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POVZETEK

Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k izpolnitvi zastavljenega cilja. Učno
motivacijo razumemo kot izraz za vse, kar človeku daje pobude za učenje in ga pri učenju
usmerja. V današnjem času se šolstvo srečuje s problemom, kako motivirati učence.
Šolstvo mora preko javnih zavodov poskrbeti, da bodo učenci pridobili dovolj novega
znanja in da jim bodo pedagogi znali na pravi način posredovati to znanje. Vsaka šola se
trudi, da bi bila uspešna in da bi imela uspešne učence. Učenci, ki so dobro motivirani za
učenje in z veseljem obiskujejo šolo, bodo dosegali boljše rezultate. Pomembno je, kakšen
pristop do učencev imajo učitelji in starši. So tisti, ki morajo skrbeti, da so učenci vedno
dovolj motivirani. To lahko dosežejo z uporabo motivacijskih dejavnikov. Na učno
motivacijo pa vplivajo tudi prijatelji in sošolci. Učenci v osnovnih in srednjih šolah se še ne
zavedajo najbolje, kako pomembno je, da se izobražujejo. Izobraževanje je pridobivanje
novega znanja. Nenehno izobraževanje je pomembno, da smo v sodobnem svetu lahko
uspešni.

Ključne besede: motiv, motivacija, motivacijske teorije, učna motivacija, izobraževanje.
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SUMMARY

SECONDARY SCHOOL STUDENTS' MOTIVATION FOR LEARNING

Motivation is what leads human beings to meet the goals. Learning motivation is an
expression used to describe what makes people want to learn and what motivates them
for learning. Nowadays the educational system is facing the problem of how to motivate
the students. Educational system needs to ensure that the students acquire enough
knowledge and that the educators pass the knowledge in the appropriate way. Each
school is trying to be successful and to have good students. Students who are well
motivated for learning and who like attending school will achieve better results. The
important thing is the attitude teachers and parents have towards students. They are the
ones who have to make sure the students are motivated enough. They can achieve it with
the use of motivational factors. Friends and school mates also influence the learning
motivation. Students in primary and secondary schools are still not aware of the
importance of the education. Education is acquiring new knowledge. Continuing education
is important if we want to be successful in the modern world.

Keywords: motive, motivation, motivational theory, learning motivation, education.
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1 UVOD
Česa si v življenju najbolj želimo? Želimo si, da bi bili uspešni. Za uspeh je zelo
pomembna dobra motivacija. Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim
ciljem. Bolj kot je posameznik prepričan, da bo neka stvar zadovoljila njegovo potrebo,
toliko več truda je pripravljen vložiti, da doseže cilj. Šolstvo se srečuje s problemom, in
sicer, kako motivirati učence. Pomanjkanje motivacije pri učencih je velika težava, saj tisti
učitelj, ki si želi, da bi bili vsi učenci motivirani za snov, ne more nadoknaditi tistega, kar
bi moralo narediti širše okolje ali drugi mehanizmi. Mislim predvsem na starše, ki imajo
zelo pomembno vlogo pri motiviranju svojih otrok za učenje.
Veliko učencev in dijakov se sprašuje, zakaj se morajo učiti? Kaj jim bo znanje? Ali otroci
hodijo z veseljem v šolo ali le zato, ker morajo? Učiti se moramo skozi vse življenje. Že kot
otroci se naučimo hoditi, govoriti, pisati, brati itd. V osnovni šoli pridobimo veliko
splošnega znanja. Nato se vpišemo na srednjo šolo ter kasneje fakulteto, ki nam nudita
dovolj dodatnega znanja, da se usposobimo za želeno delovno mesto. Tudi odrasli so v
službi izpostavljeni vsakodnevnemu izobraževanju. Eni se z veseljem izobražujejo in učijo,
kajti zanimajo jih nove, še neznane stvari. Druge ne veseli izobraževanje in se le s težavo
učijo, kajti nimajo zanimanja za pridobitev novega znanja in zato jim posledično tudi
primanjkuje motivacije. Ljudje, ki so dobro motivirani za učenje, se bodo z veseljem
izobraževali, dosegali boljše rezultate v šoli ter pridobili več znanja za nadaljevanje
šolanja.
V letošnjem šolskem letu pomagam pri učenju mlajšemu bratu, ki obiskuje tretji letnik
Ekonomske in trgovske šole Brežice. Iz šole prihaja brez zapiskov, ne dela domačih nalog
in doma ga zelo težko pripravimo na učenje. Motivacijo ima le zadnji dan pred kontrolno
nalogo, kar je premalo, da bi se naučil celotno snov. Zakaj takšno pomanjkanje motivacije
za učenje? Ali so krivi starši, imajo pedagogi slab pristop do dijakov? Zanima me, kako je
z motiviranostjo pri drugih dijakih v razredu, zato sem se odločila, da raziščem
motiviranost dijakov za učenje v tretjem letniku na srednji Ekonomski in trgovski šoli
Brežice. Torej, moj cilj diplomskega dela je ugotoviti motiviranost za učenje pri dijakih v
srednji šoli.
S pomočjo anketnega vprašalnika bom raziskala motiviranost dijakov za učenje. Pred
izvedbo ankete si bom zastavila naslednje hipoteze.
Hipoteza 1: Dobra ocena je dobra motivacija za učenje.
Hipoteza 2: Učitelji svoje dijake dovolj spodbujajo in verjamejo v njihove sposobnosti ter
jih ob uspehu/dobri oceni pohvalijo.
Hipoteza 3: Starši podpirajo svoje otroke (so jim v pomoč pri učenju in jim nudijo
psihološko oporo).
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Hipoteza 4: Sodelovanje oziroma delo v skupinah je najbolj pozitiven motivacijski dejavnik
pri dijakih.
Hipoteza 5: Tekmovanje najmanj motivira dijake za učenje.
Hipoteza 6: Dekleta porabijo več časa na dan za učenje kot fantje.
Hipoteza 7: Dijakom je bolj pomembno, da ne dobijo slabe ocene, kot da bi pridobili novo
znanje.
Diplomsko delo bom v grobem razdelila na dva dela, in sicer na teoretični in na empirični
del. V teoretičnem delu bom na podlagi literature in virov opisala posamezne pojme ter
uporabila navedbe in citate drugih avtorjev. Uporabila bom metodo deskripcije in metodo
kompilacije. V empiričnem delu bom s pomočjo anketnega vprašalnika uporabila metodo
neposrednega zbiranja podatkov in podatke statistično analizirala. Raziskavo bom izvedla
na srednji Ekonomski in trgovski šoli Brežice.
V drugem poglavju bom opisala motivacijo in ostale pojme, kot so: motiv, motiviranje,
motivacijski dejavniki ter predstavila motivacijske teorije. V tretjem poglavju se bom
osredotočila na motivacijo za učenje oziroma učno motivacijo. Predstavila bom notranjo in
zunanjo učno motivacijo ter storilnostno motivacijo. Opisala bom tudi, kakšen vpliv imajo
starši in učitelji na učno motivacijo. V četrtem poglavju bom opredelila izobraževanje. Peto
poglavje bom namenila predstavitvi srednje Ekonomske in trgovske šole Brežice. V šestem
poglavju se bom posvetila raziskavi. In sicer, kako sem jo izvedla, katere metode sem
uporabila, navedla hipoteze in predstavila rezultate, s pomočjo katerih bom hipoteze
potrdila ali zavrnila ter pripravila predloge za izboljšanje stanja na področju motiviranosti
dijakov.
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2 MOTIVACIJA
»Motivacija je psihološko stanje posameznika, usmerjeno k izpolnitvi potrebe« (Brejc,
2000, str. 48).
»Motivacija je proces izzivanja (zbujanja) človekove aktivnosti, njenega usmerjana na
določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji. Gibalne sile, ki
aktivnosti izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje, imenujemo motive (iz latinske besede
movere – gibati, premakniti)« (Marentič Požarnik, 1988, str. 81).
Motivacija je za socialno vedenje ena pomembnejših psihičnih funkcij in daje vsakemu
človeku značilen pečat posebnosti. Pri nobenem človeku se povsem isti motivi ne morejo
ponoviti. Motivacija je torej proces, ki sproži človekovo aktivnost, jo usmerja na določene
objekte, uravnava obnašanje in poenoti, tako da ga poveže v celoto v prizadevanju za
dosego ciljev, ki si jih je človek zadal (Rot v: Krajnc, 1982, str. 21).
Motivacija se pojavlja v obliki potreb, gonov, nagibov, nagnjenj, želja, teženj, interesov,
hotenj, kar lahko vse skupaj imenujemo motivi ali nagibi. Delovanje raznih motivov
povzroči v človeku določeno stanje. To stanje imenujemo motivacija, na osnovi katere se
človek nagiba ali odvrača od določenih predmetov, ki predstavljajo vsebino motivov. Tako
kot obnašanje spreminjajo motive tudi spoznanja (Ivanko in Stare, 2007, str. 71).
Za motivacijo sta značilna dva pomena preučevanja v povezavi z organizacijo. Po prvem
pomenu motivacijo označimo kot eno izmed strategij menedžmenta. Motivacija je
pomembna aktivnost menedžmenta, zato ker se z njo menedžerji trudijo prepričati
zaposlene, da bi s svojim delom dosegali dobre rezultate, ki so pomembni za njihovo
organizacijo. Torej naloga vsakega menedžerja je, da motivira zaposlene, da bodo
opravljali svoje delo boljše in z večjo prizadevnostjo. Drugi pomen motivacije je, da izhaja
iz psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno stanje posameznika. S tega
vidika različni avtorji opredeljujejo motivacijo (Treven, 1998, str. 106):
•
•

•
•
•

»Motivacija je pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika«
(Robbins, 1992).
»Motivacija je povezana s posameznikovim duševnim stanjem in se nanaša na
sprejem, usmeritev, vztrajnost, intenzivnost in konec določene oblike vedenja«
(Landy, Becker, 1987).
»Motivacija vključuje dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi in drugih
organizmov« (Feldman, 1996).
»Problem motivacije je v bistvu problem mobilizacije in usmerjanja energije k
postavljenemu cilju« (Možina, 1994).
»Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z
določenim vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti
zadovoljili potrebo« (Luthans, 1995).
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Slika 1: Temeljni motivacijski proces

nezadovoljena

motiv

zadovoljena

potreba

potreba

tenzija

vedenje

odprava
tenzije

Vir: Treven (1998, str. 75)
Motivacijski proces je sestavljen iz več korakov. Ti koraki nam pomagajo, da postanemo
motivirani in če jim sledimo, lahko dobimo dobre rezultate. Torej, da bi bili primerno
motivirani, moramo slediti motivacijskemu procesu, ki se začne z nezadovoljeno potrebo.
Določimo si, kaj želimo doseči (Improvingyourworld.com, 2007). Nezadovoljena potreba
nas pripelje do tenzije. Stanje tenzije je določena napetost, ki jo v organizmu povzročajo
potrebe, tako biološke kot psihološke. Tenzija sama po sebi ne vodi do zadovoljitve
potrebe, temveč samo nakazuje, da obstaja določena potreba, ki jo moramo zadovoljiti.
»Motiv predstavlja stanje te tenzije v organizmu, ki jo je povzročila potreba« (Gutić v:
Treven, 1998, str. 75). Torej lahko za motivacijo trdimo, da je povezana z motivom in
zahtevo po njegovi uresničitvi (Treven, 1998, str. 75).
V organizaciji so zaposleni delavci v stanju tenzije, in če želijo tenzijo zmanjšati ali
odpraviti, morajo opravljati različne aktivnosti. Večja je tenzija, več aktivnosti so
pripravljeni opraviti, da bi zmanjšali občutek napetosti v svojem telesu. Pri zaposlenih, ki
si zelo prizadevajo popolno opraviti določene aktivnosti, lahko sklepamo, da jih motivira
velika želja po dosegi določenih ciljev (Treven, 1998, str. 76).
»Med zaposlenimi, njihovimi potrebami in cilji, prihaja do motivacijskih razmerij in
struktur« (Rozman v: Ivanko in Stare, 2007, str. 73). Motivacijsko razmerje imenujemo
razmerje potreb ali ciljev dveh oseb. Iz teh razmerij nastane struktura potreb in ciljev, ki
jo imenujemo motivacijska struktura. Motivacijska struktura pojasnjuje, zakaj ljudje v
organizaciji delujejo skladno, v katero smer in s kakšno močjo se bo razvijalo delovanje
ljudi (Ivanko in Stare, 2007, str. 74).
Interesi ljudi, njihovi cilji in potrebe so določeni (Uhan, 2000, str. 27):
•
•
•

iz psihe in fiziologije vsakega posameznika, dednost
z njegovim znanjem in načinom, kako ga uporabi za oblikovanje cilja,
samodejavnost
z razmerji med interesi in cilji posameznikov, okolje
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Slika 2: Mehanizem motiviranja

POTREBA

DELOVANJE

CILJ – kot sredstvo za zadovoljitev potrebe

Vir: Uhan (2000, str. 27)
Mehanizem motivacije sestavljajo trije elementi, in sicer potreba, delovanje in cilj. Ljudje
imamo potrebe, ki jih želimo zadovoljiti. Te sprožijo delovanje, ki se prične s
postavljanjem ciljev in zaključi z njihovim doseganjem. Motivirano delovanje lahko
opredelimo kot delovanje, ki je usmerjeno v zadovoljitev potrebe ali pridobitev sredstva, ki
bo to potrebo zadovoljilo. Pomembno je, da so cilji postavljeni zavestno, kajti vplivajo na
delovanje in vedenje ljudi (Ivanko in Stare, 2007, str. 73).
Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Notranja motivacija izvira iz zanimanja za neko
aktivnost. Za notranjo motivacijo so pomembni radovednost, kompetentnost in vzajemno
delovanje (Ivanko in Stare, 2007, str. 72):
•
•

•

»Radovednost je težnja po spoznavanju novega in je eden najosnovnejših motivov
človeka.
Kompetentnost je posameznikova težnja, da vse bolje rešuje probleme in naloge,
ki mu omogočajo delovanje v okolju; pri tem bi moral vodja zaposlenim dajati
naloge, ki ustrezajo izobrazbi posameznika.
Vzajemno delovanje, s katerim poskušamo stimulirati posameznika, da želi
dosegati cilje, za vzpodbudo vzajemnega delovanja lahko uporabimo metodo dela
v skupini«.

Zunanjo motivacijo pa uporabimo, ko zaposlene ni mogoče več notranje motivirati. V
organizaciji mora biti vodja avtoriteta in mora znati oceniti situacijo, kdaj izreči pohvalo
delavcem (Ivanko in Stare, 2007, str. 73).

2.1 MOTIV
»Motiv je vzgib, ki povzroči in usmerja človekovo dejavnost« (Brejc, 2000, str. 48).
Psihologi pravijo, »da ni nobeno človekovo obnašanje zgolj eksplozija energije, ki bi
sprožila vrsto nesmotrnih reakcij, ampak je človekovo obnašanje vedno smotrno, za njim
se vedno skriva neka notranja sila, nagib ali motiv« (Krajnc, 1982, str. 22).
Motiv je razlog in hotenje, da človek lahko deluje. Uspešnost delovanja človeka je odvisna
tudi od njegovega znanja (od usposobljenosti, psihofizičnih in spoznavnih sposobnosti in
vedenja), kar uporabi pri uresničevanju svojih ciljev; in to v okolju, v katerem živi in dela
ter deluje (Uhan, 2000, str. 11).
Glede na to, kakšno vlogo imajo motivi v človekovem življenju, razlikujemo primarne in
sekundarne motive. Primarni motivi so motivi ali silnice, ki usmerjajo človekovo aktivnost
k tistim ciljem, ki mu omogočajo, da lahko preživi. Pri tem mislimo tudi na potrebe, ki so
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lahko biološke ali socialne. Sekundarni motivi pa so tisti motivi ali silnice, ki v človeku
zbujajo zadovoljstvo, kadar so zadovoljeni. Če pa niso zadovoljeni, ne ogrožajo njegovega
življenja (Lipičnik, 1998, str. 156).
Glede na nastanek motive ločimo na podedovane in na pridobljene. Podedovani motivi so
tisti motivi, ki jih človek prinese s seboj na svet. Pridobljeni motivi so pa tisti, ki si jih je
človek pridobil v življenju (Lipičnik, 1998, str. 156).
Glede na razširjenost
Univerzalni so motivi,
določenih območjih.
imenujejo individualni

med ljudmi ločimo univerzalne, regionalne in individualne motive.
ki jih srečujemo pri vseh ljudeh, regionalne pa srečujemo samo na
Tisti motivi, ki se pojavljajo samo pri posameznih ljudeh, se
(Lipičnik, 1998, str. 156–157).

