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UUUUČČČČENJEENJEENJEENJE

• Sposobnost učenja naredi 
vrsto učinkovitejšo v boju 
za preživetje.

• Vrojeni nagoni in mutacije 
ne zagotavljajo uspešnosti 
višje razvitim organizmom.

• Primer učenja kojotov.
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UUUUČČČČENJEENJEENJEENJE

• Teorije učenja izhajajo iz treh postavk:
– učenje oblikuje vedenje (to je povsem očitno pri 

višje razvitih bitjih – delež priučenega vedenja 
je pri nas bistveno večji od deleža prirojenega 
vedenja);

– učenje je prilagodljivo (naravna selekcija izloča 
neprimerne vedenjske vzorce);

– učenje poteka na osnovi določenih pravil oz. 
zakonov.
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Zakoni uZakoni uZakoni uZakoni uččččenjaenjaenjaenja

Aristotel (4. stol. p.n.št.):
zakoni asociacij;

– Zakon bližine; vzpostavitev povezave med 
izkušnjami, ki so bile doživete skupaj 
(časovno ali krajevno). To izrabljamo pri 
kognitivnem intervjuju – učinek konteksta.

– Zakon podobnosti; povezava med podobnimi 
izkušnjami.

– Zakon kontrasta; povezava med nasprotnimi 
izkušnjami.
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VRSTE UVRSTE UVRSTE UVRSTE UČČČČENJAENJAENJAENJA

• HABITUACIJA (PRIVAJANJE)
– Na dražljaj, ki se ponavlja se ne 

odzivamo.
• POGOJEVANJE

– KLASIČNO
– INSTRUMENTALNO

• KOGNITIVNO SOCIALNO UČENJE
• UČENJE Z VPOGLEDOM
• BESEDNO UČENJE

Razvitost
organizma

IQ = 0

IQ = 100
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KLASIKLASIKLASIKLASIČČČČNO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJE

� Bistvo: nek prvotni (vrojeni) 
odziv organizma nadomestiti z 
novim (priučenim) odzivom.

Primer: samo, da sedimo na 
stolu pri zobozdravniku, čutimo 
strah.
Zakaj? Saj nas nič ne boli…

Pavlov (1849-1936)

• Brezpogojni odziv: bolečina – strah

• Pogojni odziv: zobozdravnikova ordinacija – strah

pred ordinacijo oz. zobozdravnikom.
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KLASIKLASIKLASIKLASIČČČČNO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJE

• BREZPOGOJNI REFLEKSI
– VROJENI, SPROŽAJO JIH BREZPOGOJNI 

DRAŽLJAJI
• Bolečina (brezpogojen dražljaj)            odmik 

roke (brezpogojen refleks ali odziv)

• POGOJNI REFLEKSI
– SO NAUČENI IN NE PRIROJENI, SPROŽAJO JIH 

POGOJNI DRAŽLJAJI
– Zvonenje (pogojni dražljaj)          slinjenje (pogojni 

refleks ali odziv)
– Pogoji vzpostavitve: časovna razdalja, predhodno 

učenje, pripravljenost organizma.
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KLASIKLASIKLASIKLASIČČČČNO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJE

Negativne značilnosti klasičnega pogojevanja: razvoj 
neprimernih vedenjskih vzorcev.
– pogojeno zavračanje hrane; problem 

kemoterapije;
– pogojeni čustveni odzivi; ob nekem dogodku 

nekoč nevtralni dražljaj povežemo s pozitivnim 
ali negativnim čustvom (fobije);

– pogojeni imunski odzivi; ponovno problem 
kemoterapije;

– problem uživalcev drog.
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FOBIJEFOBIJEFOBIJEFOBIJE

Poskus z malim Albertom
(Watson, Rayner, 1920)

John B. Watson:
- Prva teorija o 
nastanku
fobij.
-Pionir 
potrošniškega
oglaševanja.
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• Strah pred višino (akrofobija);
• Strah pred zaprtimi prostori (klaustrofobija);
• Strah pred insekti (insektofobija);
• Strah pred mišmi (musofobija);
• Strah pred psi (pedifobija);
• Strah pred bližino visokih stavb (batofobija)
• Strah pred ogledali (katoptrofobija);
• Strah pred predmeti na desni strani telesa,
• Strah pred koleni;
• Strah pred najedanjem črvov;
• Strah pred ribami;
• Strah pred molji, oblaki, sencami, barvami, datumom…

