev v 5. razredu 

Motivacijski 

cilji 

Spol N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Uspeh M 91 
3,27 0,89 

0,40 0,53 1,23 159 0,22 

Ž 70 
3,10 0,84 

Znanje M 90 
4,50 0,54 

3,27 0,07 0,35 160 0,73 

Ž 72 
4,47 0,64 

Izogibanje 

neuspehu 

M 91 
3,77 0,87 

0,17 0,68 0,76 162 0,45 
Ž 73 

3,67 0,84 

Neučenje M 91 
2,28 0,95 

0,02 0,89 0,22 161 0,83 
Ž 72 

2,25 0,94 

Narediti vtis M 89 
2,80 1,09 

1,76 0,19 1,32 158 0,19 

Ž 71 
2,58 0,95 

Biti najboljši M 91 
3,06 1,09 

0,14 0,71 0,31 160 0,75 
Ž 71 3,00 

 

1,08 
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T-preizkus (Tabela 31) je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike v postavljanju 

motivacijskih ciljev med dečki in deklicami v 8. razredu, in sicer v cilju neučenje (t = 2,37,   

df = 136, p < 0,02). Učenci 8. razreda si ta motivacijski cilj zastavljajo pogosteje kot učenke 

8. razreda. Razlika se je pokazala tudi v motivacijskem cilju znanje (t = −1,97, df = 134,       

p < 0,05). Ta cilj je značilnejši za učenke 8. razreda. Motivacijski cilj znanje je značilnejši za 

učenke 8. razreda. Čemu bi lahko pripisali razlike? Če bi se navezala na učno uspešnost v 

povezavi s spolom, bi lahko na tem mestu povzela R. Mickelson (1995; po: Razdevšek 

Pučko, Čuk in Peček, 2003), ki pravi, da so dekleta bolj pridna v šoli zato, ker so 

socializirana v pridna dekleta. Biti pridno dekle pomeni slediti pravilom, napotkom in željam 

tako učitelja kot tudi socialnega okolja. V nasprotju s tem pa moška vloga zahteva določeno 

stopnjo nasprotovanja avtoriteti in razvrednotenja šolskega dela (v našem primeru učenja). 

 

Tabela 31: Primerjava med dečki in deklicami glede postavljanja motivacijskih ciljev v 8. razredu 

Motivacijski 

cilji 

Spol N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Uspeh M 62 
3,23 0,96 

1,68 0,20 1,07 134 0,29 

Ž 74 
3,06 0,81 

Znanje M 62 
4,10 0,77 

2,18 0,14 -1,97 134 0,05 

Ž 74 
4,35 0,68 

Izogibanje 

neuspehu 

M 64 
3,61 0,82 

0,67 0,41 0,48 135 0,63 
Ž 73 

3,54 0,89 

Neučenje M 64 
3,24 1,04 

2,33 0,13 2,37 136 0,02 
Ž 74 

2,86 0,86 

Narediti vtis M 65 
2,70 0,98 

0,00 0,96 1,21 135 0,23 

Ž 72 
2,50 0,94 

Biti najboljši 

 

 

 

 

M 65 
2,72 0,99 

0,25 0,62 1,37 137 0,17 
Ž 

 

74 2,49 

 

1,04 
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Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v postavljanju ciljev glede na učno uspešnost 

učencev? Izračun t-preizkusa kaže, da ni statistično pomembnih razlik v postavljanju 

motivacijskih ciljev glede na učno uspešnost učencev – ne v 5. razredu (Tabela 32) kot tudi ne 

v 8. razredu (Tabela 33). 

 

Tabela 32: Primerjava v postavljanju motivacijskih ciljev glede na učni uspeh v 5. razredu 
Motivacijski 

cilji 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Uspeh 1. 84 
3,22 0,83 

3,32 0,07 0,18 158 0,86 

2. 76 
3,19 0,92 

Znanje 1. 85 
4,42 0,59 

1,25 0,27 -1,51 159 0,13 

2. 76 
4,56 0,56 

Izogibanje 

neuspeh 

1. 86 
3,74 0,87 

0,21 0,65 0,19 161 0,85 
2. 77 

3,72 0,84 

Neučenje 1. 85 
2,34 1,02 

3,20 0,08 0,96 160 0,34 
2. 77 

2,19 0,86 

Narediti vtis 1. 82 
2,77 0,96 

1,71 0,19 0,78 157 0,44 

2. 77 
2,64 1,11 

Biti najboljši 1. 85 
3,07 1,03 

1,55 0,22 0,31 159 0,76 
2. 76 3,01 

 

1,14 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 
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Tabela 33: Primerjava v postavljanju motivacijskih ciljev glede na učni uspeh v 8. razredu 

Motivacijski 

cilji 

Povprečna 

zaključna 

ocena 

N M SD Leveneov 

preizkus 

t-preizkus 

F p t df p 

Uspeh 1. 68 
9,31 2,60 

0,37 0,54 -0,45 134 0,65 

2. 68 
9,51 2,70 

Znanje 1. 70 
12,51 2,20 

0,43 0,52 -1,05 134 0,29 

2. 66 
12,91 2,17 

Izogibanje 

neuspehu 

1. 69 
10,93 2,57 

0,11 0,74 0,91 135 0,37 
2. 68 

10,53 2,57 

Neučenje 1. 70 
9,23 3,09 

1,04 0,31 0,52 136 0,60 
2. 68 

8,97 2,69 

Narediti vtis 1. 71 
8,15 3,06 

2,17 0,14 1,59 135 0,12 

2. 66 
7,38 2,62 

Biti najboljši 1. 71 
7,85 2,83 

2,54 0,11 0,21 137 0,83 
2. 68 7,74 

 

3,28 

 

Opomba. 1 = učenci z zaključno povprečno oceno pod mediano, 2. = učenci z zaključno povprečno oceno nad 

mediano. 

 

 

7.4 Povezanost med strategijami za soočanje z učnim neuspehom in vzročnimi 

atribucijami za učno uspešnost ter motivacijskimi cilji 

 

Zadnje raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kakšna je povezanost med prevladujočimi 

strategijami učencev za soočanje z učnim uspehom in njihovimi šolskimi ocenami? Na 

podlagi tega raziskovalnega vprašanja sem postavila hipotezi, in sicer: Učenci z različnimi 

prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom si pripisujejo različne vzročne 
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atribucije za lastno učno (ne)uspešnost ter Učenci z različnimi prevladujočimi strategijami 

soočanja z učnim neuspehom si postavljajo različne motivacijske cilje za učenje. 

 

7.4.1 Povezanost med strategijami za soočanje z učnim neuspehom in vzročnimi 

atribucijami za uspeh 

 

Najprej bom predstavila povezanost strategij za soočanje z učnim neuspehom in vzročnimi 

atribucijami za uspeh. Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije je v večini primerov 

pokazal nizko, a statistično pomembno povezanost. 

Povezanost strategije reševanja problema in atribucije, pri kateri učenci svoj uspeh pripisujejo 

trudu, se je od vseh atribucij za uspeh izkazala za najvišjo. Ta povezanost je srednje močna, a 

statistično pomembna (r = 0,44, p < 0,00). Takšna povezanost je bila pričakovana, saj je tako 

za strategijo reševanja problema in atribucijo za uspeh – trud značilno, da želi učenec s 

povečanjem truda (učenjem) doseči uspeh. Povezanost strategije reševanja problema z 

atribucijo, pri kateri učenci pripisujejo uspeh sposobnostim, se je pokazala kot nizka, a 

statistično pomembna. Negativna povezanost, ki pa je prav tako statistično pomembna, se 

kaže med omenjeno strategijo in atribucijo, pri kateri posameznik pripisuje svoj uspeh 

neznanem vzroku in sreči. Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta so 

predstavljene v tabeli (Tabela 34). 