2.1.1 PRIMARNI MOTIVI
»Primarni so motivi ali silnice, ki usmerjajo človekovo dejavnost k tistim ciljem, da lahko
preživi« (Lipičnik v: Treven, 1998, str. 108).
Med primarne motive lahko uvrstimo lakoto, žejo, spanje, počitek, spolnost, materinstvo
in druge. Ti motivi človeka vodijo do takšnih ciljev, ki mu omogočajo preživetje.
Imenujemo jih tudi biološki motivi, ker se nanašajo na človekovo biološko zgradbo. Prav
tako so podedovani motivi, ki so v človeku že od rojstva in so značilni za vse ljudi (Treven,
1998, str. 108). Primarne motive lahko razdelimo še na primarne biološke potrebe ter
primarne socialne potrebe.
Med primarne biološke potrebe uvrščamo potrebo po snoveh (npr.: voda, hrana), potrebo
po izločanju, potrebo po fizični celovitosti, potrebo po spanju, potrebo po počitku,
seksualno potrebo in druge. Primarne potrebe jim pravimo, ker vodijo človeka do takšnih
ciljev, ki mu omogočajo preživetje. Biološke potrebe pa se imenujejo, ker se nanašajo na
človekovo biološko zgradbo. Ker jih najdemo pri vseh ljudeh, so tudi podedovane potrebe,
torej univerzalne. Na njihov nastanek ne moremo zavestno vplivati. Primarne biološke
potrebe so v vsakem človeku in jih preprosto mora zadovoljevati (Lipičnik, 1998, str. 157).
Med primarne socialne potrebe štejemo potrebo po uveljavljanju, potrebo po družbi,
potrebo po spremembi, potrebo po simpatiji, potrebo po socialnem konformizmu in druge.
Ker so vse te potrebe primarne, pomeni, da je njihovo zadovoljevanje nujno, sicer lahko
pride do usodnih motenj pri človekovem življenju v družbi. Tako na primer lahko pride do
občutka manjvrednosti, če ni zadovoljena potreba po uveljavljanju. Kadar je
nezadovoljena potreba po družbi, nas privede do hudega občutka osamljenosti.
Nezadovoljena potreba po spremembi nas pripelje do občutka enoličnosti. Občutek
zavrženosti nastane pri nezadovoljeni potrebi po simpatiji itd. Vse to so stanja, ki bi se jim
večina z veseljem izognila. Primarne socialne potrebe so večinoma pridobljene potrebe,
katere je človek pridobil iz okolja, verjetno že v zgodnji mladosti. Torej okolje lahko vpliva
na nastanek teh potreb. Te potrebe se nanašajo na socialno področje človekovega
življenja, zato lahko motnje v njihovem zadovoljevanju ogrožajo človekovo življenje v
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družbi. Regionalna razširjenost primarnih socialnih potreb kaže na to, da so v različnih
krajih te potrebe različne (Lipičnik, 1998, str. 158).
2.1.2 SEKUNDARNI MOTIV
Sekundarni motivi so motivi, ki jih človek ne pridobi ob rojstvu, ampak se jih nauči skozi
življenje. V družbi, ki je gospodarsko bolj razvita in kompleksna, bolj prihajajo v ospredje
sekundarni motivi. Med ljudmi v takšni družbi primarni motivi, kot so žeja in lakota, ne
prevladujejo. Za prebivalce ekonomsko razvitega sveta so torej pomembnejši sekundarni
motivi od primarnih (Treven, 1998, str. 109).
Sekundarni motivi so tesno povezani s koncepti učenja. Princip učenja, ki se nanaša na
spodbujanje, je konceptualno in praktično povezan z motivacijo. »Spodbuda se s tem v
zvezi razlaga kot posledica, ki se uporabi z namenom, da bi povečali motivacijo za
določeno vrsto vedenja« (Treven, 1988, str. 109). Vzemimo primer vodje nekega oddelka.
Ta uporabi pozitivno spodbudo tako, da dodeli dan nagradnega dopusta tistim članom
oddelka, ki se še posebej izkažejo s svojim delom. S tem jih motivira, da pri svojem delu
uporabijo vse svoje sposobnosti.
Posamezni motiv uvrstimo med sekundarne motive, če ta ni biološki. Omenili smo, da se
je sekundarnih motivov mogoče naučiti. Katerih motivov se bo posameznik naučil, je
predvsem odvisno od razvitosti družbe, v kateri se giblje. Med pomembnejše sekundarne
motive uvrščamo (Treven, 1998, str. 109–110):
•
•
•
•
•

moč,
uveljavitev,
pripadnost,
varnost,
status.

2.2 MOTIVIRANJE
»Motiviranje je proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da bodo učinkovito in z
lastnim pristankom opravili dane naloge ali delovali v smeri določenih ciljev« (Uhan, 2000,
str. 12). Spodbujamo lahko z različnimi nagradami, priznanji in drugimi oblikami
spodbude, ki pozitivno motivirajo, in ki zadovoljujejo osebne potrebe. Poznamo tudi oblike
negativnega spodbujanja. Te so grožnje ali kazni, ki osebo odvračajo od neželenih ciljev
ali dejanj oziroma nespremenljivih obnašanj (Uhan, 2000, str. 12).
Motiviranje lahko opredelimo tudi kot nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo
določena ravnanja ljudi. Motiviranje zaposlenih v organizaciji je pomembna sposobnost
vodilnega osebja. V večini primerih velja, da motivirani posamezniki dosegajo boljše
rezultate kot nemotivirani (Brejc, 2000, str. 48).
Pomembno je, da razlikujemo med motiviranjem odnosa ter motiviranjem s spodbudami.
Motiviranje odnosa se izraža v načinu, kako ljudje mislijo in čutijo. O motiviranju s
7

spodbudami pa govorimo takrat, ko posameznik ali skupina prejme nagrado za svoje delo.
Najbolj sta učinkovita, ko delujeta oba (Ivanko in Stare, 2007, str. 70–71).

2.3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Motivacijo zaposlenih za delo izboljšamo s primernim oblikovanjem dela, kar vpliva na
delovne rezultate in povečuje zadovoljstvo zaposlenih. Razumevanje dejavnikov, ki
vplivajo na motivacijo je pomembno, da bi lahko razumeli in uspešno vplivali na
motivacijo (Ivanko in Stare, 2007, str. 74).
Dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, razdelimo v tri skupine, in sicer na individualne
razlike, lastnosti dela in organizacijsko prakso (Lipičnik, 1998, str. 162).
Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo

INDIVIDUALNE RAZLIKE
- potrebe

MOTIVACIJA

- stališča

ZNAČILNOST DELA
- različne zmožnosti
- prepoznavanje nalog
- značilnosti nalog

ORGANIZACIJSKA PRAKSA
- sistem nagrad

- avtonomija
- povratne informacije

- pravila
Vir: Lipičnik (1998, str. 162)
Med individualne razlike spadajo potrebe in stališča. Med organizacijsko prakso uvrščamo
sistem nagrad in pravila. Pri značilnosti dela pa so pomembne različne zmožnosti,
prepoznavanje nalog, značilnosti nalog, avtonomija ter povratne informacije.
Razlike med posamezniki. Vsak posameznik ima svoje osebne potrebe, vrednote,
stališča in interese, ki jih prinese s seboj na delo. Te lastnosti se pri posameznikih
razlikujejo, zato se sprašujemo, kaj posameznega človeka motivira. Pri nekaterih je bolj
pomembna materialna motivacija, pri drugih nematerialna motivacija. Pomembno je pa
predvsem to, da se zavedamo, da individualne razlike izvirajo iz osebnosti in delovnih
vrednot (Ivanko in Stare, 2007, str. 75).
Značilnosti dela. »Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo.
Te značilnosti vključujejo zahteve po različnih spodobnostih. Sposobnost je zmožnost, da
človek nekaj naredi, opravi« (Rozman v: Ivanko in Stare, 2007, str. 75). Nekatere
sposobnosti se lahko naučimo, druge so pa že prirojene v nas samih. Narava samega dela
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določa, kateri delavec lahko v celoti opravi nalogo, pogojuje pomembne lastnosti dela,
avtonomijo pri delu in določa vrsto ter širino povratnih informacij, ki jih delavec dobi na
podlagi uspešnosti (Ivanko in Stare, 2007, str. 75).
Organizacijska praksa. Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika,
menedžerska praksa ter sistem nagrajevanja v organizaciji. Politika definira nekatere
ugodnosti, kot so plačilo počitnic, zavarovanje, skrb za otroke in ostarele itd. Z nagradami
pa definiramo tisto, kar lahko privlači nove delavce in preprečuje starejšim, da bi zapustili
organizacijo. Nagrade lahko motivirajo zaposlene, vendar morajo biti podeljene na podlagi
uspešnosti (Lipičnik, 1998, str. 163).

2.4 MOTIVACIJSKE TEORIJE
Motivacija je temeljni psihološki proces, ki vključuje primarne in sekundarne motive.
Poznavanje posameznih motivacij je pomembno za preučevanje različnih pristopov k
motivaciji. Vsaka motivacijske teorija si prizadeva razložiti vzroke za vedenje ljudi in
procese, ki povzročajo vedenje. Vsak posameznik je edinstven in ima svoj motivacijski
model, na katerega vplivajo njegove potrebe, vrednote, interesi, želje in pričakovanja
(Lipičnik, 1998, str. 164). Teorije motivacije so torej ustvarjene, da nam pomagajo
razložiti, napovedati in vplivati na vedenje (Stipek, 2002, str. 8).
Vsebinske teorije motivacije obravnavajo naravo človekovih potreb in poskušajo določiti
specifične potrebe, ki motivirajo posameznika. Pojasnjujejo tudi, zakaj posameznik ravna
na določen način (Brejc, 2000, str. 50).
Procesne teorije motivacije poskušajo razložiti spremembe v posameznikovem vedenju.
Pomembno je vprašanje, kako posameznikovo vedenje spodbujati, voditi in vzdrževati
(Brejc, 2000, str. 50).
Med vsebinskimi motivacijskimi teorijami bom podrobneje predstavila motivacijsko teorijo
Maslowa, Herzbergovo dvofaktorsko teorijo, teorijo ERG in teorijo značilnosti dela. Med
procesne motivacijske teorije pa spadajo teorija spodbujanja, teorija pričakovanja in
teorija pravičnosti.
2.4.1 MASLOWA MOTIVACIJSKA TEORIJA
Maslow je menil, da je človekova dejavnost zmeraj usmerjena navzgor, k privlačnejšim
ciljem. Najprej naj bi človek težil k temu, da bi zadovoljil primarne biološke motive, ker
mu omogočajo preživetje. Nato nastanejo višje potrebe, ki si prav tako sledijo v
določenem zaporedju. Najprej moramo zadovoljiti potrebo po varnosti, nato potrebo po
pripadnosti ali ljubezni, nato potrebo po ugledu oziroma samospoštovanju, kot zadnjo pa
moramo zadovoljiti željo po skladnem razvoju in uresničevanju vseh svojih možnosti in
zmožnosti. To željo imenujemo želja po samopotrjevanju (Lipičnik, 1998, str. 164).
Ponazoritev teh potreb se prikazuje s stopnicami ali piramido. Slika 4 prikazuje stopničasto
ponazoritev hierarhije potreb.
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Slika 4: Hierarhija potreb Abrahama Maslowa

Potrebe po samouresničevanju
Potrebe po spoštovanju
Socialne potrebe
Potrebe po varnosti
Fiziološke potrebe
Vir: Treven (1998, str. 114)
Maslow je torej razdelil potrebe hierarhično na pet stopenj (Černetič, 2007, str. 224–225):
1. Fiziološke potrebe. Fiziološke potrebe so tiste, ki so prisotne v človeku od
rojstva. Na primer: potrebe po hrani, pijači in počitku. Dokler te potrebe niso
zadovoljene, drugih človek sploh nima.
2. Potrebe po varnosti. Pojavijo se takoj, ko so zadovoljene fiziološke potrebe.
Potrebe po varnosti so na primer: potrebe po stabilnosti eksistence, zavarovanju
pred psihološko in fizično škodo. Šele, ko so te potrebe zadovoljene, lahko začne
človek zadovoljevati višje potrebe.
3. Socialne potrebe. V to skupino uvrščamo potrebe po pripadnosti, druženju,
ljubezni in prijateljstvu.
4. Potrebe po ugledu. Potrebe po ugledu so potrebe, povezane z dosežki,
napredovanjem, nagradami, samospoštovanjem, zaupanjem in statusom.
5. Potrebe po samouresničevanju. Pri teh potrebah gre za težnjo po razvoju
svojih sposobnosti, talenta in ustvarjalnosti.
Po teoriji Maslowa je torej na prvem mestu tisti motivacijski dejavnik, ki je aktiviran in
najmanj zadovoljen. Motivacijski dejavnik, ki pa je na zadnjem mestu, je mogoče
interpretirati na dva načina, in sicer potreba je že zadovoljena ali potreba še ni aktivirana
(Uhan, 2000, str. 23).
2.4.2 HERZBERGOVA DVOFAKTORSKA TEORIJA
»F. Herzberg je razvil posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi ugotovitve, da
določene delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, a da njihova
prisotnost ne povzroča zadovoljstva« (Uhan, 2000, str. 24). Menil je, da ima delavec dve
med seboj neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na obnašanje in aktivnosti v povsem različnih
smereh. Prva vrsta so potrebe, ki izvirajo iz delovnega okolja. Druga vrsta pa so potrebe,
ki izvirajo neposredno iz dela (Uhan, 2000, str. 24). Ugotovil je, da so največje
zadovoljstvo povzročili tako imenovani notranji dejavniki, ki se nanašajo na vsebino dela,
predvsem delovni dosežki, priznanje za opravljeno delo, delo samo po sebi, odgovornost
pri delu, napredovanje in osebnostna rast. Največje nezadovoljstvo pa povzroča odsotnost
zunanjih dejavnikov, ki se nanašajo na delovne okoliščine. Med te dejavnike lahko
uvrstimo politiko in upravljanje v organizaciji, ustrezno vodenje, dobre odnose med
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nadrejenimi in podrejenimi, dobre delovne razmere, ustrezne plače in primerne odnose s
sodelavci (Ivanko in Stare, 2007, str. 80).
Herzberg je v svoji študiji ugotovil, da je mogoče vse motivacijske faktorje razdeliti v dve
veliki skupini, na higienike in motivatorje, zato se njegova teorija imenuje dvofaktorska
teorija. Vsaka izmed teh dveh skupin različno vpliva na zaposlene v njihovem delovnem
okolju. Higieniki so tisti, ki ne spodbujajo sami ljudi k dejavnosti, temveč odpravljajo
neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo okoliščine za motiviranje. Motivatorji pa
neposredno spodbujajo ljudi k delu (Treven, 1998, str. 117).
Model Herzbergove motivacijske teorije lahko nazorno predstavimo v pregledni obliki.
Tabela 1: Model Herzbergove teorije

Vzdrževalni dejavniki

Organizacija
Politika
Kontrola dela
Delovne razmere
Medsebojni odnosi
Zaslužek
Položaj in varnost
Uspeh pri delu
Priznanje za rezultate
Zanimivo delo
Odgovornost
Strokovno usposabljanje
Osebni razvoj

Ekstrinzični (zunanji) faktorji ali higieniki

Motivacijski dejavniki
Intrinzični (notranji) faktorji ali (pravi)
motivatorji

Vir: Uhan (2000, str. 25)
Herzberg je imenoval vzdrževalne dejavnike dela tudi intrinzični faktorji ali higieniki. To so
dejavniki okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni, a ne povzročajo
zadovoljstva s prisotnostjo. Nanašajo se na organizacijo, politiko, kontrolo dela, delovne
razmere, medsebojne odnose, zaslužek, položaj in varnost. Druga vrsta potreb delavca
izvira neposredno iz dela in te potrebe delujejo kot pravi motivacijski dejavniki.
Imenujemo jih tudi intrinzični faktorji ali pravi motivatorji. To so dejavniki, ki povzročajo
zadovoljstvo, in so: uspeh pri delu, priznanje za rezultate, zanimivo delo, odgovornost,
strokovno usposabljanje in osebni razvoj (Uhan, 2000, str. 24–25).
2.4.3 TEORIJA ERG
Clayton Adelfer je oblikoval model potreb, ki je bolj usklajen s sodobnimi empiričnimi
raziskavami in s tem dopolnil Maslowovo in Herzbergovo motivacijsko teorijo. Adelfer se je
zavedal, tako kot Maslow in Herzberg, da je pomembno razvrstiti potrebe ljudi v skupine
in da je bistvena razlika med potrebami nižjih in višjih ravni (Treven, 1998, str. 118).
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»Adelfer je določil tri skupine temeljnih potreb. Iz angleških besed za te skupine potreb
(existence, relatedness, growth) izhaja ime teorija ERG. Te skupine potreb so (Adelfer v:
Treven, 1998, str. 118):
•
•
•

Potrebe po obstoju
Potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi in
Potrebe po razvoju«

Potrebe po obstoju se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, materialnih in eksistenčnih
zahtev. V to skupino uvrščamo potrebe, ki jih je Maslow obravnaval kot fiziološke in
potrebe po varnosti. Drugo skupino sestavljajo potrebe, ki so povezane z željo ljudi po
vzdrževanju pomembnih medsebojnih odnosov, povezovanju z drugimi ljudmi. Te potrebe
ustrezajo Maslowovim socialnim potrebam in delu potreb po spoštovanju, ki se nanaša na
željo človeka, da bi ga spoštovali drugi ljudje. V tretjo skupino so uvrščene potrebe po
razvoju. V teh potrebah je vidna človekova želja po osebnem razvoju. V to skupino
vključujemo notranjo sestavino Maslowovih potreb po spoštovanju in pa človekove
potrebe po samouresničevanju (Treven, 1998, str. 118–119).
Na sliki 5 je prikazana povezava treh skupin potreb, teorije ERG z Maslowovimi in
Herzbergovimi vrstami potreb.
Slika 5: Povezava med Adelferjevimi potrebami ERG, Maslowovo petstopenjsko
hierarhijo in Herzbergovo dvofaktorsko teorijo

Alderferjeve

Maslowova

Herzbergova

potrebe ERG

hierarhija potreb

razvoj

samouresničitev
spoštovanje sebe in drugih

povezava

motivatorji

pripadnost in ljubezen
varnost

obstoj

dva faktorja

higieniki

fiziološke potrebe
Vir: Treven (1998, str. 119)

Pri zadovoljevanju potreb teorija ERG ne predvideva tako stroge hierarhije kot Maslowova
teorija. Po teoriji ERG si posameznik lahko prizadeva za osebni razvoj, čeprav nima
zadovoljenih potreb po obstoju ali potreb po povezovanju z drugimi ljudmi. Obstaja tudi
možnost, da se vse tri skupine potreb pojavijo hkrati. Ta teorija upošteva individualne
razlike med posamezniki in dejstvo, da vpliva na prednost zadovoljevanja potreb tudi
različno kulturno okolje, posameznikova izobrazba in njegove družinske vezi (Treven,
1998, str. 119).
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2.4.4 TEORIJA ZNAČILNOSTI DELA
»Na temelju Herzbergove teze, da je delo pomemben motivacijski dejavnik, sta Hackman
in Oldham zasnovala model značilnosti dela, ki pomeni podlago za motivacijski pristop k
oblikovanju dela« (Hackman, Oldham v: Treven, 1998, str. 120). V tem modelu sta
preučevala medsebojno povezanost naslednjih štirih skupin spremenljivk (Hackman,
Oldham v: Treven, 1998, str. 120):
1.
2.
3.
4.