FOBIJEFOBIJEFOBIJEFOBIJE
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Pogojen Pogojen Pogojen Pogojen ččččustveni odziv ustveni odziv ustveni odziv ustveni odziv ---- FOBIJEFOBIJEFOBIJEFOBIJE

Watson: tudi mišljenje je samo
ogromen splet pogojnih odzivov. 
To dokazuje gibanje glasilk oz. 
ponotranjanje govora.

Watson: svobodne volje ni.
Vedenje je v celoti odvisno
od dražljajev (okoliščin) na katere 
se odzivamo.
Človek ne odgovarja za svoje 
vedenje.

Fobije danes: dednost (do 0,59 pri strahu pred krvjo!),
vpliv družine oz. družbenega okolja.
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KLASIKLASIKLASIKLASIČČČČNO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJE

Uporaba psiholoških 
spoznanj v praksi:
pogojevanje in
reklamni oglasi

Kdo bi lahko ljubil 
dekle z od tobaka 

obarvanimi zobmi in 
zadahom tobaka?
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KLASIKLASIKLASIKLASIČČČČNO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJENO POGOJEVANJE

• Generalizacija ali posploševanje
– Pogojni refleks se pojavi tudi ob podobnih 

dražljajih.

• Diskriminacija ali razlikovanje dražljajev

• Obstojnost pogojnih refleksov
– Spontana vrnitev odziva ali refleksa.
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INSTRUMENTALNO POGOJEVANJEINSTRUMENTALNO POGOJEVANJEINSTRUMENTALNO POGOJEVANJEINSTRUMENTALNO POGOJEVANJE

• Thorndinke E. L. (1874-1949)
• poskusi in napake (na začetku učenja)

– zakon učinka (ohranjajo se vedenjski 
vzorci, ki vodijo do zadovoljstva).

• instrumentalno ali operantno učenje
– ojačanje in kazen    dve posledici 

učenja).

• Razlika med klasičnim in instrumentalnim 
pogojevanjem: pri instrumentalnem 
pogojevanju je vedenje sredstvo za dosego 
cilja.
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INSTRUMENTALNO INSTRUMENTALNO INSTRUMENTALNO INSTRUMENTALNO 
POGOJEVANJEPOGOJEVANJEPOGOJEVANJEPOGOJEVANJE

Skinner: Poskusi z živalmi naj 
bi dokazovali, da svobodne 
volje ni…

• Svobodna volja je iluzija
• Ker okolje določa vedenje (predvsem avtoritete), 
nismo odgovorni za lastno vedenje.
• Alkoholizem in kriminal sta posledici vpliva okolja.
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Instrumentalno pogojevanje

• OJAČANJE
– pozitivno ojačanje

(nagrada)
– negativno ojačanje

(zobe si umivamo, da 
gremo čim manjkrat k 
zobozdravniku)

Naučeno vedenje se ohranja.
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• KAZEN
– pozitivno kaznovanje (žena 

tepe moža, ker je prišel pijan 
domov; napotitev k sodniku za 
prekrške…)

– negativno kaznovanje -
odtegnitev nagrade (ne 
plačamo storitve mehaniku, 
pleskarjem...)

Naučeno vedenje izginja.

Instrumentalno pogojevanjeInstrumentalno pogojevanjeInstrumentalno pogojevanjeInstrumentalno pogojevanje
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ProblematiProblematiProblematiProblematiččččnost kaznovanjanost kaznovanjanost kaznovanjanost kaznovanja

• zakaj sem sploh kaznovan?!
• pojav strahu
• kazen ne pomeni, da ni tudi nagrade 

(uporaba osamitve)
• izživljanje?
• uporaba agresije…

Kaznovanje zmanjšuje možnost pojava slabega vedenja, 
ne vzpodbuja pa izkazovanja dobrega vedenja.