 

Tabela 34: Povezanost strategije reševanje problema z atribucijami za uspeh 

  Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh – sreča 

Strategija 

reševanje 

problema 

r 0,18 −0,14 0,44 −0,12 

p 0,00 0,02 0,00 0,05 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Pri strategiji ukvarjanje z drugo dejavnostjo se je najvišja povezanost pokazala z atribucijo, 

pri kateri posameznik pripisuje svoj uspeh neznanemu vzroku (Tabela 35). Gre sicer za nizko 

povezanost, vendar je vrednost statistično pomembna (r = 0,35, p < 0,00). Nizka povezanost, 

a statistično pomembna, se kaže tudi z atribucijo sreča (r = 0,31, p < 0,00). Pri strategiji, pri 

kateri se posameznik ob neuspehu zateče k drugim dejavnostim in jo zaradi tega označujemo 

kot neučinkovito, je opazna povezanost z atribucijami, pri katerih učenec ne čuti kontrole nad 

svojim učenjem oz. dosežkom. 
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Tabela 35: Povezanost strategije ukvarjanje z drugimi dejavnostmi z atribucijami za uspeh 

  Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh - sreča 

Strategija 

ukvarjanje z 

drugimi 

dejavnostmi 

r 0,07 0,35 −0,09 0,31 

p 0,27 0,00 0,12 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Pri strategiji, pri kateri se posameznik na neuspeh odzove s čustvi, se kaže najvišja 

povezanost z atribucijo neznan vzrok (Tabela 36). Povezanost je nizka, vendar statistično 

pomembna (r = 0,31, p < 0,00). V tem primeru bi lahko povezali neznan vzrok za neuspeh in 

čustvo jeza. Učenec ne ve, čemu bi pripisal neuspeh, zato se v njem razvija jeza. Statistično 

pomembna, a nizka povezanost (r = 0,25, p < 0,00), se kaže tudi z atribucijo sreča. Med 

strategijo čustva in preostalimi atribucijami za uspeh ni povezanosti (Tabela 36).  

 

Tabela 36: Povezanost strategije čustva z atribucijami za uspeh 

  Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh – sreča 

Strategija 

čustva 

r 0,08 0,31 −0,09 0,25 

p 0,17 0,00 0,14 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Med vsemi tremi strategijami, ki vključujejo pomoč in podporo (starši, učitelj in prijatelji), se 

kaže nizka, a statistično pomembna povezanost z atribucijama, pri katerima učenec pripisuje 

svoj uspeh trudu in sposobnostim (Tabela 37).  

 

Tabela 37: Povezanost strategij pomoč in podpora (staršev, učiteljev in prijateljev) z atribucijami za 

uspeh 

    
Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh – sreča 

Strategija pomoč 

in podpora 

staršev 

r 0,22 −0,03 0,30 −0,06 

p 0,00 0,61 0,00 0,32 

Strategija pomoč 

in podpora 
r 0,21 0,00 0,28 0,00 
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učiteljev 
p 0,00 0,99 0,00 0,99 

Strategija pomoč 

in podpora 

prijateljev 

r 0,12 0,12 0,15 0,07 

p 0,04 0,04 0,01 0,24 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

 

Med strategijo ignoriranje in atribucijama neznan vzrok in sreča se kaže nizka, vendar 

statistično pomembna povezanost (Tabela 38). Izmed navedenih atribucij se kaže najvišja 

povezanost za atribucijo, pri kateri učenci pripisujejo svoj uspeh neznanem vzroku (r = 0,29, 

p < 0,00) in sreči (r = 0,28, p < 0,00).  

 

Tabela 38: Povezanost strategije ignoriranje z atribucijami za uspeh 

  Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh – sreča 

Strategija 

ignoriranja 

r 0,12 0,29 0,05 0,28 

p 0,05 0,00 0,43 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

 

Med strategijo pasivnost in atribucijami za uspeh gre za nizko, a statistično pomembno 

povezanost pri dveh vrstah atribucij, in sicer pri atribuciji, pri kateri učenec pripisuje svoj 

uspeh neznanem vzroku (r = 0,32, p < 0,00), in pri atribuciji, pri kateri učenec pripisuje svoj 

uspeh sreči (r = 0,35, p < 0,00) (Tabela 39). 

 

Tabela 39: Povezanost strategije pasivnost z atribucijami za uspeh 

  Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh – sreča 

Strategija 

pasivnosti 

r −0,01 0,32 −0,10 0,35 

p 0,91 0,00 0,43 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Nizka povezanost se kaže med strategijo humorja in atribucijo, pri kateri posameznik 

pripisuje svoj uspeh neznanem vzroku (r = 0,29, p < 0,00), ter med omenjeno strategijo in 

atribucijo, pri kateri posameznik pripisuje svoj uspeh sreči (r = 0,28, p < 0,00) (Tabela 40). 

Kljub temu da gre za nizko povezanost, so vrednosti statistično pomembne. Negativna 
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povezanost se kaže z atribucijo, pri kateri posameznik svoj uspeh pripisuje trudu (r = −0,15,   

p < 0,01). 

 

Tabela 40: Povezanost strategije humor z atribucijami za uspeh 

  Atribucija 

uspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

uspeh – neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – trud 

Atribucija 

uspeh − sreča 

Strategija 

humorja 

r 0,05 0,29 −0,15 0,28 

p 0,42 0,00 0,01 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

7.4.2 Povezanost strategij za soočanje z učnim neuspehom z vzročnimi atribucijami za 

neuspeh 

 

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta je pokazal srednjo visoko povezanost med 

strategijo reševanje problema in atribucijo, pri kateri posameznik pripisuje svoj neuspeh 

pomanjkanju truda (r = 0,47, p < 0,00). Med strategijo reševanje problema in preostalimi 

atribucijami za neuspeh analiza ni potrdila statistično pomembne povezanosti (p > 0,05) 

(Tabela 41). 

 

Tabela 41: Povezanost strategije reševanja problema z atribucijami za neuspeh 

  Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh – 

smola 

Strategija 

reševanje 

problema 

r 0,12 −0,04 0,47 0,05 

p 0,38 0,95 0,00 0,94 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Kakšen je odnos strategije ukvarjanje z drugimi dejavnostmi z atribucijami za neuspeh? Nizka 

statistično pomembna povezanost se kaže med strategijo ukvarjanje z drugimi dejavnostmi in 

atribucijo, pri kateri učenec svoj neuspeh pripisuje svoji nesposobnosti (r = 0,24, p < 0,00), ter 

atribucijo, pri kateri učenec pripisuje svoj neuspeh smoli (r = 0,30, p < 0,00). Najvišja 

povezanost s to strategijo se kaže pri atribuciji, pri kateri posameznik pripisuje svoj neuspeh 

neznanem vzroku  (r = 0,36,  p < 0,00) (Tabela 42). Ni pa povezanosti med to strategijo in 

atribucijo, pri kateri učenec svoj neuspeh pripisuje netrudu. 

 



 

 

102 

 

Tabela 42: Povezanost strategije ukvarjanje z drugimi dejavnostmi z atribucijami za neuspeh 

  Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh − 

smola 

Strategija 

ukvarjanje z 

drugimi 

dejavnostmi 

r 0,24 0,36 0,03 0,30 

p 0,00 0,00 0,67 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Iz izračuna Pearsonovega korelacijskega koeficienta (Tabela 43) je razvidna povezanost 

strategije čustva z nekaterimi atribucijami za neuspeh. Srednja povezanost se kaže v odnosu te 

strategije in atribucije, pri kateri učenci svoj neuspeh pripisujejo (ne)sposobnostim (r = 0,40,  

p < 0,00). Nizka povezanost z omenjeno strategijo se kaže pri atribuciji, pri kateri učenci 

pripisujejo svoj neuspeh neznanemu vzroku (p = 0,39, p < 0,00), in atribuciji, pri kateri učenci 

pripisujejo neuspeh smoli (r = 0,33, p < 0,00).  