Osebni in delovni učinki
Kritična psihološka stanja
Temeljne razsežnosti dela
Potreba po razvoju

Te spremenljivke so prikazane na sliki 6, v modelu značilnosti dela. Razvidno je, da
temeljne razsežnosti dela vplivajo na pojav kritičnih psiholoških stanj. Ta stanja pri
zaposlenem povzročijo veliko motiviranost za delo. Posledica takšne motiviranosti so
osebni in delovni učinki. Delovni učinki so odvisni od treh kritičnih psiholoških stanj, ki se
pojavijo pri zaposlenem takrat, ko učinkovito opravlja svoje delo. Ta kritična psihološka
stanja so (Treven, 1998, str. 121):
•

•

•

Prvo stanje, je stanje, v katerem zaposleni doživlja pomembnost dela. Zaposleni
zazna, da je delo treba opravljati, ker je pomembno zanj ali za koga drugega
(primer v Organizaciji združenih narodov: zaposlen je lahko prepričan o
pomembnosti svojega dela, čeprav je to delo rutinsko in morda neustrezno
plačano).
Drugo stanje je doživljanje odgovornosti. To povzroči, da zaposleni dobi občutek
osebne odgovornosti za opravljeno delo (primer: prodajni zastopnik založbe
Obzorja se v celoti zaveda, da je odgovoren za uspešnost prodaje knjig na
določenem območju).
Tretje stanje je poznavanje rezultatov dela. Pojavi se takrat, ko zaposleni lahko
oceni uspešnost svojega dela. Pogosto je težko ustvariti povratno zvezo, ki bi
omogočila poznavanje rezultatov dela (primer: inženir, ki napravi konstrukcijo
novega mostu, ne more vedeti tudi več mesecev, ali je delo uspešno opravil).
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Slika 6: Model značilnosti dela

temeljne
razsežnosti dela

kritična
psihološka stanja

osebni in
delovni učinki

različnost spretnosti

doživljanje

velika osebna

različnost nalog

pomembnosti

motiviranost

pomembnost nalog

dela

za delo

doživljanje

visoka stopnja

odgovornosti

kakovosti

za učinke dela

izvedbe dela

samouprava

povratna zveza

poznavanje
rezultatov dela
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z delom
odsotnost z dela

potreba
po razvoju
Vir: Treven (1998, str. 120)
Model značilnosti dela poudarja, kako pomembne so individualne razlike med zaposlenimi.
Zaradi teh razlik je učinek, ki je povezan z značilnostmi dela, na zaposlene različen.
Hackman je bil prepričan, da spada velikost potrebe po razvoju med pomembne
individualne dejavnike. Kadar opravljajo ljudje z veliko potrebo po razvoju neko delo, ki
ima ustrezne temeljne razsežnosti, so bolj osebno motivirani za delo, občutijo pri njem
veliko zadovoljstvo, si bolj prizadevajo za večjo kakovost opravljenega dela in niso
pogosto odsotni z dela. Zaposleni so učinkoviti in zadovoljni s svojim delom le, kadar
njihovo delo zagotavlja uporabo različnih spretnosti, različnost in pomembnost nalog,
samoupravo in povratno zvezo (Treven, 1998, str. 121).
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2.4.5 TEORIJA SPODBUJANJA
»Spodbujanje je dejavnik, ki precej vpliva na človekovo učenje in posameznikovo
vedenje« (Ivanko in Stare, 2007, str. 82).
Teorija spodbujanja temelji na uporabi zunanjih nagrad. Z njimi se želi vplivati na
posameznikovo vedenje, da bi svoje delo opravljal uspešno. Lahko se ga nagradi s
posebnimi ugodnostmi, priznanji, pohvalami ali povečanjem plače. Vendar omenjena
teorija zanemarja občutke človeka, njegova pričakovanja in notranje dejavnike, ki prav
tako vplivajo na posameznikovo vedenje (Treven, 1998, str. 122).
Veliko zaposlenih, ki opravljajo zanimiva in raznolika dela, je osebno, notranje motiviranih
za določeno vedenje oziroma za svoje delo. Prepričani so, da jim že delo samo pomeni
dovolj veliko nagrado. Govorimo o notranji nagradi, ker je nagrada, ki izhaja iz dela
samega. V takšnem primeru imajo lahko zunanje nagrade tudi negativen učinek na
osebno motivacijo (Deci v: Treven, 1998, str. 122). Negativni učinek zunanjih nagrad na
osebno motivacijo se pojavlja predvsem pri ljudeh, ki opravljajo zanimivo delo. Tisti, ki pa
menijo, da njihovo delo ni zanimivo, nimajo najbolj izrazite osebne motivacije (Treven,
1998, str. 123).
2.4.6 TEORIJA PRIČAKOVANJA
Teorija pričakovanja je ena najbolj sprejetih in uporabljanih zamisli motivacije, ki jo je
zasnoval V. Vroom. Intenzivnost posameznikove težnje za določeno vedenje je odvisna od
dveh dejavnikov. Prvi je povezan s pričakovanjem, da bo njegovemu vedenju sledila
določena posledica. Drugi pa se nanaša na privlačnost posledice za posameznika (Vroom
v: Treven, 1998, str. 123).
Teorija pričakovanja vključuje naslednje spremenljivke ali povezave (Treven, 1998, str.
123):
•
•
•

Privlačnost je pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno
delo.
Povezava vedenje–posledica je stopnja, do katere je posameznik prepričan, da bo
določeno vedenje privedlo do želene posledice ali cilja.
Povezava napor–vedenje je verjetnost, s katero posameznik predvideva, da bo
določen napor privedel do vedenja.

Na sliki 7 je prikazan poenostavljen model pričakovanja, ki vključuje osnovne sestavine te
teorije.
Slika 7: Model pričakovanja

posameznikov
napor

posameznikovo

nagrade v

vedenje

organizaciji

Vir: Treven (1998, str. 124)
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individualni
cilji

S slike 7 je razvidno, da je posameznik za določeno vedenje ali delo toliko motiviran,
kolikor pričakuje, da bo s tem dosegel svoje individualne cilje. Posameznikovo vedenje je
odvisno od tega, ali so zaposleni seznanjeni s tem, kaj od njih organizacija pričakuje in
kako bodo za to nagrajeni. Teorija pričakovanja poudarja pomen nagrad, ki bi morale biti
za posameznika privlačne. V organizaciji je pomembno, da so zaposleni nagrajeni z
nagradami, ki jih dojemajo kot pozitivne (plača, varnost, prijateljski odnosi, zaupanje,
dodatne ugodnosti). Zaposleni, ki bo pričakoval ustrezno delo, primerno nagrado in
izpolnitev svojih ciljev, si bo bolj prizadeval pri svojem delu (Treven, 1998, str. 123–124).
Po Vroomu sta bistvo teorije valenca in pričakovanje. »Valenca je privlačnost cilja oziroma
usmerjenost posameznika k cilju« (Lipičnik, 1998, str. 167). Valenca kot vrednost ciljev se
lahko spreminja, in sicer lahko je pozitivna (pozitivna vrednost za posameznika, zato ga
cilji privlačijo), lahko ima ničelno vrednost (ko je oseba ravnodušna do cilja) in nazadnje
ima cilj lahko tudi negativno valenco (kadar se mu oseba hoče izogniti). Pričakovanje
Vroom razume kot posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno vedenje privedlo do
določenega cilja. »Pričakovanje je subjektivno doživljanje dejanja in cilja in zaradi tega
posameznik po navadi pričakuje, da bo večje prizadevanje pri delu pripeljalo do večjega
zaslužka« (Lipičnik, 1998, str. 167–168).
2.4.7 TEORIJA PRAVIČNOSTI
J.Stacy Adams, ki poudarja pomen pravičnosti pri delovni motivaciji v organizaciji, ima
največ zaslug za razvoj teorije pravičnosti. Po tej teoriji zaposleni primerjajo svoje vložke
v delovni proces in prejemke z vložki in prejemki drugih, ki so zaposleni v isti ali v kateri
drugi organizaciji (Adams v: Treven, 1998, str. 124).
Da bi lahko pojasnili in razumeli motivacijo, s katero se ukvarja teorija pravičnosti,
moramo posebej omeniti temeljne dejavnike (Treven, 1998, str. 125–126):
1. Vložki se nanašajo na vse tisto, kar oseba vlaga pri opravljanju svojega dela (na
primer starost, izkušnje, spretnosti, izobrazba, socialni status, prispevek k ciljem
skupine ali organizacije).
2. Prejemki so dejavniki, za katere je oseba prepričana, da jih mora biti deležna kot
rezultat svojega dela. Ti so lahko pozitivni ali negativni. Med pozitivne lahko
uvrstimo plačo, priznanje, statusne simbole in dodatne ugodnosti, med negativne
pa neustrezne delovne razmere, monotonost in pritiske vodstva.
3. Osebe za primerjavo si zaposleni izberejo v svoji organizaciji ali drugje v okolju. Pri
tem je mogoče, da se oseba primerja s posamezniki ali s skupinami. Pri izbiri
osebe, s katero se bo primerjal, zaposleni upošteva predvsem tri spremenljivke. In
sicer: raven plače, stopnjo izobrazbe in dolžino delovne dobe.
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Tabela 2: Teorija pravičnosti

PRIMERJAVE RAZMERIJ
prejemki zaposlenega

prejemki drugih
<

vložki zaposlenega
prejemki zaposlenega

vložki drugih
prejemki drugih

SPOZNANJE
Nepravičnost
nagrade.

zaradi

premajhne

Pravičnost.

=
vložki zaposlenega
prejemki zaposlenega

vložki drugih
prejemki drugih
>

vložki zaposlenega

Nepravičnost
nagrade.

zaradi

prevelike

vložki drugih
Vir: Treven (1998, str. 125)

V tabeli 2 torej vidimo, da lahko primerjamo razmerja, oziroma da posameznik primerja
svoje razmerje prejemkov in vložkov z razmerjem prejemkov in vložkov drugih, s katerimi
se lahko primerja. Če posameznik opazi, da je njegovo razmerje enako razmerju drugih, s
katerimi se primerja, ga prevzame občutek zadovoljstva, ker meni, da je to pravično. Če
razmerja niso enaka, se mu zdi to nepravično, ker se zaveda, da je nagrajen preveč ali
premalo za svoje delo.
»Ko zaposleni občutijo nepravičnost, si jo v skladu s teorijo pravičnosti prizadevajo
zmanjšati na enega izmed naslednjih načinov (Treven, 1998, str. 126):
•
•
•
•
•
•

Izkriviti želijo resničnost o svojih sposobnostih, tako da jih precenijo.
Izkriviti želijo resničnost o delu drugih, tako da bi bilo to videti manj pomembno.
Z izbiro druge osebe za primerjavo.
Povečujejo svoje vložke, ko občutijo, da so bolje nagrajeni kot drugi, da bi s tem
upravičili večje nagrade.
Zmanjšujejo svoje vložke, kadar čutijo, da so manj nagrajeni kot drugi, da bi s tem
nadomestili manjšo nagrajenost.
Zapuščajo delodajalce«.
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3 UČNA MOTIVACIJA
»Motiviranost za šolsko učenje je kompleksen pedagoškopsihološki fenomen, ki se na
teoretski ravni sooča z mnogimi parcialnimi konceptualnimi in metodološkimi rešitvam«
(Juriševič, 2006, str. 7). Te v znanih primerih težko zadostijo potrebam pedagoške prakse,
kajti v današnji šoli se vsakodnevno srečujemo po eni strani s problemom nemotiviranosti
učencev za šolsko učenje, po drugi strani pa z vprašanji o naravi motivacije pri sicer bolj
ali manj motiviranih učencih, kar se pomembno odraža v znanju učencev (Juriševič, 2006,
str. 7).
»Termanova študija talentov je pokazala, da motivacija ni povezna z znanjem le v ožjem
smislu, temveč da so vztrajnost, oblikovani cilji, samozaupanje in neodvisnost od občutkov
manjvrednosti kot motivacijske sestavine pomembni indikatorji življenjske uspešnosti«
(Gagné in StPère v: Juriševič, 2006, str. 7).
Učno motivacijo lahko opredelimo kot psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga
pri učenju usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da pri njem vztraja.
Nizka motivacija za učenje se pri učencih pokaže v obliki nepripravljenosti sodelovanja pri
pouku, nizki prizadevnosti in trudu, hitrem prenehanju z učenjem, kadar se učenec sooči s
težavo ter nepripravljenosti soočanja s težjimi nalogami. Učna motivacija pomembno
sodoloča, v kolikšni meri in kako kakovostno se bodo učenci nekaj naučili, kajti bolj
motivirani učenci v učnih situacijah uporabljajo višje in kompleksnejše spoznavne procese
in se posledično tudi več in bolj kakovostno nekaj naučijo kot manj motivirani učenci
(Jetton in Alexander v: Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 41–42).
Učna motivacija je produkt medsebojnega delovanja razmeroma trajnih osebnostnih potez
učenca samega ter značilnosti učne situacije. Primer značilnosti učne situacije je način
učiteljevega poučevanja in spodbujanja ali zanimivost snovi (Marentič Požarnik, 1988, str.
83).
Ena vodilnih avtoritet na področju pedagoške psihologije, Boekaertsova (2001) je v
vedenju učencev v učnem kontekstu poleg kognitivnih dejavnikov kot pomembne
prepoznala tudi motivacijske dejavnike in sklepala, da so oboji neločljivo povezani in
potrebni za razumevanje vedenja učencev v šoli. Podobno razmišljanje delita Pintrich in
Schrauben (1992) v svojem socialno-kognitivnem modelu učne motivacije, ki je prikazan
na sliki 8 (Juriševič, 2006, str. 15).
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Slika 8: Pintrichov model interaktivnega delovanja motivacijskih in kognitivnih
sestavin v učnem kontekstu
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Vir: Juriševič (2006, str. 15)
Učenčevo vključevanje v šolsko učenje Pintrich in Schrauben pogojujeta z interakcijskim
prepletom motivacijskih in kognitivnih sestavin. Med prve uvršča učno samopodobo,
mesto kontrole, učne cilje, interes do učnih nalog in zaznano pomembnost učenja. Med
druge pa znanje ter učne in splošne kognitivne strategije. Poudarjata, da sta obe vrsti
sestavin tako pod vplivom značilnosti učnih nalog kakor tudi pod vplivom značilnosti
poučevanja. Pri učnih nalogah so pomembni vsebina, postopki in viri, pri poučevanju pa
metode, učiteljevo vedenje ter ocenjevalni sistem (Juriševič, 2006, str. 15).
Nemški psiholog Rheinberg, eden vodilnih sodobnih avtorjev v raziskovanju odnosa med
učno motivacijo in učenjem, je s svojimi sodelavci (Vollemeyer, Rollett in Schiefele)
natančno opredelil odnose med motivacijo, učnimi procesi in učnimi dosežki. Menil je, da
se vpliv motivacije na učenje kaže na treh ravneh, in sicer v:




trajanju in pogostnosti učnih aktivnosti
obliki izvajanih učnih aktivnosti
funkcionalnem razpoloženju učenca med učno aktivnostjo
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Prva raven vpliva je znana tudi pod imenom ALT (čas aktivnega učenja). V tem primeru
gre za zapleteno zvezo med motivacijo in učnimi dosežki, ki ni vedno pozitivna, saj je
vpeta v mrežo drugih spremenljivk učenja, kot so: sposobnosti, učne strategije in
predznanja. Na obliko oziroma naravo učnih aktivnosti motivacija različno vpliva. Po eni
strani gre za uravnavanje napora, ki ga učenec vlaga v učenje, po drugi strani pa vpliva
na uporabo strategij, ki bodo učenca spodbujale k doseganju učnih ciljev. Tretjo raven
vpliva, Rheinberg pojasnjuje v smislu optimalnega psihološkega stanja učenca med
učenjem. Doživetje zanosa oziroma vznesenosti opisuje kot »subjektivno stanje, o
katerem ljudje poročajo, ko se v nekaj popolnoma zatopijo do te mere, da pozabijo na
čas, se ne zavedajo svojega napora in česarkoli drugega, kar ni povezano z aktivnostjo
samo« (Juriševič, 2006, str. 17–18).
Poznamo dve motivacijski teoriji, ki sta v zadnjih desetletjih zelo vplivni na področju
raziskovanja učne motivacije, teorija samodoločenosti in teorija motivacijskih ciljev v učnih
situacijah dosežka.
Teorija samodoločenosti, avtorjev Richarda M. Ryana in Edwarda L. Decija, je ena
najbolj uveljavljenih in pogosto citiranih motivacijskih teorij v zadnjem desetletju. Njen
glavni poudarek je na raziskovanju temeljnih potreb, ki usmerjajo posameznikovo
udejstvovanje v neki dejavnosti. Teorija izpostavlja tri temeljne psihološke potrebe
posameznika:
•
•
•

doživljanje povezanosti z drugimi;
zaznano kompetentnost v okolju, v katerem posameznik deluje;
doživljanje avtonomije v lastnih odločitvah in dejanjih.