Kako vzpodbuditi pojavljanje pozitivnega vedenja???
1. Odstranimo tisto kar sproža (ojačuje) nezaželeno vedenje
2. Uporabljamo pozitivno ojačanje (sledi takoj in vedno po 

želenem vedenju, uporabljaš več vrst nagrad, vedeš se 
kot, da je spremenjeno vedenje dosežek (ponos)).
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Razlike med klasiRazlike med klasiRazlike med klasiRazlike med klasiččččnim in instrumentalnim nim in instrumentalnim nim in instrumentalnim nim in instrumentalnim 
pogojevanjempogojevanjempogojevanjempogojevanjem

1. Vrstni red dogodka in posledice:
� Klasično pogojevanje: najprej dogodek 

(dražljaj), nato pogojni refleks (vedenje).
� Instrumentalno pogojevanje: najprej 

vedenje (refleks) nato dogodek (posledica 
ali dražljaj).

2. Nagon pomembnejši pri instrumentalnem 
pogojevanju (ko je nagon zadovoljen, 
vedenje izgine).

3. Klasično pogojevanje je nezavedno.
4. Pri instrumentalnem pogojevanju je vedenje 

sredstvo za dosego cilja.
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Biološka povratna zveza

(biofeedback) – za kakšno pogojevanje gre?

Zavestno (instrumentalno) vplivanje na avtonomni 

živčni sistem.

• krvni pritisk,

• bolečine,

• migrena,

• temperatura telesa

• napetost mišic…

Zakaj je vegetativni živčni 

sistem težko nadzorovati?

• ni takojšnjega učinka,

• občutki so nejasni.
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KOGNITIVNO - SOCIALNO UČENJE

KOGNITIVNO UČENJE:

• Tolman: prikrito ali latentno učenje

– Ob ključnem dogodku pravilno reagiramo, 

čeprav se tega nismo naučili - brez nagrade 

ali kazni (poskus s sprehajanjem podgan v 

labirintu).

• kognitivne sheme so mentalne ali duševne 

predstave česarkoli

Seligmanovi psi in naučeni brezup; vpliv 

pričakovanj – iz določenih življenjskih 

okoliščin ni izhoda

- občutki krivde, pesimizem, depresija…

Tolman
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Socialno učenje:

posnemanje modelov

Učimo se:

• svoje spolne vloge

• govora

• čustvenega reagiranja

• primernega vedenja...

Prvi model so starši, nato

(negativni) idoli.
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Socialno učenje:

posnemanje modelov

Bandura:

posnemanje ali

modelno učenje

– ne posnemamo

le vedenja

ampak tudi

čusvovanje

(vedenje na

demonstracijah)

Model

Dečki

Deklice

Poskus z lutko Bobo
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Se posnemanje pojavi vedno?

• Privlačnost, simpatičnost

• Fizična moč

• Socialna moč – ugled, pomembnost ali nadrejenost 

osebe

• Težnja po konformnosti ali podrejanju,

• Kakšne so posledice posnemanja?

• Odobravanje ali strinjanje z opaženim vedenjem

• …

Socialno učenje:

posnemanje modelov
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UČENJE Z VPOGLEDOM

• Vpogled = rešitev problema

• Problem rešimo v mislih – ne 

poskušamo v resničnosti.

• Faze: 1. razmišljanje

2.  AHA!

3. vedenje

• Formalno: celovito spoznanje 

odnosov med stvarmi, ki so 

vpletene v nek problem.

1

2

3

Kohler na otoku Tenerife –

poskusi z šimpanzi.
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BESEDNO UČENJE

• Besedni opis, ki si ga 
zapomnimo zadošča za 
razširjanje znanja.

• Prenos teoretičnega znanja v 
življenjske okoliščine: 

– tudi, če otrok kljunača še 
nikoli ni videl, ga bo spoznal 
v živalskem vrtu

– navodila športnih trenerjev
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Kaj vse vpliva na učenje?

• Motivacija

• Sposobnosti

• Značajske poteze

• Psihofizično stanje organizma

• Predhodno znanje

• Metode učenja

• Značilnosti učnega gradiva
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Krivulja učenja

A: negativno pospešena krivulja

B: sigmoidna krivulja

C: pozitivno pospešena krivulja

čas

učenja

učni

učinek A

C

B

Psihološka meja učenja