 

Tabela 43: Povezanost strategije čustva z atribucijami za neuspeh 

  Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh − 

smola 

Strategija 

čustva 

r 0,40 0,39 0,00 0,33 

p 0,00 0,00 0,95 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Ali se kaže povezanost med tremi strategijami, pri katerih učenci iščejo podporo in pomoč pri 

starših, učiteljih ali prijateljih oz. vrstnikih, in atribucijami za neuspeh? Pearsonov 

korelacijski koeficient je pokazal nizko, a statistično pomembno povezanost med strategijami 

pomoč in podpora staršev (r = 0,21, p < 0,03), pomoč in podpora učitelja (r = 0,34, p < 0,00) 

ter strategijo pomoč in podpora prijateljev (r = 0,35, p < 0,00) z atribucijo netrud. Nizka, a 

statistično pomembna povezanost se je pokazala tudi med strategijami pomoč in podpora 

učiteljev (r = 0,22, p < 0,00), prijateljev (r = 0,32, p < 0,00) in staršev (r = 0,14, p < 0,02) z 

atribucijo, pri kateri učenci svoj neuspeh pripisujejo (ne)sposobnosti. Med omenjenimi 

strategijami in preostalimi atribucijami za neuspeh ni statistično pomembne povezanosti 

(Tabela 44). 
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Tabela 44: Povezanost strategij pomoč in podpora (staršev, učiteljev in prijateljev) z atribucijami za 

neuspeh 

    
Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh − 

smola 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

r 0,14 0,06 0,21 0,03 

p 

 
0,02 0,32 0,03 0,65 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

učiteljev 

r 0,22 0,05 0,34 0,11 

p 

 
0,00 0,37 0,00 0,07 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

r 0,32 0,09 0,35 0,08 

p 

 
0,00 0,15 0,00 0,18 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Za učence s prevladujočo strategijo soočanja ignoriranje je značilna atribucija, pri kateri 

učenci svoj neuspeh pripisujejo neznanemu vzroku (Tabela 45). Povezava je srednje močna in 

statistično pomembna (r = 0,43, p < 0,00). Nizka povezanost se kaže tudi med omenjeno 

strategijo in atribucijama, pri katerima učenec svoj neuspeh pripisuje sposobnostim (r = 0,29, 

p < 0,00) oz. smoli (r = 0,34, p < 0,00). 

 

Tabela 45: Povezanost strategije ignoriranje z atribucijami za neuspeh 

  Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh − 

smola 

Strategija 

ignoriranja 

r 0,29 0,43 0,07 0,34 

p 0,00 0,00 0,21 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Pri strategiji pasivnosti se kaže nizka, a statistično pomembna povezanost s tremi atribucijami 

za neuspeh, in sicer z atribucijo sposobnosti (r = 0,27, p < 0,00), atribucijo neznan vzrok       

(r = 0,25, p < 0,00) in atribucijo smola (r = 0,32, p < 0,00) (Tabela 46). Zopet se kaže 

povezanost med neučinkovito strategijo in atribucijami, pri katerih učenci ne čutijo kontrole 

nad lastnim učenjem. 
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Tabela 46: Povezanost strategije pasivnost z atribucijami za neuspeh 

  Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh − 

smola 

Strategija 

pasivnosti 

r 0,27 0,25 0,02 0,32 

p 0,00 0,00 0,80 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Učenci, ki se z neuspehom soočajo s humorjem, svoj neuspeh pripisujejo smoli (r = 0,27,       

p < 0,00), neznanemu vzroku (r = 0,25, p < 0,00) in nesposobnosti (r = 0,17, p < 0,00). Gre za 

nizko, a statistično pomembno povezanost (Tabela 47). Negativna povezanost se kaže z 

atribucijo, pri kateri učenci neuspeh pripisujejo pomanjkanju truda.  

 

Tabela 47: Povezanost strategije humor z atribucijami za neuspeh 

  Atribucija 

neuspeh – 

sposobnosti 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh – 

smola 

Strategija 

humorja 

r 0,17 0,25 −0,12 0,27 

p 0,00 0,00 0,04 0,00 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom in vzročnimi 

atribucijami učencev za učno neuspešnost? Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta 

ni pokazal večje povezanosti med atribucijami za uspeh. Vidna je povezava med 

učinkovitejšimi strategijami in atribucijo, pri kateri učenci pripisujejo svoj uspeh trudu – 

učenju, ter neučinkovitimi strategijami in atribucijo, pri kateri učenci svoj uspeh pripisujejo 

neznanem vzroku. Že v teoretičnem delu sem omenila, da učenci, ki uporabljajo učinkovitejše 

strategije za soočanje z učnim neuspehom, težijo k boljšemu lokusu notranje kontrole in 

spremenljivim atribucijam (Brdar, Rijavec, 1997; Brdar, Rijavec, 2002; Brdar, Rijavec, 

Lončarić, 2006; Mantzicopoulos, 1997). Podobno je pri pripisovanju neuspeha. Prav tako se 

učinkovite strategije bolj povezujejo z atribucijo, pri kateri učenec svoj neuspeh pripiše 

pomanjkanju učenja, kar lahko nadzoruje; neučinkovite strategije pa se povezujejo z 

atribucijo, pri kateri učenec svoj neuspeh pripiše smoli oz. neznanem vzroku, nad katerim 

nima nikakršnega vpliva.  
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Hipotezo H4 – učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom 

si pripisujejo različne vzročne atribucije za lastno učno (ne)uspešnost – lahko potrdim le pri 

nekaterih prevladujočih strategijah soočanja z učnim neuspehom, saj so se pri t. i. učinkovitih 

strategijah (reševanje problema, pomoč in podpora staršev, učiteljev in vrstnikov) pojavile 

podobne atribucije za uspeh in neuspeh; pri t. i. neučinkovitih strategijah (čustva, ignoriranje, 

ukvarjanje z drugimi dejavnostmi, pasivnost in humor) pa podobne atribucije za uspeh in 

neuspeh.    

 

Povezanost med strategijami za soočanje z učnim neuspehom in atribucijami je v večini 

primerov nizka, a statistično pomembna. Vendar lahko rečemo, da se kaže trend povezanosti 

med učinkovitimi strategijami za soočanje z učnim neuspehom in atribucijami, pri katerih 

učenci doživljajo kontrolo nad svojim učenjem, in obratno – učenci, ki ob neuspehu 

uporabljajo neučinkovite strategije za soočanje. Svoj uspeh oz. neuspeh pripisujejo 

dejavnikom, nad katerimi nimajo vpliva oz. ne vedo, zakaj so uspešni oz. neuspešni.  

 

7.4.3 Povezanost strategij za soočanje z učnim neuspehom z motivacijskimi cilji 

 

Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami učencev za soočanje z učnim neuspehom in 

motivacijskimi cilji? Statistična analiza kaže na pozitivno povezavo med produktivnimi 

strategijami in cilji (Tabela 48). 

Strategija reševanja problema in cilj znanje sta v najvišji korelaciji (r = 0,52, p < 0,00). Tako 

pri strategiji reševanja problema kot pri cilju znanje je učencu pomembno, da reši nalogo oz. 

problem. Ni mu samo pomembno, da bo naloga narejena oz. problem odpravljen, ampak tudi, 

kako bo opravljen. Negativna povezanost se kaže s ciljem neučenje (r = −0,28, p < 0,00), kar 

je logično glede na prejšnji rezultat. Pri strategiji reševanje problema se kaže nizka, a 

statistično pomembna povezanost še z preostalimi motivacijskimi cilji (Tabela 48).  

Za učence, ki se z neuspehom soočajo s čustvi, je najbolj značilen cilj neučenje (r = 0,45,       

p < 0,00). Negativna korelacija pa se kaže s ciljem znanje, gre sicer za nizko korelacijo, 

vendar statistično pomembno (r = −0,20, p < 0,00). Nizka, a statistično pomembna 

povezanost, se kaže tudi z naslednjimi motivacijskimi cilji: uspeh (r = 0,22, p < 0,00), narediti 

vtis (r = 0,20, p < 0,00) in biti najboljši (r = 0,14, p < 0,02). 