Teorija se ne osredotoča le na zadovoljevanje temeljnih potreb v učnem kontekstu,
temveč skušata avtorja pojasniti tudi motivacijsko ozadje posameznikovega delovanja v
različnih socialnih kontekstih, ki na različne načine zadovoljujejo njegove temeljne potrebe
in preučevanje značilnosti socialnih kontekstov, ki posameznikovo motiviranost za neko
dejavnost spodbujajo ali zavirajo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 42).
Teorija motivacijskih ciljev v učnih situacijah dosežka poudarja pomembnost
posameznikovega razmišljanja o sebi, nalogi in izvajanju učne dejavnosti. Ni pomembno
vprašanje, ali je posameznik v neki učni motivaciji motiviran ali nemotiviran, ampak
vprašanje, zakaj se trudi v učni situaciji, kjer mora izkazovati svoje zmožnosti
spoprijemanja z nalogami (Ames v: Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 50).
Eni učenci uporabljajo pri učenju poglobljen pristop, kajti težje naloge izkusijo kot izziv in
doživljajo pozitivna čustva med reševanjem naloge. Drugi učenci pa težjo nalogo
zaznavajo kot oviro in sanjarijo, da bi bili raje kje drugje, kot se učili. Prav takšne
medosebne razlike med učenci razlaga teorija motivacijskih ciljev v učnih situacijah
dosežka. Poudarek je na kakovosti učenčeve angažiranosti v učni situaciji in učenčevih
namerah pri učenju (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 51).
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3.1 VRSTE UČNE MOTIVACIJE
Motivacijska sredstva v šoli lahko razdelimo v dve veliki skupini. Ena pospešuje notranjo
(intrinsično) motivacijo, druga pa krepi predvsem zunanjo (ekstrinsično) motivacijo.
Nekateri jih poimenujejo tudi avtonomna (primarna) ter heteronomna (sekundarna)
motivacija (Marentič Požarnik, 1988, str. 84).
Ostre meje med obema motivacijama ni vedno lahko potegniti. Poznamo pa tudi
storilnostno motivacijo, ki je nekakšen prehod med notranjo in zunanjo motivacijo
(Marentič Požarnik, 2003, str. 194).
3.1.1 NOTRANJA UČNA MOTIVACIJA
Notranja motivacija je prirojena in nagnjena k razvoju naših notranjih sposobnosti z
učenjem, za katero ni potrebna zunanja spodbuda (Stipek, 2002, str. 201).
Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami. V nas pa je vir podkrepitve,
kadar želimo razviti svoje sposobnosti, doseči tisto, kar nas zanima, obvladati določeno
spretnost, spoznati nekaj novega in razumeti (Marentič Požarnik, 2003, str. 188). Že pri
majhnem otroku vidimo, da je notranje motiviran, kadar pri neki dejavnosti vztraja in se
zelo trudi, da bi to naredil čim boljše. Išče takšne naloge, ob katerih mora razmišljati
(Komljanc in dr., 2009, str. 113).
Deci in Ryan sta ugotovila, da notranjo motivacijo za neko dejavnost spodbujajo povratne
informacije, določene vrste nagrad in načini komunikacije, ki omogočajo posameznikovo
pozitivno doživljanje lastnih zmožnosti med dejavnostjo. Na notranjo motivacijo vplivajo
odzivi okolja, pri katerih je v ospredju poudarjanje truda in napora, ki je vložen v
dejavnost, odsotnost poniževanja in nudenje optimalnih izzivov. Situacija, v kateri bomo
potrdili svoje zmožnosti in hkrati zaznali svoje vedenje kot samodoločujoče, bo spodbudila
notranjo motivacijo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 44).
»V pedagoškopsihološki literaturi (npr. Eccles in dr., 1998 v: Juriševič, 2006, str. 36) je
notranja motivacija najpogosteje opredeljena v smislu treh med seboj prepletenih
elementov:
1. Kot posebna nagnjenost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv.
2. Kot učenje, ki ga spodbuja radovednost oziroma interes.
3. Kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebuje tudi
vrednoto pomembnosti učenja«.
Notranja motivacija se najpogosteje pojavi zaradi interesa do dela, radovednosti,
vzburjenja ali postavljenega cilja.
Za notranjo motivacijo je pomembno, da učitelji pri učencih razvijejo interes za delo
oziroma učenje. Učenci bodo pri delu, ki jim je zanimivo, pokazali več iniciativnosti (Žagar,
2009, str. 83). Kot vir interesa omenimo domišljijo. Cordova in Lepper (1996) sta
ugotovila, »da se učenci naučijo več matematičnih dejstev med računalniško vajo, pri
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kateri so bili izzvani, da kot kapitani vesoljske ladje krmarijo skozi vesolje z reševanjem
matematičnih problemov« (Woolfolk, 2002, str. 333).
Učitelj s postavitvijo bistvenih ciljev določi strukturiranost pouka, ki jo učenci potrebujejo.
Pri pouku pa je potrebno dati učencem možnost, da odločajo pri tistih ciljih, kjer lahko.
Učni cilji morajo biti zastavljeni oziroma predstavljeni tako, da se jih bodo učenci zavedali,
da bodo za njih pomembni in da bodo imeli možnost njihove uresničitve. Učitelj mora
učne cilje konkretno razložiti, lahko tudi s prikazom primera izdelka iz prejšnjih let (Žagar,
2009, str. 83–84).
»Majhen otrok je poln vsesplošne radovednosti in vedoželjnosti. Zato se v svoji
najnežnejši mladosti tudi toliko nauči. Navadno niti ne slutimo, kako orjaške korake v
učenju dela« (Krajnc, 1982, str. 11). Pomembno je spodbujanje radovednosti učencev.
Radovednost vodi do aktivnega sodelovanja in vztrajnosti učencev pri reševanju nalog.
Učenci, ki so se snov naučili iz radovednosti, jo dalj časa pomnijo. Ločimo tri vrste
radovednosti (Žagar, 2009, str. 83–84):
•
•
•

Perceptivna radovednost spodbuja tisto, kar učenci vidijo okoli sebe (nazornost
pouka).
Manipulativna radovednost, ki jo spodbudi aktivno operiranje učencev s predmeti
in pojavi.
Konceptualna radovednost vključuje željo po znanju in odkrivanju neznanega.

Pomembni spodbujevalci radovednosti učencev so navajanje življenjskih primerov, igra
vlog in simulacije, spreminjanje aktivnosti, učiteljev entuziazem in odprtost za vprašanja
učencev.
Pri učencih je pomembna primerna stopnja čustvene vzburjenosti, vendar ne sme biti niti
prenizka niti previsoka. Prenizka vzburjenost lahko pripelje do mlahavosti in zaspanosti.
Previsoka vzburjenost pa vodi v tremo in strah (Žagar, 2009, str. 84). »Vzburjenje
vključuje psihološke in fizične reakcije-spremembe v možganskem valovanju, krvnem
tlaku, srčnem utripu in hitrosti dihanja« (Woolfolk, 2002, str. 334).
Veliko učencev nima razvite notranje motivacije za učenje, zato nenehno potrebujejo
različne zunanje vplive in spodbude. Pomanjkljiva učna motivacija se najpogosteje kaže v
manjšem zanimanju za določene vsebine, predmete ali šolsko delo nasploh. Takšni učenci
niso pripravljeni vlagati dovolj truda za doseganje učnih ciljev, zato pri šolskem delu niso
vztrajni in zelo hitro omagajo (Senica, 2010).
3.1.2 ZUNANJA UČNA MOTIVACIJA
Zunanjo motivacijo gre razumeti v smislu spodbud za učenje, ki izhajajo iz okolja oziroma
»so v okolju oblikovani razlogi, zaradi katerih začenjamo ali vztrajamo v določeni
dejavnosti« (Reeve v: Juriševič, 2006, str. 36) iz koristoljubja, da pridobimo želeno ali se
izognemo neželenemu.
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Med najobičajnejša sredstva zunanje motivacije v šolskem učenju uvrščamo pohvalo in
grajo, nagrado in kazen, ocene in povratno informacijo, štipendiranje in sprejem v
domove, tekmovanje in sodelovanje. Pri nekaterih od teh sredstev pa gre za mešanico
notranje in zunanje motivacije (na primer: povratna informacija o dosežku) (Marentič
Požarnik, 1988, str. 96).
Pohvalo in grajo učitelji uporabljajo zelo varčno, kajti menijo, da »učence bi preveč hvale
pokvarilo, prevzeli bi se« ipd. Pohvala in graja pravzaprav predstavljata učiteljevo reakcijo
na posledice učenčeve aktivnosti. Pričakujemo, da bosta učinkovali, ko se bo učenec
ponovno lotil česa podobnega, za kar je bil pohvaljen ali grajan (Marentič Požarnik, 1988,
str. 96). Pohvala učence bolj motivira kot graja. Pohvala pozitivno vpliva na introvertirane
in plašne učence, na manj sposobne, na učence iz nižjega socialno ekonomskega statusa
in na mlajše učence. Graja pa večinoma negativno vpliva na plašne in manj sposobne
učence. Učitelji morajo biti pri izrekanju pohvale in graje pazljivi in morajo upoštevati
naslednje (Žagar, 2009, str. 85):
•
•
•
•
•

da pohvala ali graja ni izrečena brez tehtnega premisleka;
da pohvalo ali grajo prilagodijo vsakemu učencu posebej;
posameznega učenca ne smejo vedno primerjati z dosežki drugih učencev,
potrebno je upoštevati individualni napredek učenca;
graja naj bo izrečena v osebnem pogovoru, ne pred razredom;
graja mora biti usmerjena v storjeno napako ali neustrezno vedenje učenca, ne pa
v njegovo osebnost.

Nagrado in kazen lahko primerjamo s pohvalo in grajo, le da je njun učinek navadno
močnejši. Pri nagradi in kazni moramo biti še posebej previdni, kajti prepogosta uporaba
lahko pripelje do tega, da bodo učenci bolj osredotočeni na to, kakšno nagrado bodo
prejeli ali kako se bodo izognili kazni kot na svoje delo. Primer nagrajevanja je denarno
nagrajevanje staršev, ki velikokrat pripelje do tega, da učenci ne razmišljajo več o učenju,
ampak samo o tem, kaj si bodo s tem denarjem kupili. Če pa starši nenadoma nehajo
nagrajevati, se lahko zgodi, da učenec popolnoma opusti učenje. Tudi kazen pripelje do
negativnih posledic. Pri učencih povzroča frustracije, pojavijo se razne oblike
neprilagojenega, nevrotičnega vedenja, v učencu prebudi negativno stališče do učitelja ali
celo do šole nasploh (Žagar, 2009, str. 86).
O tekmovanju govorimo, ko posameznik teži k uspehu v neki aktivnosti zato, da bi bil
boljši od drugih posameznikov. Poznamo individualno in skupinsko tekmovanje ter
tekmovanje s samim seboj, ko si posameznik prizadeva, da bi izboljšal svoj lasten rezultat.
Tekmovanje ustvarja zmagovalce in poražence, proporcionalno gledano ustvari več
poražencev. Zato moramo biti pazljivi, kdaj se pri učencih odločimo za tekmovanje, kajti
poraženci se ne počutijo dobro in so osramočeni ali ponižani. Porazi lahko pripeljejo do
izgube samozavesti. Tekmovanje lahko pri učencih povzroči tudi negativne posledice,
kadar učitelj napačno ali prepogosto uporablja to motivacijsko sredstvo. Negativne
posledice je mogoče preprečiti z dosegljivostjo tekmovalnih ciljev, kar pomeni, da morajo
biti cilji postavljeni tako, da jih lahko večina učencev s svojim trudom doseže. Tudi če
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spreminjamo tekmovalne cilje in s tem omogočimo učencem, da tekmujejo pri različnih
aktivnostih, preprečujemo negativne posledice (Žagar, 2009, str. 87).
Sodelovanje se kaže v skupnem delu in medsebojni pomoči dveh ali več posameznikov, ki
si prizadevajo doseči cilj. Johnson in Johnsonova (1987) v okviru sodelovanja razlikujeta
tri tipe učnih situacij, ki jih učitelj lahko organizira: individualno, tekmovalno in
kooperativno. Najučinkovitejše je kooperativno učenje, saj si učenci vzajemno pomagajo,
zaupajo drug drugemu in nimajo strahu pred napakami (Žagar, 2009, str. 88).
Šolske ocene imajo pomembno motivacijsko funkcijo. Pri ocenah je najpomembnejše, da
so objektivne in pravične. Kadar ocenjevanje ni objektivno, dobijo učenci slab občutek, da
lahko s svojim znanjem le delno vplivajo na oceno in se zato ne potrudijo maksimalno.
Motivacijska vrednost ocen je odvisna od nivoja aspiracije učencev, od njihovega
pričakovanja. Tisti učenci, ki imajo visoke aspiracije, si postavljajo visoke učne cilje, zato
verjetno ne bodo zadovoljni celo s prav dobro oceno. Učenci z nizkimi aspiracijami pa
bodo zadovoljni že z najnižjo pozitivno oceno (Žagar, 2009, str. 88–89).
Deci in Ryan (1985, 2002) predstavljata različne vrste zunanje motivacije. Glede na slog
uravnavanja poznamo zunanje, introjicirano, identificirano in integrirano uravnavanje
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 46).
Zunanje uravnavanje je najbolj površinska raven uravnavanja. Kaže se v vedenju, ki ima
za cilj pridobiti nagrado ali izogniti se kazni. Od zunanjih posledic je odvisno
posameznikovo vedenje, torej je nadzorovano od zunaj in posameznik doživlja nizko
stopnjo samodoločenosti in zanimanja za nalogo. Primer učenca, ki se uči samo zato, da
pridobi oceno (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 46).
»Introjicirano uravnavanje je stanje notranjega nadzora, ko je razlog za vedenje
izogibanje anksioznosti ali želja po doživetju ponosa, ki bo utrdil posameznikovo
samospoštovanje« (Ryan v: Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 46). Posameznik
torej uravnava svoje vedenje pod vplivom notranjega pritiska, nadzor nad njegovim
vedenjem pa ostaja zunanji. Posameznik izvaja neko dejavnost, da potrdi lastno vrednost
ali se izogne upadu samospoštovanja. Primer introjiciranega uravnavanja v šoli je
usmerjenost učenca nase. Učenec se uči predvsem zato, da pokaže svoje zmožnosti pred
drugimi. Njegov cilj je dosežen, če je boljši od drugih učencev ali če se izogne neuspešni
samopredstavitvi (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 46).
Identificirano uravnavanje pomeni, da se z neko dejavnostjo identificiramo. Torej se
posameznikova vedenja v tem primeru uravnavajo s pomočjo identifikacije. Primer
učenca, ki sodeluje pri dejavnostih v razredu. Ne sodeluje zato, ker ga dejavnost zanima
in ne zato, da bi si pridobil neko nagrado ali priznanje, ampak ker neko dejavnost zaznava
kot vredno za njegovo učenje. Učenec najde oseben pomen v učenju določenega
predmeta ali pri opravljanju neke naloge (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 47).
Najbolj avtonomna oblika zunanje motivacije je integrirano uravnavanje. S pomočjo
integracije, se zavestno sprejete vrednote uskladijo z našimi ostalimi vrednotami in
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pomembno vplivajo na naše življenjske cilje, odločitve in odnose z drugimi. Deci in Ryan
(2002) menita, »da so za doseganje integracije potrebne zrele spoznavne zmožnosti in
zato naj ne bi bila dosežena pred obdobjem mladostništva« (Puklek Levpušček in
Zupančič, 2009, str. 47).
3.1.3 STORILNOSTNA MOTIVACIJA
»Storilnostna motivacija je želja po doživljanju uspehov in po sodelovanju v aktivnostih, ki
so odvisne od osebnega napora in sposobnosti« (Žagar, 2009, str. 89).
Storilnostno motivacijo lahko opredelimo tudi kot pričakovanje, da bomo našli
zadovoljstvo v obvladanju težkih, zahtevnih dejavnosti, pri katerih se učinek meri. Med
posamezniki opazimo velike razlike v njeni razvitosti. Nekateri ljudje so bolj »ambiciozni«,
torej dajejo vse od sebe in se trudijo za visoke dosežke, tudi kadar jih nihče ne kontrolira
in kadar ne pričakujejo neposrednih zunanjih spodbud. Zanimive so jim predvsem dovolj
težke dejavnosti, v katerih imajo vsaj 50 % možnost, da uspejo ter dejavnosti, ki
vsebujejo element tveganja. Medtem ko so drugi mnogo bolj previdni ali pa se lotijo
dejavnosti le pod zunanjim pritiskom (Marentič Požarnik, 1988, str. 85).
Storilnostna motivacija je razmeroma stalna človekova lastnost, katere osnove se
izoblikujejo že v otroštvu, nekje med tretjim in osmim letom. Pomembno je, da tedaj
starši in drugi ljudje v njegovi okolici otroka spodbujajo k dosežkom, da mu dajejo merila
za kvaliteto dosežkov, mu puščajo dovolj samostojnosti za preizkušanje lastnih sil in ga
hvalijo ob doseženih uspehih, ob neuspehih pa so nevtralni. Višja storilnostna motivacija
običajno pomaga k višjim učnim dosežkom. Dobro pa vpliva tudi na razvoj sposobnosti.
Na tem področju prihaja do neupravičene socialne diskriminacije, kajti raziskave kažejo,
da starši iz nižjih socialno–ekonomskih slojev slabše spodbujajo razvoj storilnostne
motivacije pri svojih otrocih. Ti so posledično tudi v šoli manj uspešni in iniciativni
(Marentič Požarnik, 1988, str. 85–86).
Razlikujemo več tipov storilnostne motivacije. Pri nekaterih ljudeh prevladuje želja po
uspehu, pri drugih pa želja izogniti se bolečim razočaranjem, če bi v storilnostni situaciji
odpovedali. Torej strah pred neuspehom. Najdemo pa celo primere strahu pred uspehom.
Imamo primer pri nekaterih dekletih, ki si v šoli ali v poklicu »ne upajo« dosegati najvišjih
rezultatov, ki bi jih bile zmožne, saj se podzavestno bojijo predsodkov okolice. Tisti ljudje,
ki jih bolj motivira želja po uspehu, so prepričani, da so uspeli zaradi sposobnosti, ki jih
imajo, neuspeh pa pripisujejo slučajnim dogodkom (»imel sem smolo«). Pri tistih, ki imajo
strah pred neuspehom je ravno obratno, kajti pri svojem uspehu mislijo, da so imeli le
srečo, neuspeh pa pripisujejo svojim nesposobnostim (Marentič Požarnik, 1988, str. 86).
Ljudje se razlikujejo tudi v tem, kaj jim predstavlja glavno merilo ali kriterij uspešnosti. Eni
ga iščejo pretežno v samem sebi, drugi v okolici, tretji spet v dejavnosti ali nalogi sami. V
samem sebi smo zadovoljni, kadar smo zmogli napraviti nekaj z lastnim trudom, in če smo
v dejavnost vložili vse svoje sile. V okolici se počutimo uspešnega, kadar nas drugi
pohvalijo, in če smo boljši od drugih. Uspeh je tudi, če smo nekaj naredili skupaj, z
združenimi močmi. Kadar je naš izdelek zares dober, narejen po merilih, ki za tak izdelek
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veljajo, ne glede na to ali me kdo pohvali ali ne, je viden uspeh v nalogi sami (Marentič
Požarnik, 1988, str. 87).
Učitelji naj bi z opazovanjem učencev, kako se lotevajo nalog in kako reagirajo na
dosežene uspehe in neuspehe, skušali ugotoviti razvitost in tip njihove storilnostne
motivacije. Žal še nimajo zanesljivih diagnostičnih sredstev oziroma vprašalnikov ali kaj
podobnega, ki bi jih učitelji lahko množično uporabljali. Psihologi dobijo podatke o
storilnostni motivaciji običajno tako, da predložijo ljudem serijo slik (prilagojeno verzijo
projektivnega TAT testa) z navodilom, naj razložijo, kaj se na sliki dogaja, kaj upodobljeni
ljudje nameravajo, o čem razmišljajo in govorijo. Odgovore potem analizirajo glede na
storilnostne elemente (Marentič Požarnik, 1988, str. 87).
Za razvoj učne motivacije je pomembno, da dosežkov posameznika ne primerjamo vedno
le z dosežki drugih v skupini, ampak smo pozorni na njegov napredek v primerjavi s
prejšnjimi dosežki. S takšnim pristopom odpravljamo preveč tekmovalno ali konkurenčno
obarvano atmosfero, do kakršne prihaja ob prepogostem medsebojnem primerjanju in
razvrščanju (Marentič Požarnik, 1988, str. 88).