Učenci, ki ob neuspehu iščejo pomoč in podporo staršev, si večinoma najvišje postavljajo 

cilja biti narediti vtis (r = 0,36, p < 0,00) in znanje (r = 0,35, p < 0,00). Nizka, a statistično 

pomembna povezanost se kaže tudi s cilji uspeh (r = 0,33, p < 0,00), biti najboljši (r = 0,31,   
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p < 0,00) in izogniti se neuspehu (r = 0,17, p < 0,01). Negativna povezanost se kaže s ciljem, 

pri katerem se učenci želijo izogniti učenju (r = −0,23, p < 0,00). 

Pri tistih učencih, ki ob neuspehu iščejo pomoč in podporo pri prijateljih, se kaže nizka, a 

statistično pomembna povezanost s cilji: znanje, narediti vtis, biti najboljši in uspeh (Tabela 

48). 

Povezanost med strategijo pomoč in podpora učitelja in motivacijskimi cilji se kaže v večini 

primerov. Nizka, a statistično pomembna povezanost se kaže s cilji: uspeh (r = 0,24,               

p < 0,00), znanje (r = 0,37, p < 0,00), narediti vtis (r = 0,30, p < 0,00) in biti najboljši             

(r = 0,32, p < 0,00). Negativna povezanost se kaže s ciljem, pri katerem se želijo učenci 

izogniti učenju (r = −0,19, p < 0,00). 

Pri t. i. neproduktivnih strategijah soočanja z neuspehom (ukvarjanje z drugimi dejavnostmi, 

ignoriranje, pasivnost in humor) se kaže povezanost s ciljem, pri katerem se učenci želijo 

izogniti učenju (Tabela 48). Negativna povezanost, ki je sicer nizka, a statistično pomembna, 

pa se kaže s ciljem, ki se povezuje z znanjem. Pri strategiji ignoriranje se kaže nizka, a 

statistično pomembna povezanost še s cilji: izogniti se neuspehu (r = 0,19, p < 0,00), narediti 

vtis (r = 0,25, p < 0,00) in biti najboljši (r = 0,22, p < 0,00).  

 

Tabela 48: Povezanost strategij za soočanje z učnim neuspehom z motivacijskimi cilji 

    Cilj uspeh Cilj znanje 
Cilj izogniti se 

neuspehu 
Cilj neučenje 

Cilj 

narediti 

vtis 

Cilj biti 

najboljši 

Strategija 

reševanje 

problema 

r 0,26 0,52 0,25 −0,28 0,20 0,30 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Strategija 

čustva 

r 0,22 −0,20 0,12 0,45 0,20 0,14 

p 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

staršev 

r 0,33 0,35 0,17 −0,23 0,36 0,31 

p 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

prijateljev 

r 0,17 0,23 0,10 0,02 0,22 0,20 

p 0,01 0,00 0,10 0,79 0,00 0,00 

Strategija 

pomoč in 

podpora 

učitelja 

r 0,24 0,37 0,12 −0,19 0,30 0,32 

p 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

Strategija 

ukvarjanje z 

drugimi 

dejavnost. 

r 0,13 −0,13 0,15 0,38 0,12 0,07 

p 0,03 0,03 0,01 0,00 0,05 0,27 

Strategija r 0,14 −0,02 0,19 0,30 0,25 0,22 
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ignoriranja p 0,02 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Strategija 

pasivnosti 

r 0,03 −0,14 −0,06 0,26 0,05 0,00 

p 0,67 0,02 0,30 0,00 0,43 0,95 

Strategija 

humorja 

r −0,01 −0,19 0,02 0,32 0,04 0,00 

p 0,81 0,00 0,70 0,00 0,46 0,96 

Opomba. r = Pearsonov korelacijski koeficient; p = signifikantnost. 

 

 

Hipotezo H5 – učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom 

si pripisujejo različne motivacijske cilje za učenje – lahko potrdim le za nekatere prevladujoče 

strategije soočanja z učnim neuspehom in nekatere motivacijske cilje, saj si učenci s t. i. 

učinkovitimi strategijami soočanja z učnim neuspehom postavljajo pozitivne cilje in obratno, 

učenci z neučinkovitimi strategijami, si postavljajo cilje, ki niso učinkoviti za nadaljnje 

učenje. 

Povezanost med strategijami za soočanje z učnim neuspehom in motivacijskimi cilji za učenje 

je v večini primerov nizka oz. srednje močna, a statistično pomembna. Učenci, ki ob 

neuspehu uporabljajo učinkovitejše strategije (npr. reševanje problema, socialna podpora in 

pomoč drugih oseb), si kot motivacijski cilj za učenje najpogosteje postavljajo znanje. Učenci, 

ki ob neuspehu uporabljajo neučinkovite strategije (ignoriranje, pasivnost, humor, čustva), pa 

si kot motivacijski cilj postavljajo neučenje oz. se želijo učenju izogniti. 
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Pri katerih spremenljivkah so se pokazale razlike v soočanju z učnim neuspehom in za katero 

skupino je strategija značilnejša? 

 

Tabela 49: Strategije soočanja z učnim neuspehom glede na spol in razred 

Opomba. + = strategija je značilna za skupino. 

 

 

Spremenljivke 

 
 

 

Strategije 

Dečki Deklice Učenci 

5. 

razreda 

Učenci 

8. 

razreda 

Učno 

šibkejši 

oz. učno 

povpreč

ni 

učenci 5. 

razreda 

Učno 

uspešni 

učenci 5. 

razreda 

Učno 

šibkejši 

oz. učno 

povpreč

ni 

učenci 8. 

razreda 

Učno 

uspešni 

učenci 8. 

razreda 

Strategija reševanja 

problema   +
 

  

   

Strategija čustva 

   +
 

+ 

   

Strategija pomoč in 

podpora staršev   +
 

  

   

Strategija pomoč in 

podpora prijateljev  +  +  

   

Strategija pomoč in 

podpora učiteljev   +   

   

Strategija 

ukvarjanja z 

drugimi 

dejavnostmi 

   +  

   

Strategija 

ignoriranja      

   

Strategija humorja 
+ v 5. 

razredu 
  +  

   

Strategija pasivnosti 

   +  
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Kakšna je povezanost strategij soočanja z učnim neuspehom z atribucijami in motivacijskimi 

cilji?  

 

Tabela 50: Povezanost strategij soočanja z učnim neuspehom z vzročnimi atribucijami za učno 

(ne)uspešnost 

Opomba. PNE = pozitivna neznatna povezanost, PNI = pozitivna nizka povezanost, PSR = pozitivna 

srednja povezanost, NNE = negativna neznatna povezanost, NNI = negativna nizka povezanost, NSR 

= negativna srednja povezanost; *** (p < 0,00); ** (p < 0,05); * (p > 0,05). 

 

 

   ATRIBUCIJE Atribucija 

uspeh – 

sposob. 

Atribucija 

uspeh – 

neznan 

vzrok 

Atribucija 

uspeh – 

trud 

Atribucija 

uspeh  – 

sreča 

Atribucija 

neuspeh – 

sposob. 

Atribucija 

neuspeh – 

neznan 

vzrok 

Atribucija 

neuspeh – 

netrud 

Atribucija 

neuspeh –   

smola 
STRATEGIJE 

SOOČANJA 

Strategija 

reševanja 

problema 

PNE
***

 NNE
**

 PSR
***

 NNE
**

 PNE
*
 NNE

*
 PSR

***
 PNE

*
 

Strategija čustva 

PNE
*
 PNI

***
 NNE

*
 PNI

***
 PSR

***
 PNI

***
 PNE

*
 PNI

***
 

Strategija pomoč 

in podpora 

staršev 

PNI
***

 NNE
*
 PNI

***
 NNE

*
 PNE

**
 PNE

*
 PNI

**
 PNE

***
 

Strategija pomoč 

in podpora  

učiteljev 

PNI
***

 PNE
*
 PNI

***
 PNE

*
 PNI

***
 PNE

*
 PNI

***
 PNE

*
 

Strategija pomoč 

in podpora  

prijateljev 

PNE
**

 PNE
**

 PNE
*
 PNE

***
 PNI

***
 PNE

*
 PNI

***
 PNE

*
 

Strategija 

ukvarjanja z 

drugimi 

dejavnostmi 

PNE
*
 PNI

***
 NNE

*
 PNI

***
 PNI

***
 PNI

*** 
PNE

*
 PNI

***
 

Strategija 

ignoriranja 
PNE

**
 PNI

***
 PNE

*
 PNI

***
 PNI

***
 PSR

***
 PNE

*
 PNI

***
 

Strategija 

humorja PNE
*
 PNI

***
 NNE

**
 PNI

***
 PNE

***
 PNI

***
 NNE

**
 PNI

***
 

Strategija 

pasivnosti 
NNE

*
 PNIº

***
 NNE

*
 PNI

***
 PNI

***
 PNI

***
 PNE

*
 PNI

***
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Tabela 51: Povezanost strategij za soočanje z učnim neuspehom z motivacijskimi cilji 

MOTIVACIJSKI 

CILJI 

Uspeh Znanje 
Izogniti se 

neuspehu 

Izogniti se 

učenju 

Narediti 

vtis 

Biti 

najboljši 
STRATEGIJE 

SOOČANJA 

Strategija reševanja 

problema PNI
*** 

PSR
*** 

PNI
*** 

NNI
 ***

 PNI
*** 

PNI
***

 

Strategija čustva 

PNI
*** 

NNI
 *** 

PNE
** 

PSR
*** 

PNI
***

 PNE
**

 

Strategija pomoč in 

podpora staršev PNI
*** 

PNI
*** 

PNE
**

 NNI
 ***

 PNI
*** 

PNI
***

 

Strategija pomoč in 

podpora prijateljev 
PNE

**
 PNI

*** 
PNE

*
 PNE

* 
PNI

***
 PNI

*** 

Strategija pomoč in 

podpora učiteljev PNI
*** 

PNI
*** 

PNE
**

 NNE
 ***

 PNI
***

 PNI
***

 

Strategija ukvarjanja z 

drugimi dejavnostmi PNE
**

 NNE
 **

 PNE
**

 PNI
***

 PNE
***

 PNE
*
 

Strategija ignoriranja 

PNE
**

 NNE
 *
 PNE

***
 PNI

***
 PNI

***
 PNI

***
 

Strategija humorja 

NNE
 *
 NNE

 ***
 PNE

*
 PNI

***
 PNE

*
 PNE

*
 

Strategija pasivnosti 

PNE
*
 NNE

**
 NNE

 *
 PNI

***
 PNE

**
 PNE

*
 

Opomba. PNE = pozitivna neznatna povezanost, PNI = pozitivna nizka povezanost, PSR = pozitivna srednja 

povezanost, NNE = negativna neznatna povezanost, NNI = negativna nizka povezanost, NSR = negativna 

srednja povezanost; *** (p < 0,00); ** (p < 0,05); * (p > 0,05). 
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8 SKLEP 

 
V magistrskem delu sem preučevala soočanje učencev z učnim neuspehom. Na podlagi 

teoretskih spoznanj sem oblikovala  raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki sem jih empirično 

preverila. Glavni inštrument raziskave je bil za to raziskavo oblikovan vprašalnik, katerega 

trditve so bile povzete, prevedene oz. vsebinsko prilagojene iz treh različnih vprašalnikov: 

Vprašalnika učne motivacije (Juriševič, 2005), vprašalnika Strategije suočavanja s neuspjehom 

u školi (Brdar in Rijavec, 1997) in vprašalnika Skala suočavanja s dobivanjem loše ocjene 

(Lončarić, 2006). V raziskavo je bilo vključenih 304 učencev. 

Učni neuspeh je eden izmed najpogostejših problemov, s katerim se vsakodnevno srečujejo 

šolarji. Najpogosteje učni neuspeh povezujemo s slabimi ocenami, vendar ga lahko 

opredelimo tudi kot nedoseganje standardov znanja, delovanje pod lastnimi zmožnostmi, 

nerazvijanje ustreznih kompetenc in drugo. Učenci različno interpretirajo tako svoj učni uspeh 

kot neuspeh. Razlaga učne situacije je odvisna od dejavnikov, kot so učenčeve osebnostne 

lastnosti, učenčeva samopodoba, učna zgodovina učenca, motivacijske težnje in strukturne 

relevantnosti. Učenci se med seboj razlikujejo tudi po tem, kakšen je vzrok njihovega 

neuspeha. Vzroki se lahko kažejo v posamezniku samem ali v njegovem socialnem okolju. 

Neuspeh v šoli opredeljujemo tudi kot enega najpogostejših stresorjev osnovnošolcev. Bolj 

kot stres na kakovost učenčevega vsakdana vpliva učinkovito obvladovanje stresa. Neuspeh 

lahko deluje na učenca spodbujevalno in ga spodbudi k učenju ali reševanju problema; lahko 

pa privede do stiske, ko učenec nima možnosti, da bi se spoprijel z nastalim problemom.  

Učenci želijo zmanjšati občutek neugodja na različne načine. Nekatere izmed strategij za 

soočanje označujemo kot učinkovite, saj privedejo do želenega rezultata; ko pa učenec ne 

upošteva problema, se obnaša pasivno, želi s humorjem prikriti problem ali lastno čustveno 

stanje oz. se odzove z negativnimi čustvi, govorimo o neučinkovitih strategijah. Po hrvaških 

avtorjih I. Brdar, Lončarić in M. Rijavec sem pri pripravi empirične raziskave oziroma 

vprašalnika za ugotavljanje strategij učencev za soočanje s šolskim neuspehom prevzela 

naslednje strategije za soočanje z učnim neuspehom: reševanje problema, socialna podpora in 

pomoč staršev, prijateljev/vrstnikov, učitelja, čustva, ukvarjanje z drugimi dejavnostmi, 

pasivnost, ignoriranje in humor.  

Zakaj je sploh pomembno, da učenec uporablja učinkovite strategije za soočanje z učnim 

neuspehom? Če so načini soočanja dalj časa neučinkoviti, lahko privedejo do negativnih 

posledic, ki se kažejo na različnih področjih učenčevega delovanja (učenje, motivacija za 

delo), učenčevem mentalnem zdravju, depresivnem vedenju, različnih motnjah itd. Učenec 
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lahko uporablja eno samo strategijo, včasih tudi več strategij hkrati. Vsak učenec pa ima zase 

prevladujočo strategijo soočanja. Med učenci sem želela preveriti prevladujoče strategije za 

soočanje z učnim neuspehom.  

Prvo raziskovalno vprašanje se je tako glasilo: Katere strategije soočanja z učnim neuspehom 

prevladujejo pri učencih osnovne šole? Ugotovila sem, da je med učenci prevladujoča 

strategija reševanja problema. Gre za najboljšo strategijo, saj učenec svoja miselna in 

vedenjska prizadevanja usmeri k temu, da bi najučinkoviteje razrešil problem. Neuspeh mu 

predstavlja alarm, da mora povečati napor pri svojem učenju in delu. Sledijo strategije, ki jih 

prav tako označujemo kot učinkovite, saj učenci iščejo pomoč in podporo pri starših, učitelju 

in prijateljih oz. vrstnikih. Učenci lahko iščejo podporo in tolažbo, da lažje premagajo stisko 

ob neuspehu ali, pa pomoč pri razreševanju nastalega problema. Strategija ignoriranja 

problema je naslednja strategija, ki je bila zaznana kot prevladujoča. Gre za neučinkovito 

strategijo, saj učenec problem ignorira in ne išče možnosti, kako bi problem razrešil. Sledi 

strategija, pri kateri učenec ob neuspehu usmerja pozornost k drugim dejavnostim z 

namenom, da bi pozabil na neuspeh, ki ga je doživel. Če učenec preusmeri misli od problema 

za kratek čas, ni razloga za večjo skrb, saj se s tem umiri in se lahko kasneje lažje osredotoči 