3.2 VPLIVI NA UČNO MOTIVACIJO
Na samo učno motivacijo močno vplivajo osebnostne značilnosti učenca, domače okolje in
učno okolje oziroma učitelji.
Najpogostejše ovire, ki jih najdemo pri učencu, so:
•
•
•
•

učenčeva osebna zainteresiranost za šolsko delo,
cilji in vrednote učenca (ali ima pred sabo cilj, ali ob nalogi uživa),
prepričanje učenca o lastnih zmožnostih,
čemu učenec pripisuje vzroke neuspeha (ali sebi ali zunanjim dejavnikom) (Senica,
2010).

Med ovire v učnem okolju uvrščamo:
•
•
•

odnose učenca z vrstniki (zelo pomembno je, kako učenca v skupini sprejmejo),
načine preverjanje znanja (zaradi časovne omejitve pisanja testov upade
motivacija),
načine ojačevanja, ki jih učitelj uporablja pri pouku (pohvale in graje) (Senica,
2010).

Ovire v domačem okolju, v družini so:
•

Poklicna in izobrazbena pričakovanja staršev. Večja pričakovanja staršev glede
izobrazbe otroka se kažejo z večjim spodbujanjem otroka, stalnim spremljanjem in
vrednotenjem otrokovega napredovanja ter s postavljanjem višjih ciljev (Senica,
2010).
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Šola in družina različno vplivata na razvoj motivov, vendar se medsebojno dopolnjujeta.
Podlaga za razvoj notranjih motivov za izobraževanje nastaja predvsem v družini. Zunanji
motivi pa se razvijajo pretežno pod vplivom šolskega dela (Krajnc, 1982, str. 124). Med
šolo in družino je pomembno medsebojno sodelovanje in obojestranska podpora pri vzgoji
otrok. Morajo se dovolj dobro poznati, kajti učitelj, ki bo vedel, kaj starši doma neprestano
poudarjajo ali skušajo preprečiti, bo lažje reagiral v določeni situaciji (Krajnc, 1982, str.
132).
3.2.1 VPLIV UČITELJEV
Večina učiteljev se zaveda, kako je pomembna motivacija za uspešno učenje, vendar
ugotavljajo, da primanjkuje motivacije za učenje. Učenci se učijo pod prisilo ali le za
oceno oziroma testne rezultate. O pomanjkanju učne motivacije lahko govorimo, kadar se
učenci lotevajo učenja neradi, obotavljaje, pod prisilo, in če med poukom sanjarijo,
klepetajo ali če se preprosto izmikajo učnim nalogam ter jih prepisujejo (Marentič
Požarnik, 2003, str. 184).
Učenci bodo z večjim zanimanjem skušali doseči cilje, ki so jasni, specifični, razumni,
izzivalni in dosegljivi v relativno kratkem času. Učitelji lahko spodbujajo učence pri
postavljanju storilnostnih ciljev, če so osredotočeni na uspešnost učencev, dobre ocene
ter tekmovanje. Pri učencih so nujne spodbude in povratne informacije, kajti morda niso
še dovolj izkušeni za postavljanje svojih lastnih ciljev ali vztrajanje na poti do cilja
(Woolfolk, 2002, str. 333).
Pri učenju je pomembna določena stopnja vzburjenosti, napetosti in budnosti v
organizmu. Ta stopnja ne sme biti niti prenizka niti previsoka. Okolje mora človeku
ponujati določene mere novih, neznanih dražljajev, drugače lahko zapade v sanjarjenje.
Tu je pomembna vloga učitelja, ki naj bi znal z raznimi sredstvi zbuditi in ohraniti pri
učencih primerno stopnjo napetosti in s tem vzdrževal pozornost pri pouku. Izogiba naj se
monotoniji, poskrbi za presenečenja, nepričakovanosti in elemente humorja. Učenci ne
smejo biti le pasivni poslušalci, v njih je potrebno zbuditi radovednost, naj sodelujejo pri
diskutiranju in sami rešujejo probleme. Pomembno je tudi uvajanje novih učnih oblik in
sredstev (na primer: skupinski pouk) (Marentič Požarnik, 1988, str. 83–84).
Učitelji naj bi bili pozorni predvsem na učence, ki prihajajo iz družin s težkimi socialno–
ekonomskimi razmerami. Ti učenci so velikokrat bolj prizadeti ob neuspehu, torej imajo
strah pred neuspehom. Učitelji lahko s primernimi učnimi in vzgojnimi postopki nekoliko
nadomestijo pomanjkanje domače vzgoje. Na začetku naj učenci rešujejo lažje naloge, ki
jih bodo z veliko verjetnostjo pravilno rešili. Učitelj naj jih ob pravilnem odgovoru pohvali
in jim pogosto ponudi možnost, da doživijo uspeh (Marentič Požarnik, 1988, str. 87).
3.2.2 VPLIV STARŠEV
Družinsko okolje opredeljujemo s socialno–ekonomskimi pogoji, v katerih družina živi, z
značilnostmi strukture družine, s psihološkimi značilnostmi družinskih članov ter z
značilnostmi delovanja družine kot sistema. S pomočjo teh značilnosti lahko v določeni
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meri pojasnimo medosebne razlike med učenci v učni motivaciji. Socialno–ekonomski
položaj družine, predvsem izobrazba staršev in materialni pogoji v družini, so pomembni
dejavniki učne uspešnosti. Med strukturne značilnosti družine uvrščamo tip družine
(dvostarševska, enostarševska, biološka, posvojitvena), število družinskih članov, starost
in spol staršev ter otrok. Psihološke značilnosti družinskega okolja se nanašajo na
osebnostne značilnosti članov (npr.: sposobnosti, stališča, vrednote), cilje in pričakovanja
družinskih članov, vzgojni slog staršev (čustvena opora, disciplinske tehnike), pretekle
izkušnje družinskih članov s šolanjem in izkušnje sodelovanja z otrokovimi učitelji (Puklek
Levpušček in Zupančič, 2009, str. 98–102).
V šolo se ne odpravijo vsi otroci z enako ohranjeno radovednostjo, ker so bili deležni
drugačnih vplivov družinske vzgoje. Urejen dom in ljubeč odnos med člani družine
napolnjujejo otroka z občutkom varnosti. Prav potreba po varnosti je v prvih letih življenja
najbolj izražena in če je potreba zadovoljena, pri otroku vlada optimizem, zaupanje vase
in pogum za poznejše življenje. Takšnega otroka bodo v življenju uravnavali predvsem
pozitivni motivi. Pozitivni motivi dobro vplivajo na otroka, kajti vedno več pričakuje od
sebe in okolja ter je pripravljen tudi več tvegati. Otrok, ki pa bo rasel kot ogroženo bitje,
nezavarovan od odraslih, svojih staršev, bo nabiral v sebi slabe izkušnje z ljudmi. V otroku
se bo nabiral strah, nezaupanje, počutil se bo ogroženega in njegova samozavest bo zelo
nizka. Negativni motivi bodo zmanjšali radovednost in sposobnosti se ne bodo mogle
primerno razvijati, ker jih bo otrok premalo aktiviral (Krajnc, 1982, str. 117–119).
Starši vplivajo na otroka s svojim načinom spodbujanja, z vrednotenjem znanja in
dosežkov, s postavljanjem ciljev in reagiranjem na dosežke. Pomembno je, da starši
svojega otroka sprejemajo kot človeka, da mu zaupajo, ne glede na dosežke v šoli in mu
nudijo pomoč in spodbudo ob neuspehu. Starši naj se zanimajo za vsebino učne snovi in
ne le za ocene (Marentič Požarnik, 2003, str. 198). Pomembno je, kako starši reagirajo na
šolske ocene svojih otrok. Za razvoj otrokove osebnosti ni dobro, da starši preveliko
pozornost posvečajo šolskim ocenam. Kadar starši preveč poudarjajo ocene, ki so dobre,
navajajo otroke na zunanje motive. Otrok se trudi predvsem za to, da doseže neki zunanji
učinek in mu ne gre za samo vsebino učenja ali pozneje dela. Kadar pa starši ne reagirajo
pravilno na slabo oceno otroka, mu hitreje zbijejo motivacijsko energijo za izobraževanje
kot tudi za druge dejavnosti (Krajnc, 1982, str. 153).
V splošnem lahko rečemo, da se vključevanje staršev v izobraževanje otrok pozitivno
povezuje s kakovostjo učenja in učno uspešnostjo otrok, kar so pokazale mnoge študije,
ki so bile izvedene z osnovnošolci in srednješolci (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str.
103).
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4 IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje lahko opredelimo kot proces pridobivanja in razvijanja posameznikovih
znanj in sposobnosti. V ožjem pomenu besede je izobraževanje pridobivanje formalne
šolske izobrazbe, v širšem pomenu besede pa vključuje še usposabljanje in
izpopolnjevanje. Usposabljanje navadno razumemo kot proces razvijanja posameznikovih
sposobnosti, izpopolnjevanje pa je predvsem dopolnjevanje znanja (Brejc, 2000, str. 59).
Izobraževanje je lep primer, ko doseženi cilj okrepi motive. Izobraževanje pa ni vedno
pozitivno, kajti najdemo tudi takšne, ki se učijo z naporom in pri tem doživljajo vrsto
negativnih doživetij. Ker bodo na koncu, ko dosežejo cilj, prejeli nagrado, vztrajajo pri
izobraževanju kljub težavam. S spričevalom, ki ga bodo prejeli ob koncu izobraževanja, si
bodo dvignili družbeni ugled, porastlo bo samospoštovanje, zamenjali bodo delovno okolje
ali dobili možnosti za vpis v naslednjo višjo šolo itd. (Krajnc, 1982, str. 62).
Slika 9: Organiziranost izobraževalnega sistema v Sloveniji

Državni zbor

opredeljevanje in

strokovni sveti

Parlament

izvajanje izobraževalne

za vzgojo in
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izobraževanje

raziskovalne in

Ministrstvo za

strokovne in

svetovalne

šolstvo, znanost

nadzorovalne

izobraževalne

in šport

izobraževalne

inštitucije

inštitucije

izvajalci izobraževanja
Vir: Jereb v: Černetič (2007, str. 89)
Vlada Republike Slovenije ustanovi strokovne svete, ki so namenjeni odločanju o
strokovnih zadevah na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno
pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov. Vloga države v organiziranem
šolskem sistemu je, da financira, usmerja in kontrolira izvajanje dejavnosti v šolah
(Černetič, 2007, str. 89).
Dejavnost vzgoje in izobraževanja je pomembna v vsaki družini, kjer so otroci, ki hodijo v
vrtec ali šolo. Tudi, kjer so odrasli, ki se strokovno izpopolnjujejo ali usposabljajo za
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življenje in delo ter starejši odrasli, ki so vključeni v univerzo za tretje življenjsko obdobje
(MSS, 2011).
Šolsko učenje je posebne vrste učenje. Interesi za učenje so odvisni od dejavnikov, ki jih
oblikuje šolski sistem, z načini in ponudbo šolanja na eni strani in od dejavnikov v učencu
in zanj pomembnem okolju, predvsem v družini, na drugi strani. Pomembno je, ali so ti
dejavniki skladni eden z drugim, na kar vpliva zlasti sposobnost in pripravljenost šolskega
sistema, da se prilagaja potrebam in interesom posameznika, ki so različni. To pa je ena
najtežjih nalog šolskega sistema (Strojin, 2011).
Za uspešno učenje so poleg učenčevih sposobnosti, motiviranosti in drugih faktorjev
pomembne tudi primerno razvite učne navade. Potrebno se je znati lotiti učenja tako, da
dosegamo dobre rezultate, ob kar se da ekonomičnem trošenju časa in energije. Učne
navade predstavljajo celoto vseh tistih načinov ravnanja v učni situaciji, pridobljenih z
vajo in ponavljanjem, ki omogočajo lažje, racionalnejše in uspešnejše učenje, in ki se
prenašajo tudi na podobne situacije (npr.: da učenec vedno načrtuje čas za učenje in ne
le tik pred spraševanjem, da ima urejene zapiske, ne samo pri najljubšem predmetu,
ampak pri vseh) (Marentič Požarnik, 1988, str. 48).
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5 EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
Šole so organizacije, za katere je značilno, da jih ustanovijo lastniki ali ustanovitelji, da
dosegajo smotre, ki so v skladu z njihovimi interesi. Zaposlijo menedžerje, ki jim zaupajo
oblast v organizaciji, da bi ta učinkovito delovala ter po njihovih merilih in standardih
uspešno dosegala smotre in cilje (Tavčar v: Černetič, 2007, str. 83).
Večina šol v Sloveniji je organizirana v obliki javnih zavodov. Ustanovila jih je država,
občina ali lokalna skupnost, da preko njih uresničuje svoje interese in zaposluje ljudi, ki
sledijo njenim ciljem. Država je največjo moč in oblast v šolah zaupala ravnateljem kot
izvrševalcem z zakonom predpisanih nalog in obveznosti. Šola je uspešna, kadar ima
dobre poslovne rezultate, za katere imajo ravnatelji največ odgovornosti (Černetič, 2007,
str. 83).
Naloga vsake šole je, da izobražuje in vzgaja, torej opravlja javno službo. Na trgu pa
lahko ponuja tudi druge profitne dejavnosti, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem ali
pa ne. Ustanovitveni akt določa dejavnosti, ki jih šola lahko opravlja. Ob ustanovitvi šole
jih določi ustanovitelj ter tako pravno formalno določi meje delovanja šole v okolju.
Uresničevanje poslanstva šole je prepuščeno izvajalcem šole, njihovemu profesionalizmu,
kompetencam, znanju in sposobnostim. Zaposleni izbirajo in določajo stile ter metode
dela, vzpostavljajo medsebojne odnose in odnose z okoljem, določajo prednostne naloge,
ustvarjajo organizacijsko vedenje in klimo, določajo vrednote, določajo in udejanjajo
vizijo, iz katere izhajajo smotri, iz njih pa razvojni cilji šole. Pogoj za učinkovito in
kvalitetno izvajanje poslanstva šole je načrtovanje razvoja šole (Černetič, 2007, str. 83–
84).
»Pri načrtovanju razvoja šole je treba upoštevati naslednje kriterije (Černetič, 2007, str.
84):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostop do ustreznih informacij,
komunikacijo v šoli,
seznanitev vseh zaposlenih s smotri in cilji,
ločevanje med strateškimi, taktičnimi in operacijskimi cilji,
učinkovito teamsko obravnavo smotrov in ciljev,
vključevanje evalvacije v samo načrtovanje«.