na problem, ki ga pesti. Problem nastane, če mu ostale dejavnosti predstavljajo beg od 

problema. Sledi strategija pasivnost, pri kateri se učenec obnaša nedejavno. Nevarnost pri 

uporabi te strategije je, da lahko učenec začne razvijati t. i. naučeno nemoč. Strategija humor 

je bila malokrat izbrana, ta strategija pa je opaznejša v višjih razredih. Najmanj pogosta je 

strategija, pri kateri se posameznik na neuspeh odzove s čustvi. V povezavi z učnimi dosežki 

se najpogosteje pojavljajo naslednja čustva: užitek, upanje, ponos, dolgčas, jeza, strah, 

brezup, ljubosumje, žalost, sovraštvo in sram (Pekrun s sod., 2002; Pekrun s sod., 2006). Če 

je odzivanje s t. i. negativnimi čustvi preveč dolgotrajno, tovrstna čustva učencu 

onemogočajo, da se skoncentrira na učenje. Negativna čustva, predvsem jezo, pa lahko 

usmerja tudi na druge, npr. na učitelja. Iz rezultatov je razvidno, da učenci uporabljajo tako 

učinkovite kot neučinkovite strategije, zato je v tem primeru smiselno razmišljati o 

preventivnem ravnanju oz. v smeri, da se učenci naučijo konstruktivnega soočanja s 

problemom (ne samo z neuspehom, ampak tudi s preostalimi težavami, ki jih pestijo).  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v soočanju z 

učnim neuspehom glede na starost (5. in 8. razred), spol in učni uspeh (zaključna povprečna 

ocena preteklega šolskega leta) učencev. Postavila sem tri hipoteze, v katerih sem 

predpostavila, da se pojavljajo razlike v soočanju glede na starost, spol in učni uspeh. Izračun 

t-preizkusa kaže, da se med učenci 5. in 8. razreda pojavljajo statistično pomembne razlike v 
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soočanju z učnim neuspehom. Razlike v soočanju glede na starost so se pokazale v strategiji 

reševanja problema, strategiji čustva, strategijah, kjer posamezniki iščejo podporo in pomoč 

pri starših/prijateljih oz. vrstnikih/učitelju, strategiji ukvarjanja z drugimi dejavnostmi, 

strategiji pasivnost in strategiji humorja. Strategija reševanja problema je značilnejša za 

učence 5. razreda. Ta rezultat je skladen z že prej opravljenimi raziskavami (npr. Brdar in 

Rijavec, 1997, 1998; Lončarić, 2007). Na čustva usmerjena strategija je značilnejša za starejše 

učence. Za njih je po vsej verjetnosti značilnejša uporaba negativnih čustev, kot je jeza. 

Razlike se kažejo tudi v iskanju podpore in pomoči. Učenci se razlikujejo po tem, pri kom 

iščejo podporo oz. pomoč. Mlajši učenci iščejo podporo in pomoč pogosteje pri starših in 

učitelju, starejši učenci pa pri vrstnikih. Enake ugotovitve so pokazale že v teoretičnem delu 

omenjene raziskave (npr. Frydenberg in Lewis, 2000). Podobna slika je opazna tudi v praksi. 

Strategija, pri kateri se posameznik ukvarja z drugo dejavnostjo, da bi pozabil na neuspeh, je 

značilnejša za starejše učence. Prav tako sta za starejše značilnejši strategiji humor in 

pasivnost. Zaskrbljujoč je podatek, da so t. i. neučinkovite strategije značilnejše za starejše 

učence. Tu se postavlja vprašanje vzrokov. Starejši učenci naj bi imeli na razpolago večji 

izbor strategij, hkrati pa naj bi bilo vedenje teh učencev zrelejše glede na mlajše. Že primeri iz 

prakse kažejo, da je pri starejših učencih več posmehovanja ob neuspehu, ob problemu se 

obnašajo pasivno ali pa ga ignorirajo. Verjetno želijo nekateri pred sošolci pokazati, da jim ni 

mar za slabe ocene, in ob tem uporabljajo še humor. Mogoče gre v tem primeru le za krinko 

učenca, da bi pred sošolci prikril svojo stisko, ki je ne zna ali noče pokazati pred drugimi. 

Nekateri učenci doživljajo ponavljajoče se neuspehe – ti postajajo stalnica njihovega šolanja – 

s humorjem in ignoriranjem želijo vsaj za kratek čas omiliti občutek neuspeha. Pomembno je, 

da je učitelj pozoren na tovrstno vedenje in pomaga učencu, da uvidi, da tovrstno ravnanje 

vodi v začaran krog neuspeha.  

Postavljena hipoteza se je nanašala tudi na razlike v soočanju glede na spol. Razlike so se 

pokazale le v dveh strategijah, in sicer v strategiji pomoč in podpora prijateljev in strategiji 

humorja. Tako kot tudi v raziskavah drugih avtorjev (npr. Brdar in Rijavec, 1998, Seiffge-

Krenke, 2000) je bila strategija, pri kateri učenci iščejo pomoč in podporo prijateljev, 

značilnejša za učenke, in sicer v 5. in 8. razredu. Strategija humor je značilnejša za dečke v 5. 

razredu. 

Cilj magistrskega dela je bil tudi ugotoviti razlike v soočanju glede na učni uspeh učencev 

(zaključno povprečno oceno). Postavila sem raziskovalno vprašanje, ki se je nanašalo na 

odnos med prevladujočimi strategijami učencev za soočanje z učnim neuspehom in njihovo 

učno uspešnostjo. V hipotezi sem predpostavila, da so učenci z različnimi prevladujočimi 
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strategijami za soočanje z učnim neuspehom različno učno uspešni. Ugotovitve tega niso 

potrdile, najverjetneje zaradi tega, ker so imeli učenci, vključeni v vzorec, povprečno zelo 

visoke ocene. T-preizkus je pokazal, da se v 8. razredu ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v soočanju glede na učno uspešnost, v 5. razredu pa se je pokazala statistično 

pomembna razlika le v strategiji čustva. Ta strategija je značilnejša za učno povprečne oz. 

šibkejše učence. 

V empiričnem delu sem predstavila ugotovitve glede vzročnih atribucij za (ne)uspeh in 

motivacijskih ciljev. Učenci najpogosteje uspeh in neuspeh pripisujejo trudu. Pri atribucijah 

za (ne)uspeh se niso pokazale statistično pomembne razlike glede na starost učencev. Razlike 

v pripisovanju so se pokazale glede na spol – dečki so bolj usmerjeni k pripisovanju uspeha 

svojim sposobnostim. Rezultat raziskave je pokazal, da deklice pogosteje pripisujejo neuspeh 

pomanjkanju truda kakor dečki. Razlike se prav tako niso pokazale v pripisovanju uspeha 

glede na učni uspeh, ne v 5. in tudi ne v 8. razredu. Razlika se je pokazala v pripisovanju 

neuspeha glede na učni uspeh, in sicer v 8. razredu. Atribucija nesposobnost se je izkazala 

pogostejša za učence, ki so učno povprečni oz. šibkejši. Glede motivacijskih ciljev je pri 

učencih najbolj izstopal motivacijski cilj znanje, nato strah pred neuspehom in želja po 

uspehu. Med osmošolci in petošolci so se pokazale statistično pomembne razlike v 

postavljanju motivacijskih ciljev. Cilj znanje se je izkazal za značilnejšega za mlajše učence, 

cilj izogibanja učenju pa za starejše učence. Prav tako je cilj »biti najboljši« značilnejši za 

mlajše učence. Glede na spol se niso pokazale statistično pomembne razlike v postavljanju 

motivacijskih ciljev v 5. razredu. Razlike so se pokazale med učenkami in učenci v 8. razredu. 

Učenke 8. razreda si pogosteje kot učenci 8. razreda postavljajo znanje kot motivacijski cilj; 

učenci 8. razreda pa se pogosteje kot učenke 8. razreda želijo izogniti učenju. Glede učnega 

uspeha in motivacijskih ciljev se niso pokazale statistično pomembne razlike, ne v 5. in ne v 

8. razredu. 

Ker sem že v teoretičnem delu nakazala povezanost sestavin motivacije z učno uspešnostjo in 

soočanjem z učnim neuspehom, je bil moj cilj ugotoviti povezanost strategij za soočanje z 

učnim neuspehom z vzročnimi atribucijami za (ne)uspeh in motivacijskimi cilji. V povezavi s 

tem ciljem sem si postavila dve raziskovalni vprašanji in dve hipotezi. Zanimalo me je, 

kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami za soočanje z učnim neuspehom in 

motivacijskimi cilji za učenje. V hipotezi sem predpostavila, da si učenci z različnimi 

prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom postavljajo različne motivacijske 

cilje za učenje. Vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta so bile srednje visoke oz. 

nizke. Vendar je bilo moč opaziti pozitivno povezavo med t. i. učinkovitimi strategijami in 
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pozitivnimi motivacijskimi cilji ter obratno – učenci, ki pri svojem soočanju uporabljajo t. i. 

neučinkovite cilje, so nagnjeni k izogibanju učenju. Če povzamem, učenci, katerih 

prevladujoča strategija za soočanje z učnim neuspehom je reševanja problema, si najpogosteje 

postavljajo pri učenju motivacijski cilj znanje (v tem primeru je bila povezanost najvišja). Ta 

cilj je značilen tudi za učence s prevladujočimi strategijami pomoč in podpora učitelja in 

prijateljev. Pri strategiji pomoč in podpora staršev se je pokazala najvišja povezanost s ciljem, 

pri katerem želijo učenci narediti vtis. Povezanost se je pokazala še z nekaterimi drugimi 

motivacijskimi cilji (npr. uspeh, biti najboljši). Vrednosti so sicer nizke, a statistično 

pomembne. Motivacijski cilj, pri katerem se imajo učenci namen izogniti učenju, je značilen 

za učence s prevladujočimi neučinkovitimi strategijami: strategija ukvarjanje z drugim 

dejavnostmi, strategija čustva, strategija ignoriranja, strategija pasivnosti, strategija humorja. 

Povezave med tem ciljem in neučinkovitimi strategijami so sicer nizke (razen pri strategiji 

čustva), a statistično pomembne. Poleg neuspešnosti pri soočanju z neuspehom si postavljajo 

cilj, ki ni učinkovit za njihovo učenje in verjetno vodi do novih neuspehov.  

Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti odnos med vzročnimi atribucijami za učni uspeh oz. 

neuspeh in strategijami za soočanje z učnim neuspehom. Raziskovalno vprašanje se je glasilo: 

Kakšen je odnos med prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom in vzročnimi 

atribucijami učencev za učno uspešnost? Na podlagi raziskovalnega vprašanja sem postavila 

hipotezo, da si učenci z različnimi prevladujočimi strategijami soočanja z učnim neuspehom 

pripisujejo različne vzročne atribucije za lastno učno (ne)uspešnost. Povzela bom, s katero 

atribucijo je imela strategija najmočnejšo povezanost. Učenci s prevladujočo strategijo 

reševanje problema najpogosteje pripisujejo tako uspeh kot neuspeh trudu (povezanost je s to 

atribucijo najmočnejša). Prav tako trudu najpogosteje pripisujejo vzroke za svoj učni uspeh 

oz. neuspeh tudi učenci, katerih prevladujoča strategija je iskanje socialne podpore in pomoči 

tako pri starših, učitelju in prijateljih. Učenci, katerih prevladujoča strategija je ukvarjanje z 

drugimi dejavnostmi, najpogosteje pripisujejo tako uspeh kot neuspeh neznanemu vzroku 

(povezava med strategijo in atribucijo je bila najvišja). To se kaže tudi pri učencih, katerih 

prevladujoča strategija je ignoriranje. Učenci, katerih prevladujoča strategija so čustva, svoj 

uspeh najpogosteje pripisujejo neznanemu vzroku, neuspeh pa sposobnostim. Za učence, 

katerih prevladujoča strategija soočanja je pasivnost, je značilno, da svoj uspeh najpogosteje 

pripisujejo sreči, neuspeh pa smoli. Učenci, ki ob neuspehu najpogosteje uporabljajo 

strategijo humor, svoj uspeh pripisujejo neznanem vzroku, neuspeh pa smoli. 

Povezanost med strategijami za soočanje z učnim neuspehom in atribucijami je v večini 

primerov nizka, a statistično pomembna. Vseeno lahko rečemo, da se kaže trend povezanosti 



 

 

116 

 

med učinkovitimi strategijami za soočanje z učnim neuspehom in atribucijami, pri katerih 

učenci čutijo kontrolo nad svojim učenjem. Velja tudi obratno – učenci, ki ob neuspehu 

uporabljajo neučinkovite strategije za soočanje, svoj uspeh oz. neuspeh pripisujejo 

dejavnikom, nad katerimi nimajo vpliva oz. ne vedo, zakaj so uspešni oz. neuspešni. Učenci, 

ki so v svojem soočanju z učnim neuspehom učinkoviti, čutijo kontrolo nad svojim učenjem. 

Uspeh in neuspeh pripisujejo kontroljivim in nestabilnim dejavnikom. Učenci z 

neučinkovitimi strategijami za soočanje večinoma pripisujejo svoj uspeh neznanemu vzroku 

ali sreči, torej nimajo občutka o odvisnosti učnega uspeha od njih samih. Ti učenci pa svoj 

neuspeh pripisujejo zopet zunanjim dejavnikom, na katere nimajo vpliva. Učenci, katerih 

prevladujoča strategija so čustva, pa svoj neuspeh pripisujejo slabšim sposobnostim. Tovrstno 

pripisovanje lahko privede do zmanjšanja učenčeve samozavesti, sploh če tudi njegovo 

socialno okolje išče vzrok za njegov neuspeh v njegovih slabših sposobnostih. Ta učenec ne 

bo verjel, da je lahko uspešen, sploh če se neuspeh večkrat ponovi.  

Teorije kažejo na to, da se lahko vsak posameznik nauči ustreznejšega soočanja s stresnimi 

situacijami. S koraki, kako privesti učenca do učinkovitejšega soočanja z neuspehom, sta se 

ukvarjala predvsem avstralska avtorja E. Frydenberg in Lewis. Opozarjata, da tudi učenci, ki 

se slabše soočajo z učnim neuspehom, že uporabljajo učinkovite strategije, vendar jih je 

premalo oz. so pri njih neuspešni. Zato je v tem primeru nujno minimaliziranje neučinkovitih 

strategij in poudarjanje učinkovitih (Frydenberg in Lewis, 2004). V Avstraliji je bil razvit 

program za učinkovito soočanje, katerega bistvo je, da se učenci naučijo spoznati neuspeh kot 

izziv in ne kot grožnjo ter da se naučijo s problemom soočiti. Vsekakor pa so poleg programa 

pogoj za napredovanje v soočanju pomembni nekateri dejavniki: dobre komunikacijske 

spretnosti, pozitivne osebnostne dispozicije ter spodbudno socialno okolje. Kakšni so koraki, 

da se učenec nauči učinkovitega soočanja, ne samo z neuspehom, ampak tudi z drugimi 

težavami, ki ga pestijo? Najprej je potrebno učencem predstaviti teoretični okvir za soočanje. 

Strategije soočanja učencem predstavimo glede na njihovo starost. Uporabimo lahko zgodbe, 

v katerih učenci prepoznavajo strategije in jih vrednotijo. Za mlajše učence bi lahko sestavili 

zgodbo, v kateri npr. nastopajo živali. Učenci v zgodbi zaznajo problem. Predstavimo jim npr. 

tri načine, kako se soočiti s tem problemom. Nato analizirajo in vrednotijo strategije soočanja. 

Spodbudimo jih, da predstavijo svoje videnje problema in poti, kako se s problemom soočiti 

oz. ga razrešiti. 