V šolstvu imamo primere uspešnih in neuspešnih šol. Srednje šole, ki so pravočasno
menjale svojo dolgoročno in kratkoročno politiko, da v šolskem prostoru ne izobražujejo le
redno vpisane dijake, ampak so vključile tudi izobraževanje odraslih, izredno
izobraževanje, izobraževanje na daljavo in druge dejavnosti, so v ugodnem položaju.
Torej tiste srednje šole, ki so sledile vplivom in zahtevam okolja in trga, so v boljšem
položaju kot tiste, ki niso pravočasno menjale svoje teorije poslovanja (Černetič, 2007,
str. 85).
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Šola je uspešna, če zastavljene cilje kvalitetno dosega. V sistem načrtovanja mora vključiti
tudi neposredne uporabnike, šolarje in njihove starše. Če izobraževalni program vsebuje
tudi izobraževanje odraslih, je pomembno, da so v načrtovanje vključeni tudi ti uporabniki
storitev. Torej, tista šola, ki želi biti uspešna, mora pri načrtovanju politike upoštevati
notranje in zunanje dejavnike ekonomskega, političnega in socialnega okolja (Černetič,
2007, str. 88).
V Brežicah po končani osnovni šoli srednjo šolsko pot lahko nadaljujemo na srednji
Ekonomski in trgovski šoli ali na Gimnaziji Brežice.
Ekonomska in trgovska šola Brežice ima (po sklepu Vlade Republike Slovenije Številka
01403–149/2006/4 z dne 25. julija 2006) dve organizacijski enoti. In sicer, Poklicno in
strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo. Izvajajo tri izobraževalne programe srednje
poklicne in srednje strokovne izobrazbe. Ti programi so program trgovec, program
ekonomski tehnik in poklicno-tehniški program. V okviru Višje strokovne šole pa višješolski
strokovni program komercialist. Na šoli se izvaja tudi izobraževanje odraslih (ETrŠ, 2011).
Srednji strokovni izobraževalni program ekonomski tehnik traja štiri šolska leta. V ta
program se lahko vpiše, kdor je končal popolno osnovno šolo. Program ekonomski tehnik
izobražuje za vse poklice, ki zahtevajo srednjo strokovno izobrazbo s področja financ,
računovodstva, komerciale, poslovanja in uprave. Dijaki si ob koncu srednje šole pridobijo
izobrazbo ekonomskega tehnika. Zaposlitev pa lahko iščejo v bančništvu, zavarovalništvu,
računovodstvu, državni upravi, komerciali, špediciji in carini ter kot trgovski potniki.
Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Opravljena poklicna matura dijakom omogoča vpis
na višje ali na visoke strokovne šole, ki delujejo kot samostojni zavodi ali v okviru
slovenskih univerz. Z opravljenim dodatnim izpitom v okviru splošne mature pa je možen
vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija. Maturanti imajo tudi možnost vpisa v
enoletni maturitetni tečaj, ki je priprava za opravljanje splošne mature (ETrŠ, 2011).
Slika 10: Logotip ETrŠ

Vir: ETrš, 2011
Celotna podoba Ekonomske in trgovske šole Brežice je prikazana z avtorskim logotip.
Znak v rumeni, zeleni, modri in pridani črni barvi, povzema barve starega brežiškega
mestnega grba, novodobnega občinskega in brežiškega turističnega znaka ter znaka
trgovskega podjetja Posavje. Že na prvi pogled je logotip podoben črki E, ki kot kratica
simbolizira ekonomijo v najširšem pomenu nosilne izobraževalne dejavnosti. V videzu
znaka prepoznamo tudi stavbarsko izbočeno stekleno pročelje same šolske zgradbe, ki se
pokaže pri neposrednem vstopu v stavbo (ETrŠ, 2011).
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Tabela 3: Organizacijska struktura Ekonomske in trgovske šole Brežice
S

V

E

T

Z

A

D i r e k t o r
OE Višja strokovna šola

V

O

D

A

ETrŠ

Skupne
službe

OE Poklicna in strokovna šola

Strateški svet
Ravnatelj
Študenti

Ravnatelj
Strokovni delavci

Strokovni delavci

Starši

Predavateljski zbor

Skupnost
dijakov

Študenti

Učiteljski zbor
Delavci
Študijska

Strokovni

komisija

aktivi

Programski
učiteljski
zbori

Strokovni
aktivi

Dijaki

Svet
staršev
Oddelčne
skupnosti

Razredniki

Vir: ETrŠ, 2011
Svet zavoda je organ, ki imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program in letni
delovni načrt šole ter poročilo o njegovi izvedbi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih
programov, obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki. Odloča tudi o
pritožbah v zvezi s statusom dijaka, pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev, o
pritožbah staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi
(ETrŠ, 2011).
Svet zavoda ima 17 članov. Ti člani so (ETrŠ, 2011):
− 2 predstavnika ustanovitelja
− 1 predstavnik delodajalcev
− 6 predstavnikov delavcev (Poklicna in strokovna šola ima 3 predstavnike, Višja
strokovna šola 2 predstavnika in delavci skupnih služb enega predstavnika)
− 2 predstavnika staršev dijakov in vajencev
− 2 predstavnika dijakov in vajencev
− 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole
− 1 predstavnik strateškega sveta
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6 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
6.1 OPREDELITEV VZORCA
Naloga raziskave je bila, da ugotovim, kako je z motiviranostjo dijakov za učenje. S
pomočjo anketnega vprašalnika sem prišla do podatkov, ki jih bom analizirala ter potrdila
ali zavrgla svoje hipoteze. Anketni vprašalnik sem izdelala v spletnem programu
Fluidsurveys.
Anketni vprašalnik zajema trinajst vprašanj:
o
o

o
o

o

Dve demografski vprašanji (spol, starost)
Štiri vprašanja izbirnega tipa, in sicer:
• Zakaj ste se vpisali na ETrŠ?
• Koliko časa na dan se učite?
• Kaj je za vas pomembno, ko se učite?
• Kdo vas najbolj motivira za učenje?
Vprašanje s tekstovnim odgovorom: Kaj dijaki razumejo pod pojmom motivacija?
Štiri vprašanja »da/ne«:
• Ali vas dobra ocena motivira za učenje?
• Ali menite, da vas učitelji dovolj spodbujajo in verjamejo v vaše
sposobnosti?
• Ali vas učitelji ob uspehu/dobri oceni pohvalijo?
• Ali po srednji šoli nameravate nadaljevati šolanje?
Dve vprašanji z mrežo za več izbir:
• Kako vplivajo starši na vašo motivacijo pri učenju?
• Kateri dejavniki vas pri učenju najbolj motivirajo?

6.2 IZVEDBA RAZISKAVE
Raziskavo sem izvedla na srednji Ekonomski in trgovski šoli Brežice v tretjem letniku,
program ekonomski tehnik. V spletnem programu Fluidsurveys sem pripravila anketni
vprašalnik, ki ga je brat posredoval svojim sošolcem in sošolkam. Izpolnilo ga je 26
dijakov. S pomočjo programa Excel sem izdelala grafikone, ki grafično prikazujejo
rezultate. Pred izvedbo anketnega vprašalnika sem si zastavila naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Dobra ocena je dobra motivacija za učenje.
Hipoteza 2: Učitelji svoje dijake dovolj spodbujajo in verjamejo v njihove sposobnosti ter
jih ob uspehu/dobri oceni pohvalijo.
Hipoteza 3: Starši podpirajo svoje otroke (so jim v pomoč pri učenju in jim nudijo
psihološko oporo).
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Hipoteza 4: Sodelovanje oziroma delo v skupinah je najbolj pozitiven motivacijski dejavnik
pri dijakih.
Hipoteza 5: Tekmovanje najmanj motivira dijake za učenje.
Hipoteza 6: Dekleta porabijo več časa na dan za učenje kot fantje.
Hipoteza 7: Dijakom je bolj pomembno, da ne dobijo slabe ocene, kot da bi pridobili novo
znanje.

6.3 PREDSTAVITEV IN OBRAZLOŽITEV REZULTATOV ANKETE
V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki sem jih dobila s pomočjo anketnega
vprašalnika ter jih komentirala. Na podlagi rezultatov bom potrdila ali zavrnila zastavljene
hipoteze. Na koncu bom pripravila še predloge za izboljšanje stanja na področju
motiviranosti dijakov.
V raziskavi je sodelovalo 26 dijakov srednje Ekonomske in trgovske šole Brežice. Od tega
je 13 (50 %) oseb ženskega spola in 13 (50 %) oseb moškega spola. Grafikon 1 prikazuje
strukturo anketirancev po spolu.
Grafikon 1: Struktura anketirancev po spolu

Ž
M

Vir: lasten
Anketirani dijaki srednje Ekonomske in trgovske šole Brežice so v starostni skupini od 17
do 19 let, kar prikazuje grafikon 2.
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Grafikon 2: Starostna struktura anketirancev

17 let
18 let
19 let

Vir: lasten
Iz grafikona 2 je torej razvidno, da je na
največ anketirancev starih 17 let.. Teh dijakov je
j 15,
kar je 58 odstotkov vseh anketirancev. 10 dijakov je starih 18 let oziroma
roma 38 odstotkov
vseh anketiranih dijakov ter ena oseba, je že dopolnila 19 let, kar predstavlja 4 odstotke
vseh, ki so odgovorili na anketni vprašalnik.
Na vprašanje, zakaj so se vpisali na Ekonomsko in trgovsko šolo, so
o imeli dijaki na izbiro
več odgovorov: sami so tako želeli, starši so tako želeli, ker so prijatelji na tej šoli, niso
vedeli, kam drugam naj se vpišejo ali zaradi statusa.
Grafikon 3: Prikaz razlogov vpisa na ETrŠ

10

Sam/a sem tako želel/a

9
8

Starši so tako želeli

7
6

Moji prijatelji so na tej šoli

5
Nisem vedel/a, kam
drugam naj se vpišem

4
3

Zaradi statusa

2
1
0

Vir: lasten
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Največ dijakov, 10 (38 %)
%), se je vpisalo na srednjo Ekonomsko in trgovsko šolo iz
razloga, ker niso vedeli, kam drugam bi se vpisali, torej niso imeli nobene prave želje po
izbiri srednje šole. Drugi najbolj pogost odgovor je bil, da so si sami izbrali srednjo šolo, in
sicer je takšnega mnenja 9 dijakov ((35 %). 4 (15 %) dijaki so se na to šolo vpisali le zato,
ker so prijatelji na tej šoli. Pri 2 ((8 %) dijakih so bili starši tisti, ki so izbrali srednjo
Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice in le en (4 %) se je vpisal zaradi statusa. Veliko
dijakov je, ki po končani osnovni šoli še ne vedo, kje bi nadaljevali šolanje. Nekateri se
vpišejo na srednjo šolo, ki jo imajo najbližje in vedo, da bodo sprejeti. Na takšnih šolah
š
so
slabi uspehi dijakov, ker
er primanjkuje tudi učne motivacije.
S vprašanjem, koliko časa na dan porabijo dijaki za učenje
učenje, sem želela ugotoviti, kako
pomembno je dijakom,, da delajo sproti in posledično lažje spremljajo novo snov v šoli.
šoli
Izbirali so med odgovori: nič, 1
1–2 uri in 3 ure ali več na dan.
Grafikon 4: Koliko časa na dan se dijaki učijo

3 ure ali več

1-2 uri

Nič

0

2

4

6

8

10

12

14

Vir: lasten
Iz grafikona 4 je razvidno, da dijaki učenja ne jemljejo najbolj resno, kajti kar 13 dijakov
oziroma 50 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da se nič ne učijo. 12 (46
( %) dijakov
porabi 1–2
2 uri na dan za učenje in le e
en (4 %) nameni šoli oziroma utrjevanju snovi 3 ure
ali več dnevno. Po mojem mnenju je zelo slabo, da dijaki doma porabijo tako malo časa
za učenje, kajti s sprotnim
m učenjem bi lahko veliko lažje v šoli sledili novi snovi, ki jo
obravnavajo. Veliko lažje bi jim bilo tudi, ker se jim pred kontrolno nalogo ne bi nabralo
tako veliko snovi za predelati.
Kaj je za dijake pomembno, ko se učijo
učijo, sem želela ugotoviti s petim vprašanjem v anketi.
Dijaki so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: da za učenje porabim čim manj časa, da
se naučim več kot sošolci, da pridobim novo znanje, da ne bo
bom dobil/a slabe ocene, da
naredim pozitiven vtis na učitelja in da naredim pozitiven vtis na starše.
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Grafikon 5: Kaj je pomembno za dijake,, ko se učijo

da za učenje porabim čim
manj časa
da se naučim več kot
sošolci
da pridobim novo znanje
da ne bom dobil/a slabe
ocene
da naredim pozitiven vtis
na učitelja
da naredim pozitiven vtis
na starše

Vir: lasten
Grafikon 5 prikazuje, kaj je pomembno za dijake, ko se učijo
učijo, oziroma s kakšnim razlogom
predelujejo učno snov. Rezultati ankete so pokazali
pokazali, da se največ dijakov uči le zato, da
ne bi dobili slabe ocene. Takšnih
akšnih dijakov je 12 oziroma 46 odstotkov vseh anketiranih. Za
pridobitev novega znanja se trudi 7 ali 27 % dijakov. 4 dijakom (15 %) je
najpomembnejše, da za učenje porabijo čim manj časa. Pozit
Pozitiven
iven vtis na starše je
pomemben 2 (8 %) dijakoma, za učiteljev pozitiven vtis pa skrbi enega (4 %) dijaka.
Dijakom ni pomembno, da se naučijo več kot sošolci. Torej
Torej, tekmovanja med dijaki ni
čutiti, kar se mi zdi zelo dobro. Mislim pa
pa, da bi dijaki morali večjo pozornost nameniti
temu, da se čim več naučijo, da pridobijo novo znanje, kot da se učijo le zato, da ne
dobijo slabe ocene.
Na 6. vprašanje: Kaj razumeš p
pod pojmom motivacija, sem
em dobila naslednje odgovore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

»nekaj, kar te dvigne«
»da nekaj z veseljem
em narediš«
»neko spodbujanje, da se bolj učiš«
»nek cilj«
»nekaj, kar ti daje voljo, da neko stvar še bolj vneto delaš«
»da te nekaj privablja, da bi se učil«
»da sem za to delo nagrajena«
»dosega nekega cilja«
»da si sproščen«
»zanimanje«
»dober razlog za učenje«
»kako se pripraviš do učenja«
»zagnanost, volja, delo«
»zagnanost«
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•
•
•

»da imaš nek cilj«
»neko stvar, ki te motivira za različne stvari«
»da nekaj želim«

Večina dijakov razume m
motivacijo
otivacijo kot nekaj pozitivnega. Da si nekaj želijo in so
pripravljeni vložiti
ložiti svoj trud, da dosežejo zastavljeni cilj.
Naslednji grafikon prikazuje rezultate na vprašanje, ali dobra ocena motivira dijake za
nadaljnje učenje.
Grafikon 6: Ali dobra ocena motivira dijake za učenje

Da
Ne

Vir: lasten
Dijaki so večinoma po prejemu dobre ocene še dodatno motivirani za učenje,
učenje kar tudi
kažejo rezultati anketnega vprašalnika
vprašalnika. Večina, 20 dijakov oziroma 77 %, jih je
odgovorilo, da jih dobra ocena motivira za učenje. 6 dijakov oziroma 23 % pa jih meni, da
dobra ocena
ena ne vpliva na njihovo motivacijo. Pričakovala sem takšne odgovore,
odgovore kajti tudi
pri meni je tako, da me uspeh oziroma dobra ocena še dodatno pozitivno spodbudi in
motivira za učenje.
Zanimalo me je, kako vplivajo učitelji na motivacijo pri dijakih. Grafik
Grafikon
on 7 prikazuje,
prikazuje koliko
učitelji spodbujajo dijake in verjamejo v njihove sposobnosti, grafikon 8 pa ali učitelji ob
uspehu oziroma dobri oceni pohvalijo dijake.
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Grafikon 7: Ali učitelji dovolj spodbujajo dijake in verjamejo v njihove sposobnosti

Da
Ne

Vir: lasten
Glede na odgovore dijakov lahko sklepam, da učitelji premalo verjamejo v sposobnosti
svojih dijakov in jih ne spodbujajo dovolj, da bi bili bolj uspešni. Kar 73 % dijakov meni,
da jih učitelji ne spodbujajo in ne verjamejo v njihove
jihove sposobnosti. Ostalih 27 % pa se
počuti dovolj spodbujane
podbujane s strani svojih učiteljev. Zelo pomembno je,
je kakšen pristop
imajo učitelji do dijakov. Spodbude in pohvale v šoli dija
dijakom
kom veliko pomenijo. Učitelji
morajo
jo pri vsakem posamezniku o
oceniti, kakšne sposobnosti ima in posledično, kdaj za
dijaka pomeni, da je uspešen.
Grafikon 8: Ali učitelji dijake ob uspehu pohvalijo

Da
Ne

Vir: lasten
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16 vprašanih dijakov (62 %) je mnenja, da jih učitelji ob dobri oceni ali kakšnem drugem
uspehu pohvalijo. Ostalih 10 (38 %) dijakov pa misli, da učitelji ne delijo dovolj pohval,
kadar bi to bilo primerno. Mislim, da je zelo pomembno, da učitelji opazijo uspeh dijaka in
ne skoparijo s pohvalami, kajti dijaki se ob uspehu, ki je izpostavljen, počutijo dobro in
imajo po navadi še več volje in motivacije za učenje.
V tabeli 4 so prikazani podatki po številu dijakov in v procentih, in sicer, kako starši
vplivajo na motivacijo za učenje pri dijakih. Anketiranci so lahko izbirali od 1 (najmanj) do
5 (najbolj), kako vplivajo starši z naslednji dejavniki: pritisk (preveč zahtevajo), psihološka
opora (zanimanje staršev), pomoč pri učenju, kazen ob neuspehu, nagrada za dobro
oceno in spodbude k intelektualnemu razvoju. Izračunala sem tudi povprečja in nato
rangirala dejavnike. V grafikonu 9 so ti dobljeni rezultati tudi grafično prikazani.
Tabela 4: Kako vplivajo starši na motivacijo za učenje in prikaz rangiranja

Pritisk (preveč
zahtevajo)
Psihološka
opora
(zanimanje
staršev)
Pomoč pri
učenju
Kazen ob
neuspehu
Nagrada za
dobro oceno
Spodbude k
intelektualnemu
razvoju

1
9
(35 %)
0
(0 %)

2
5
(19 %)
7
(28 %)

3
3
(12 %)
6
(24 %)

4
5
(19 %)
11
(44 %)

5
4
(15 %)
1
(4 %)

povprečje
2,62

rang
4

3,24

6

6
(23 %)
16
(62 %)
3
(12 %)
10
(38 %)

6
(23 %)
4
(15 %)
4
(15 %)
6
(23 %)

10
(38 %)
3
(12 %)
11
(42 %)
7
(27 %)

2
(8 %)
2
(8 %)
5
(19 %)
1
(4 %)

2
(8 %)
1
(4 %)
3
(12 %)
2
(8 %)

2,54

3

1,77

1

3,04

5

2,19

2

Vir: lasten

41

Grafikon 9: Prikaz podatkov, kako starši vplivajo na motivacijo
70%
60%
50%
40%
30%
1 - najmanj

20%

2 - malo

10%

3 - srednje
0%
4 - veliko
5 - najbolj

Vir: lasten
Komentar vpliva staršev na podlagi tabele 4 in grafikona 9:
Pritisk staršev (da preveč zahtevajo) so dijaki uvrstili na tretje najbolj pomembno
mesto. Največ dijakov, 9 (35 %), je mnenja, da starši ne pritiskajo na njih. 19 % oziroma
5 dijakov čuti malo pritiska, 3 (12 %) dijaki so srednje ocenili starševski pritisk in 5
dijakov (19 %) občuti velik pritisk staršev. 4 (15 %) dijaki so takšni, ki so s 5 ocenili, da
starši močno pritiskajo na njih, oziroma preveč zahtevajo.
Psihološka opora (zanimanje staršev) je dijakom najpomembnejša, oziroma menijo, da
je od staršev dobijo največ. En dijak (4 %) je psihološko oporo ocenil kot najbolj
pomembno, kar 11 (44 %) dijakov pa je odgovorilo, da dobi od staršev veliko psihološke
opore. Za srednje zanimanje staršev se je opredelilo 6 (24 %) dijakov in 7 (28 %) dijakov
občuti malo zanimanja staršev.
Pomoč pri učenju so dijaki uvrstili na četrto mesto najbolj pomembnega vpliva staršev.
6 (23 %) dijakov ni deležnih pomoči staršev, 6 (23 %) dijakov dobi malo pomoči pri
učenju in 10 (38 %) dijakov je takšnih, ki so mnenja, da jim starši namenjajo srednje
veliko pomoči. 2 (8 %) dijaka sta deležna veliko in 2 (8 %) dijaka zelo veliko pomoči ob
učenju.
Kazen ob neuspehu je motivacijski dejavnik, ki ga starši, po mnenju dijakov, najmanj
uporabljajo. Kar 16 (62 %) dijakov ga uvršča med najmanj pomembnega in 4 (15 %)
dijaki ga ocenjujejo kot malo pomembnega. Le en dijak (4 %) je zelo velikokrat deležen
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kazni, 2 (8 %) dijaka velikokrat in 3 (12 %) dijaki so srednje ocenili uporabnost kazni pri
starših.
Nagrado za dobro oceno starši uporabljajo dokaj pogosto, kajti glede na rezultate so jo
dijaki uvrstili na drugo mesto najbolj pomembnega dejavnika oziroma vplivanja staršev na
motivacijo za učenje. 3 (12 %) dijaki so mnenja, da starši z nagrado najmanj vplivajo, 4
(15 %) dijaki, da malo vplivajo in 11 (42 %) dijakov srednje ocenjuje nagrajevanje
staršev. Starši veliko vplivajo z nagradami na 5 (19 %) dijakov in zelo veliko na 3 (12 %)
anketirane dijake.
Spodbude k intelektualnemu razvoju (npr.: branje knjig) starši zelo malo
uporabljajo. Takšnega mnenja je kar 10 (38 %) dijakov, 6 (23 %) dijakov pa meni, da jih
malo uporabljajo. Pri 2 (8 %) dijakih starši zelo veliko uporabljajo spodbude, pri enem (4
%) dijaku veliko, 7 (27 %) dijakov pa je označilo vplivanje staršev s spodbudami k
intelektualnemu razvoju kot srednje pomembno.
Mislim, da je zelo dobro, da so kot najpomembnejši vpliv staršev na motivacijo za učenje
dijaki ocenili psihološko oporo. Starši se morajo zanimati za svoje otroke, da vedo, kaj
počnejo v šoli in jih spremljajo na njihovi šolski poti. Na drugo mesto po pomembnosti so
uvrstili nagrado za dobro oceno. Lepo je, da nagradimo otroke, kajti ob uspehu si to
zaslužijo. Vendar lahko nagrada hitro postane negativni motivacijski dejavnik, ko otroci
pričakujejo vedno več, za vsak uspeh večjo nagrado. Negativna posledica je lahko tudi
zato, ker se dijaki učijo le zato, da bodo dobili zasluženo nagrado in jim znanje ni več
pomembno. Pritisk staršev, oziroma da preveč zahtevajo, je po mnenju dijakov na tretjem
mestu po pomembnosti. Veliko staršev je takšnih, da od otroka preveč zahtevajo.
Nekateri želijo le, da bi se otroci dobro počutili in bili uspešni. Medtem ko drugi starši
mogoče želijo popraviti svoje napake in zato preveč pritiskajo na svoje otroke. Pomoč pri
učenju so dijaki z večino ocenili kot srednje velik vpliv staršev oziroma kot četrti najbolj
pogost vpliv staršev na motivacijo. Po mojem mnenju je najbolje, da učenca pustimo, da
se sam potrudi in poskuša rešiti domače naloge ter ponovi učno snov. Kadar pa snovi ne
razume ali potrebuje kakršnokoli pomoč, je naloga staršev, da mu pri tem pomagajo.
Vendar mora obstajati nekakšna meja, da ne bo otrok pričakoval, da bodo starši vse
naredili namesto njega. Spodbude k intelektualnemu razvoju starši zelo malo uporabljajo.
Kot sem omenila, starši želijo, da bi bili otroci uspešni, vendar pa ne pretiravajo in ne
dajejo velikega poudarka na intelektualni razvoj otroka. Najmanj pogosto uporabljen
motivacijski dejavnik od staršev je kazen. Kazen je negativen motivacijski dejavnik, ki
lahko dijake ob neuspehu še bolj potre in ob pogosti uporabi vzame še tisto voljo do
učenja, ki jim je ostala. Seveda pa je pametno, da se kazen kdaj pa kdaj uporabi, da dijak
ve, da se mora drugič bolj potruditi.
V tabeli 5 so prikazani podatki po številu dijakov in v procentih, in sicer, kateri dejavniki
dijaka pri učenju najbolj motivirajo. Tudi pri tem vprašanju so dijaki opredelili
pomembnost od 1 (najmanj) do 5 (najbolj). Dejavniki, med katerimi so dijaki izbirali, so:
tekmovanje s sošolci, sodelovanje (delo v skupini), strah pred neuspehom, pohvala, graja,
nagrada, kazen, šolske ocene in radovednost (zanimanje za snov).
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Tabela 5: Dejavniki, ki dijaka pri učenju motivirajo in prikaz rangiranja

Tekmovanje s
sošolci
Sodelovanje
(delo v
skupini)
Strah pred
neuspehom
Pohvala
Graja
Nagrada
Kazen
Šolske ocene
Radovednost
(zanimanje za
snov)

1
18
(69 %)
1
(4 %)

2
3
(12 %)
6
(23 %)

3
5
(19 %)
12
(46 %)

4
0
(0 %)
3
(12 %)

5
0
(0 %)
4
(15 %)

povprečje
1,50

rang
1

3,12

6

6
(23 %)
1
(4 %)
10
(38 %)
2
(8 %)
16
(62 %)
3
(12 %)
5
(19 %)

2
(8 %)
3
(12 %)
8
(31 %)
1
(4 %)
4
(15 %)
2
(8 %)
8
(31 %)

11
(42 %)
9
(36 %)
5
(19 %)
6
(23 %)
4
(15 %)
10
(38 %)
5
(19 %)

6
(23 %)
11
(44 %)
2
(8 %)
12
(46 %)
2
(8 %)
7
(27 %)
6
(23 %)

1
(4 %)
1
(4 %)
1
(4 %)
5
(19 %)
0
(0 %)
4
(15 %)
2
(8 %)

2,77

5

3,32

8

2,08

3

3,65

9

1,69

2

3,27

7

2,69

4

Vir: lasten
Grafikon 10: Prikaz motivacijskih dejavnikov

Radovednost (zanimanje za snov)
Šolske ocene
Kazen
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Na podlagi tabele 5 in grafikona 10 sem ugotovila:
Tekmovanje s sošolci je za dijake najmanj pomemben motivacijski dejavnik. 18 (69 %)
dijakov ga je ocenilo z oceno 1, kar pomeni, da jih najmanj motivira za učenje. Malo
motivira 3 (12 %) dijake in 5 (19 %) dijakov je opredelilo tekmovanje s sošolci kot
srednje pomembno za njihovo motivacijo. Za nobenega dijaka tekmovanje s sošolci ni
pomemben ali zelo pomemben motivacijski dejavnik.
Sodelovanje (delo v skupini) med dijaki je po mojem mnenju eden najpomembnejših
motivacijskih dejavnikov. Dijaki so ga uvrstili na četrto najbolj pomembno mesto. 12 (46
%) dijakov ga ocenjuje kot srednje pomembnega, za enega dijaka (4 %) je najmanj
pomemben in za 6 (23 %) dijakov malo pomemben. 3 (12 %) dijaki menijo, da je
pomemben in 4 (15 %) dijaki, da je zelo pomemben motivacijski dejavnik pri učenju.
Kadar dijaki sodelujejo med seboj in si pomagajo, je običajno čutiti pozitivno vzdušje.
Pomagajo sošolcu, če ima probleme pri učenju ali če ne razume kakšne naloge.
Strah pred neuspehom je motivacijski dejavnik, ki je uvrščen na peto mesto po
pomembnosti. Kot najmanj pomembnega ga je označilo 6 (23 %) dijakov, 2 (8 %) dijaka
menita, da ima majhen pomen in 11 (42 %) dijakov ga ocenjuje kot srednje pomemben
motivacijski dejavnik. Pomemben se zdi 6 (23 %) dijakom in en dijak (4 %) občuti strah
pred neuspehom kot najbolj pomemben motivacijski dejavnik za učenje.
Pohvala je drugi najbolj pomemben motivacijski dejavnik. Le ena (4 %) oseba ga je
ocenila za najmanj pomemben motivacijski dejavnik, 3 (12 %) dijaki menijo, da je malo
pomemben, 9 (36 %) dijakov pa občuti pohvalo kot srednje pomembno. Za 11 (44 %)
dijakov je pomemben motivacijski dejavnik in za enega dijaka (4 %) zelo pomemben.
Graja je na sedmem mestu najbolj pomembnega motivacijskega dejavnika. 10 (38 %)
dijakov graja zelo malo motivira za učenje, 8 (31 %) dijakov malo in 5 (19 %) dijakov
srednje ocenjuje ta motivacijski dejavnik. 2 (8 %) dijaka menita, da je pomembna graja in
en (4 %) dijak, da je zelo pomembna.
Nagrada je motivacijski dejavnik, ki dijake najbolj motivira pri učenju. 2 (8 %) dijaka
nagrado občutita kot zelo malo pomembno, ena (4 %) oseba malo pomembno, 6 (23 %)
dijakov pa kot srednje pomembno motivacijsko sredstvo. Za 12 (46 %) dijakov je nagrada
pomemben in za 5 (19 %) dijakov zelo pomemben motivacijski dejavnik.
Kazen je motivacijski dejavnik, ki ga dijaki ne občutijo pogosto. Uvrstili so ga na osmo
mesto. 16 (62 %) dijakov zelo malokrat doživi kazen, 4 dijaki (15 %) malokrat in 4 (15
%) dijaki jo opredeljujejo kot srednje pomemben motivacijski dejavnik. 2 (8 %) dijaka
motivacijski dejavnik ocenjujeta kot pomembnega, nobeden pa se ni odločil, da je kazen
zelo pomemben motivacijski dejavnik za učenje.
Šolske ocene so merilo dijakovega znanja, ki se dijakom zdijo dokaj pomembne. Uvrstili
so jih na tretje najbolj pomembno mesto. 3 (12 %) dijaki so ocenili šolske ocene kot zelo
malo pomembne, 2 (8 %) dijaka kot malo ter 10 (38 %) dijakov kot srednje pomembne
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pri motivaciji za učenje. 7 (27 %) dijakov občuti pomembno in 4 (15 %) dijaki zelo
pomembno vlogo tega motivacijskega dejavnika.
Radovednost (zanimanje za snov) je šesti najbolj pomemben motivacijski dejavnik. 5
(19 %) dijakov meni, da je najmanj pomemben. 8 (31 %) dijakov ga ocenjuje kot malo, 5
(19 %) dijakov pa kot srednje pomemben motivacijski dejavnik. 6 (23 %) dijakov
opredeljuje radovednost kot pomembno in 2 (8 %) dijaka kot zelo pomembno
motivacijsko sredstvo za učenje.
Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da je dijakom nagrada najpomembnejši motivacijski
dejavnik za učenje. Kot sem že pri prejšnjem odgovoru komentirala, je lepo, da so dijaki
nagrajeni, vendar je potrebno paziti, da nagrada ne postane negativni motivacijski
dejavnik. Takoj za nagrado so dijaki na drugo mesto uvrstili pohvalo. To je motivacijski
dejavnik, ki je po mojem mnenju boljši od nagrade. Pomembno je, da pohvalo uporabljajo
starši kot tudi učitelji. Kadar smo pohvaljeni, vemo, da smo naredili nekaj dobrega, da
smo uspeli in zato se dobro počutimo. Lepo je, da dijaki cenijo pohvalo, ki je nematerialna
dobrina. Tako kot nagrada lahko tudi pretirano uporabljanje pohvale postane negativni
motivacijski dejavnik, kajti dijaki lahko postanejo »polni sebe«. Šolske ocene so dijaki
ocenili kot tretji najpomembnejši motivacijski dejavnik za učenje. Ocene morajo biti
objektivne in pravične. Za nekatere dijake je že zadostna ocena dovolj velik uspeh in jih
motivira, medtem ko drugi občutijo zadovoljstvo le ob odličnih ocenah. Četrti motivacijski
dejavnik po pomembnosti je sodelovanje oziroma delo v skupini. Sodelovanje med sošolci
je po mojem mnenju zelo pomembno. Dijaki, ki so v šoli manj uspešni, ki določenih nalog
ne razumejo in potrebujejo pomoč pri učenju, imajo pri skupinskem delu možnost, da
svoje sošolce vprašajo o teh stvareh. Delo v skupini dijakom omogoča, da izmenjajo svoja
mnenja in diskutirajo o zastavljeni problematiki. Seveda pa je pomembno, da tisti dijaki, ki
so v skupini uspešnejši, ne gledajo manj uspešnih dijakov s ponosom. Strah pred
neuspehom je na petem mestu po pomembnosti. Dijaki so ga torej uvrstili nekako na
sredino. Strah jih je neuspeha, kajti zavedajo se, da bo prinesel negativne posledice. Ali
se bodo morali zaradi neuspeha več učiti, ali vedo, da bodo deležni kazni ali graje, ali
obstaja kakšen oseben razlog. Šesti najpomembnejši motivacijski dejavnik je radovednost
oziroma zanimanje za novo snov. Razvita radovednost ima pri dijakih zelo velik pomen.
Tisti, ki so radovedni in se zanimajo za učno snov, bodo z večjo pozornostjo sledili pouku
in se posledično več naučili. Snov, ki se jo učimo z zanimanjem, si tudi lažje zapomnimo.
Učitelji lahko prikažejo na zelo zanimiv način učno snov in s tem skušajo zbuditi
radovednost dijakov. Na primer, navajanje različnih življenjskih primerov, miselni vzorci,
slikovni material, vključevanje elementov humorja itd. Pomembno je tudi, s kako razvito
radovednostjo pridejo otroci v šolo, kar je odvisno od staršev oziroma družinske vzgoje.
Graja je negativni motivacijski dejavnik, ki so jo dijaki opredelili kot sedmi
najpomembnejši motivacijski dejavnik. Kot pričakovano, se dijaki ob graji ne počutijo
najbolje. Lahko pripelje do negativnih posledic, zato je potrebno paziti, kako pogosto jo
uporabljamo. Graja zbija samozavest in voljo do učenja, ki jo imamo. Na osmem mestu
imamo kazen, ki je še močnejši negativni motivacijski dejavnik kot graja, ki lahko pripelje
še do hujših negativnih posledic. Tekmovanje s sošolci je motivacijski dejavnik, ki je na
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zadnjem mestu oziroma dijake najmanj motivira pri učenju. Mislim, da tekmovanje res ni
dober motivacijski dejavnik, kajti dijaki, ki bi bili velikokrat poraženi, bi se slabo počutili.
Menili bi, da so manj vredni od ostalih sošolcev. Tekmovanje in s tem primerjanje z
ostalimi ima lahko slabe posledice, kajti dijaki se med sabo razlikujejo in za nekatere je
uspeh že zadostna ocena, medtem ko so drugi zadovoljni le s petico. S tekmovanjem
prihaja do slabih odnosov med dijaki, kajti vedno imamo zmagovalce in tudi poražence.
Dobro pa je, kadar tekmujemo s samim seboj in tako skušamo izboljšati svoje prejšnje
rezultate.
Grafikon 11: Kdo najbolj motivira dijake za učenje
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Učitelji
Prijatelji
Sošolci
Sam