Učence moramo naučiti, da znajo presoditi problem. Predstavimo jim problem, ki se je zgodil 

(npr. negativno oceno), naloga učencev pa je, da presodijo, kaj lahko sami naredijo za 

razrešitev problema, ali je problem razrešljiv, ali morajo prositi za pomoč koga drugega, kako 
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bi se lahko soočili z nastalo situacijo. Učence spodbudimo k razmišljanju z vprašanji, ali so že 

doživeli tovrstni problem, kako so ravnali ter kako bi ravnali sedaj.  

Avtorji programa kot eno izmed metod dela navajajo poudarjanje neučinkovitih strategij – 

sploh tistih, ki se povezujejo z depresivnim vedenjem: npr. krivda, jeza, uporaba raznih 

substanc. Na tem mestu bi bilo smiselno vključiti igro vlog. Igra lahko poteka v paru – prvi v 

paru se na problem odzove učinkovito (npr. predstavi tudi razrešitev problema), drugi v paru 

pa predstavi neučinkovito soočanje. Pri drugem načinu učenci iščejo negativne dejavnike, 

sploh pasti, do katerih lahko privede tovrstno soočanje.  

Ni dovolj, da učencem predstavimo samo strategije soočanja. Do zmožnosti učinkovitega 

soočanja privedejo še druge kompetence, ki si jih mora učenec pridobiti. Mednje uvrščamo 

tudi učinkovito komuniciranje. Pomembno je, da se nauči samoevalviranja načina soočanja, 

da se je o svojim težavah zmožen odkriti pogovarjati in da zna prositi za pomoč, ko jo 

potrebuje. Dobro je, da mu pokažemo, da nam ni vseeno zanj in da mu bomo pomagali. 

Učenec mora občuti našo skrb, zaupanje, spoštovanje in pri nas dobiti občutek varnosti.  

Učence je potrebno naučiti tudi učinkovitega reševanja problema in postavljanja ciljev. Kot je 

bilo že omenjeno, se učinkovite strategije soočanja povezujejo s pozitivnimi motivacijskimi 

cilji. Učence moramo spodbuditi, da pripisujejo svojo učno uspešnost dejavnikom, ki jih 

nadzirajo, ter da začutijo nadzor nad svojim učenjem.  

Program lahko na šoli uvedemo v obliki projekta za vse učence ali pa ga vključimo v koncept 

dela z učenci z učnimi težavami. 

Poleg razvijanje učinkovitih strategij za soočanje z učnim neuspehom pa je potrebno 

poskrbeti, da učenec čim manjkrat doživi neuspeh. Pomagati mu moramo, da se nauči 

učinkovitih metod učenja – sem uvrščamo strategije učenja, organizacijo učnega prostora in 

časa, razvijanje delovnih in učnih navad. Pomembno je, da se v učenje učinkovitega soočanja 

vključijo vsi udeleženci učnega procesa (učenec, učitelj/svetovalni delavec in starši). Šolske 

delavce, starše in učence je potrebno poučiti o pomembnosti kakovosti učenja, ki prinaša 

boljše rezultate. Vendar le učenje ni dovolj za uspeh. Pri učencu je potrebno razvijati še 

preostale kompetence. Zato je bistvo mojega dela seznaniti vse udeležence učnega procesa s 

pomembnostjo uporabe učinkovitih strategij za soočanje z učnim neuspehom za nadaljnje 

učenje. Le ob njihovem poznavanju učenec pridobi pestrejši izbor strategij, ki jih lahko 

uporablja v vsakdanjem življenju. Podala sem tudi načine, kako učence usmerjati k 

učinkovitejšim strategijam. Prav tako so pomembne ugotovitve raziskave, saj kažejo, da se s 

starostjo povečuje uporaba neučinkovitih strategij – to bi bilo lahko za učitelje in starše 

svarilo za razvijanje primernejšega dela z učenci. Ugotovitve kažejo tudi, da učenci, ki 
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uporabljajo neučinkovite strategije s soočanjem, svoj uspeh in neuspeh pripisujejo zunanjim 

dejavnikom, na katere nimajo vpliva. Prav tako si ti učenci postavljajo motivacijski cilj, ki ni 

učinkovit za njihovo učenje in po vsej verjetnosti vodi do novih neuspehov.  

 

Problem, ki sem ga imela pri izdelovanju magistrskega dela, se je nanašal predvsem na 

izvedbo anketnega vprašalnika. Zaradi prenasičenosti z anketnimi vprašalniki po šolah je 

težko pridobiti šole, ki so pripravljene sodelovati v raziskavi, in s tem dobiti ustrezno velik 

vzorec. Med izvajanjem anketnega vprašalnika sem se soočala z neprimernim odnosom 

nekaterih, predvsem starejših učencev, ki niso bili pripravljeni resno izpolnjevati vprašalnika. 

Mogoče je dejavnik, ki bi lahko negativno vplival na del rezultatov tudi uporabljen 

vprašalnik. Ta namreč zajema veliko postavk in anketiranci lahko izgubijo interes za 

izpolnjevanje in lahko del odgovorov prehitro obkrožijo (obkrožijo cel niz enakih odgovorov, 

odgovore obkrožujejo naključno oz. pustijo prazno). Morda bi lahko ta problem razrešila s 

krajšim anketnim vprašalnikom oz. še bolje, da bi predhodno in ob reševanju učence dodatno 

motivirala k poglobljenemu razmišljanju o svojem vedenju in natančnem izpolnjevanju 

vprašalnika.  

Vsekakor pa bi bilo dobro raziskavo ponoviti, mogoče še na večjem vzorcu, in spremljati 

razvoj teh učencev v longitudinalni raziskavi.  

 

Na področju soočanja z učnim neuspehom je še marsikaj neraziskanega. Raziskali bi lahko še, 

kako se z neuspehom soočajo učenci s posebnimi potrebami (z učnimi, vedenjskimi, 

duševnimi težavami), prav tako pa bi lahko v raziskavo vključili nadarjene učence in 

poduspešne učence  (učence, ki dosegajo slabše rezultate, kot bi jih lahko glede na svoje 

sposobnosti). Glede na izsledke teoretičnega in empiričnega dela bi bilo smiselno na šolah 

voditi projekt, ki bi vključeval smernice za razvijanje učinkovitih strategij. V projekt bi 

vključili učence, ki so neuspešni oz. se ne znajo učinkovito soočati s problemom, niso 

motivirani za učenje in drugo. Ocenili bi njihovo začetno stanje – tako učni uspeh, njihovo 

soočanje z učnim neuspehom, atribuiranje in postavljanje ciljev. Na podlagi začetnega stanja 

bi sestavili načrt za delo z učencem. Delo bi potekalo v manjših skupinah po predstavljenih 

smernicah. Glede na opažanja bi izpopolnjevali program. Ob koncu programa bi ugotavljali 

učenčev napredek glede na začetno stanje. Z izpopolnjenim programom bi lahko v naslednjih 

letih pomagali še več učencem.  

 

Neuspeh je del našega življenja. Pomembno je, da v neuspehu vidimo izziv, ne grožnje. 



 

 

119 

 

Neuspeh je neizogiben del uspeha. Lahko je začetek neke nove poti. Da se otrok nauči hoditi, 

mora velikokrat pasti. Neuspeh je tudi pokazatelj uspeha, za katerega si prizadevamo. Ko 

skakalca s palico premaga konkurenca, višina skoka pokaže njegov napredek. Ta neuspeh 

postane začetna točka njegovih treningov, na katerih skuša dokazati, da trenutni neuspeh ni 

nujno tudi dokončen! (Dave Anderson) 

 

Soočanje z učnim neuspehom je tema, ki se ji do sedaj v šolah nismo veliko posvečali. Zato je 

pomembno, da vse udeležence učnega procesa seznanimo s pomembnostjo učinkovitega 

soočanja z učnim neuspehom.  

 

Skrivnost uspeha vsakega uspešnega človeka je, da je razvil drugačne navade od tistih, ki so 

neuspešni. (A. Jackson King) 
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