Vir: lasten
Pri vprašanju, kdo najbolj motivira za učenje, so dijaki lahko izbirali med naslednjimi
odgovori: starši, učitelji, prijatelji, sošolci ali se pa sam/a najbolje motivira. Ravno slednje
je bil najpogostejši odgovor. 19 oziroma 73 % dijakov se sami najbolje motivirajo za
učenje, pri 5 dijakih oziroma 19 % so starši tisti, ki imajo največji vpliv, pri dveh dijakih (8
%) pa sošolci najbolj pripomorejo k motiviranosti za učenje. Nobeden od dijakov ni izbral
učiteljev ali prijateljev za največje motivatorje pri učenju. Mislim, da je najbolj učinkovito
učenje, kadar se sami odločimo in pripravimo za učenje. Vsak pri sebi se mora zavedati,
kako pomembno je učenje, in da se uči le za sebe, za svoj uspeh.
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Grafikon 12: Ali bodo dijaki nadaljevali šolanje
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Vir: lasten
Z zadnjim vprašanjem v anketnem vprašalniku sem želela ugotoviti, kakšne cilje imajo
dijaki za prihodnost. Po končani srednji šoli bo svoje šolanje nadaljevalo 23 dijakov, kar je
88 odstotkov vseh anketiranih. Šolanja pa ne bodo nadaljevali 3 dijaki oziroma 12
odstotkov anketiranih dijakov, ki bodo najverjetneje že poiskali svojo prvo zaposlitev.
Torej lahko sklepam, da ima večina dijakov zastavljen cilj za nadaljevanje šolanja, ki ga
želijo doseči.

6.4 PREVERJANJE HIPOTEZ
Na podlagi rezultatov, ki sem jih dobila s pomočjo anketnega vprašalnika, bom preverila
hipoteze ter jih zavrnila ali potrdila. V pomoč mi bodo grafikoni, ki sem jih pripravila v
programu Excel.
Hipoteza 1: Dobra ocena je dobra motivacija za učenje.
Pri predstavitvi rezultatov anketnega vprašalnika sem na podlagi 7. vprašanja, ki je dijake
spraševal, ali jih dobra ocena motivira za učenje, ugotovila, da večina, 77 odstotkov
dijakov meni, da je dobra ocena dobra motivacija za učenje. Grafikon 6 prikazuje te
rezultate, na podlagi katerih lahko hipotezo potrdim.
Hipoteza 2: Učitelji svoje dijake dovolj spodbujajo in verjamejo v njihove sposobnosti ter
jih ob uspehu/dobri oceni pohvalijo.
Na podlagi grafikona 7 lahko ugotavljam resničnost prvega dela hipoteze, kjer so rezultati
pokazali, da učitelji ne verjamejo dovolj v svoje dijake in jih ne spodbujajo dovolj, da bi
bili še boljši. Takšnega mnenja je kar 73 odstotkov anketiranih dijakov. Torej, ta del
hipoteze zavrnem. Z 62 % pa so dijaki ocenili, da jih učitelji ob dobri oceni ali kakšnem
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drugem uspehu pohvalijo, kar prikazuje grafikon 8. Drugi del hipoteze potrdim. Celotna
hipoteza je torej delno potrjena.
Hipoteza 3: Starši podpirajo svoje otroke (so jim v pomoč pri učenju in jim nudijo
psihološko oporo).
Starši si želijo, da bi bili njihovi otroci uspešni. Za dosego uspeha jim nudijo svojo
psihološko oporo in jim pomagajo pri učenju. Na podlagi 10. vprašanja v anketi in tabele
4, ki sem jo pripravila, sem razvrstila vpliv staršev na motivacijo za učenje po
pomembnosti (kazen ob neuspehu je dijakom najmanj pomembna).
Grafikon 13: Vpliv staršev po pomembnosti
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Vir:lasten
Na podlagi grafikona 13 sem ugotovila, da je psihološka opora staršev na prvem mestu,
pomoč pri učenju pa so dijaki uvrstili na četrto mesto. Torej hipotezo lahko le delno
potrdim.
Hipoteza 4: Sodelovanje oziroma delo v skupinah je najbolj pozitiven motivacijski
dejavnik pri dijakih.
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Grafikon 14: Motivacijski dejavniki po pomembnosti
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Vir: lasten
Sodelovanje oziroma delo v skupini je po mojem mnenju dober motivacijski dejavnik, kajti
v skupini se lahko veliko pogovarjamo, med sabo primerjamo rezultate pri nalogah,
vprašamo sošolce o stvareh, ki jih ne razumemo in diskutiramo o zastavljeni problematiki.
Na podlagi 11. vprašanja v anketnem vprašalniku in rangiranja v tabeli 5 sem v grafikonu
14 prikazala motivacijske dejavnike po pomembnosti, kot so jih opredelili dijaki v srednji
Ekonomski in trgovski šoli Brežice. Najmanj jih za učenje motivira motivacijski dejavnik
tekmovanje s sošolci, najbolj pa nagrada. Sodelovanje je šele na četrtem mestu po
pomembnosti, torej hipotezo zavrnem.
Hipoteza 5: Tekmovanje najmanj motivira dijake za učenje.
Mislim, da je tekmovanje negativen motivacijski dejavnik, kajti dijaki se ne počutijo
najboljše, če med sabo tekmujejo, če se morejo primerjati. Tudi to hipotezo lahko
preučim na podlagi grafikona 14, ki prikazuje motivacijske dejavnike po pomembnosti.
Vidim, da je tekmovanje s sošolci na prvem mestu najmanj pomembnega motivacijskega
dejavnika, torej hipotezo potrdim.
Hipoteza 6: Dekleta porabijo več časa na dan za učenje kot fantje.
Anketni vprašalnik je izpolnila točno polovica, 13 dijakinj, in polovica, 13 dijakov. V tabeli
6 so prikazani odgovori po spolu na vprašanje, koliko časa na dan se učiš, na podlagi
katerega sem ugotavljala resničnost hipoteze 6.
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Tabela 6: Prikaz podatkov, koliko časa na dan se učijo dekleta in fantje

Spol/Odgovor
DEKLETA
FANTJE

Nič
3(23 %)
10(77 %)

1–2 uri
10(77 %)
2(15 %)

3 ure ali več
0 (0 %)
1(8 %)

Vir:lasten
Grafikon 15: Koliko časa na dan porabijo dekleta za učenje

Nič
1-2 uri
3 ure ali več

Vir: lasten
Grafikon 16: Koliko časa na dan porabijo fantje za učenje

Nič
1-2 uri
3 ure ali več

Vir: lasten
Če primerjam grafikona 15 in 16, lahko sklepam, da se dekleta v povprečju učijo 1–2 uri
na dan, večina fantov pa učenju ne nameni prav nič časa dnevno. Torej lahko sklepam,
da res dekleta porabijo več časa za učenje in hipotezo potrdim.
Hipoteza 7: Dijakom je bolj pomembno, da ne dobijo slabe ocene, kot da bi pridobili
novo znanje.
Na podlagi 5. vprašanja iz anketnega vprašalnika sem ugotavljala resničnost zadnje,
sedme hipoteze. Med sabo sem primerjala dva odgovora, in sicer, kaj je dijakom bolj
pomembno, ali da ne bodo dobili slabe ocene, ali da bodo pridobili novo znanje.
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Grafikon 17: Ali je dijakom pomembno, da ne dobijo slabe ocene

da ne bom dobil/a
slabe ocene
da bom pridobil/a novo
znanje

Vir: lasten
Tudi to hipotezo potrdim,, kajti ko sem primerjala o
odgovora med sabo,, sem ugotovila, da
je od 19 dijakov, ki je odgovorilo, da se uči
učijo zato, da ne bi dobili slabe ocene ali da bi
pridobili novo znanje, kar 63 % dijakov takšnih, katerim se zdi, da je najpomembnejše,
najpomembnejše da
se učijo le zato,, da ne bodo dobili slabe ocene. Po mojem mnenju je bolj pomembno, da
bi dijake skrbelo njihovo znanje
znanje, in da bi se z veseljem zanimali za nove stvari.
stvari Znanje,
pridobljeno v srednji šoli, ima za nadaljnje šolanje velik pomen.

6.5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE
S pomočjo anketnega vpraša
vprašalnika
lnika sem želela ugotoviti, kako gledajo na motivacijo za
učenje dijaki v srednji šoli Ekonomske in trgovske šole Brežice in kako pomembno jim je
učenje ter s tem pridobivanje novega znanja.
Prva pomanjkljivost oziroma slabost, ki sem jo ugotovila je, da dijaki
ijaki premalo časa na dan
posvetijo učenju. Dijaki torej prihajajo v šolo nepripravljeni na pouk, ne morejo slediti novi
snovi in ne delajo sprotnih domačih nalog. Tu bi morali starši bolje poskrbeti, da bi dijaki
doma v svojem prostem času, namenili več ččasa
asa učenju in sprotnemu delu šolskih nalog
kot drugim stvarem. Tudi dijaki sami bi se morali zavedati, da je izobraževanje pomembno
za njihovo nadaljnje življenje.
Dijaki se učijo predvsem zato, da ne bi dobili slabe ocene. Nekateri se naučijo le toliko, da
zadovoljijo minimum za pozitivno oceno. Premalo se zavedajo,
dajo, da jim bo znanje, ki jim ga
g
ponuja srednja šola veliko pomenilo v prihodnosti o
oziroma
ziroma nadaljnjem izobraževanju in bi
bilo boljše, da bi šolanje vzeli z večjo res
resnostjo. Učitelji morajo narediti pouk čim bolj
zanimiv, prikazati snov
nov tako, da bo dijakom zanimiva in si bodo lažje zapomnili. Vendar pa
imajo tu učitelji velik problem, ker ne morejo vedno prav oceniti, kakšna metoda prikaza
učne snovi je najboljša. Drug
Drugii problem pa je, da je v razredu 28 dijakov in verjetno ni
takšne metode, ki bi ustrezala prav vsakemu.
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Dijaki so ocenili, da jih učitelji ne spodbujajo dovolj in ne verjamejo v njihove sposobnosti.
Učitelji morajo dobro poznati svoje dijake in morajo primerno oceniti, kdaj se dijak počuti,
da je uspel. Ali je to ob zadostni ali odlični oceni. Ob uspehu ga torej mora pohvaliti,
najbolje, da kar pred celotnim razredom, da se bo dijak najbolje počutil.
Radovednost dijakom ni najbolj pomemben motivacijski dejavnik. Pri razvijanju
radovednosti imajo največjo vlogo starši. Že v otroštvu morajo otroku nuditi svojo oporo
in v njem razvijati radovednosti. Radovednost, ki jo otrok prinese iz domačega okolja,
morajo učitelji v šoli nadgrajevati. Kadar z radovednostjo spremljamo novo snov, si jo
bomo veliko lažje zapomnili.
Dijaki menijo, da se sami najbolje motivirajo za učenje. Kot sem že ugotovila, kako malo
časa porabijo dijaki za učenje na dan, se več kot očitno premalo sami motivirajo in
pripravijo na učenje. Pri tem je zopet pomembna vloga učiteljev in staršev. Sicer starši
dokaj dobro vplivajo na motivacijo dijakov za učenje, vendar bi jim morali biti pri učenju
še v večjo pomoč, jih spodbujati ter ne preveč pritiskati oziroma preveč zahtevati.
Rezultati kažejo, da so učitelji tisti, ki bolj slabo vplivajo na dijake, ker jih premalo
spodbujajo in ne verjamejo v njihove sposobnosti.
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7 ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej podrobneje spoznala pojem motivacije.
Avtorji različno opredeljujejo motivacijo, vendar jih večina razume kot vedenje
posameznika, ki se trudi, da bi zadovoljil svoje nezadovoljene potrebe oziroma uresničil
svoje zastavljene cilje. Motivacija vključuje primarne in sekundarne motive. Motiv lahko
razumemo kot razlog, da človek lahko deluje. Primarni motivi so tisti, ki so pri vsakem
človeku nujni, da preživi in jih pridobi že ob rojstvu. Sekundarnih motivov se pa naučimo
skozi življenje in jih ne pridobimo ob rojstvu. Opredelila sem tudi pojem motiviranje, ki ga
razumem kot proces, ki ga izvajajo nadrejeni v organizaciji, s katerim želijo spodbujati
delavce, da bodo čim bolj učinkoviti. Na motivacijo zaposlenih lahko vplivamo z
motivacijskimi dejavniki, ki jih razdelimo v tri skupine. In sicer, individualne razlike,
organizacijska praksa in značilnost dela. Opisala sem tudi motivacijske teorije, ki so
pomembne, da nam pomagajo razložiti vzroke za določeno vedenje ljudi. Poznamo
vsebinske ter procesne teorije motivacije.
Opredelila sem pojme, povezane z učno motivacijo. Učna motivacija je tisti proces, ki
učenca spodbuja za učenje. Koliko bo učenec sodeloval pri pouku, je odvisno od njegove
stopnje motiviranosti. Poznamo notranjo in zunanjo učno motivacijo ter storilnostno
motivacijo. Pri notranji učni motivaciji je najbolj pomembna razvitost radovednosti, ki vodi
do aktivnejšega sodelovanja pri pouku in večjega zanimanja za učno snov ter naloge.
Zunanja učna motivacija pa se uporablja s pomočjo zunanjih spodbud, kot so: pohvala in
graja, nagrada in kazen, ocene in povratna informacija ter tekmovanje in sodelovanje.
Starši imajo večjo vlogo pri razvijanju notranje motivacije, pri zunanji učni motivaciji pa
imajo vpliv tudi učitelji. Storilnostna motivacija pa je nekakšen prehod med notranjo in
zunanjo učno motivacijo.
V tretjem poglavju diplomske naloge sem na kratko opisala tudi, kakšen vpliv imajo
učitelji ter starši na učno motivacijo. Zelo pomembno je, da starši dobro poznajo svojega
otroka in učitelji svoje učence. Šola in družina se morata medsebojno dopolnjevati, kar bo
najbolje vplivalo na dobro motivacijo učenca.
Izobraževanje je proces pridobivanja novega znanja, s katerim se srečujemo skozi vse
življenje in je vedno bolj pomembno, da smo lahko v sodobnem svetu uspešni. Dijaki
imajo večinoma zastavljen cilj za prihodnost, torej se želijo še dalje izobraževati.
Pomembno je, da se zavedamo pomena vseživljenjskega izobraževanja, ki ni vezano le na
osnovno in srednjo šolo, ampak poteka skozi celo življenje. Izobraževanje je pomembno
za osebno rast posameznika.
V petem poglavju diplomske naloge sem opisala Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice. Je
šola, na kateri se izvajajo dve organizacijski enoti, in sicer Poklicna in strokovna šola ter
Višja strokovna šola. Podrobneje sem se posvetila programu ekonomski tehnik, kjer sem
tudi izvedla empirični del diplomske naloge. V današnjih šolah se srečujemo s problemom
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nemotiviranosti učencev za učenje. Zavedati se treba, da je šola lahko uspešna le, če ima
uspešne učence.
Za empirični del diplomske naloge sem torej pripravila anketni vprašalnik, ki sem ga
izvedla v tretjem letniku, na Ekonomski in trgovski šoli Brežice. Na podlagi rezultatov sem
pripravila grafikone, ki so mi pomagali pri obrazložitvi rezultatov. Lahko sklepam, da so
dijaki različno motivirani za učenje. Vsak posameznik ima svoje osebne potrebe in
interese, zato prihaja do različne stopnje motiviranosti. Dejstvo je, da so motivirani dijaki
bolj uspešni. Bolj motivirani pa so tisti dijaki, ki prostovoljno izberejo srednjo šolo, ki jo
bodo obiskovali. V tretjem letniku, kjer sem izvedla anketo, se je največ dijakov vpisalo na
Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice zato, ker niso vedeli, kam drugam naj se vpišejo.
Mogoče jim smer ekonomski tehnik ne ustreza najbolj, oziroma jih ne zanima, kar je
problem, ki prinaša pomanjkanje motivacije za učenje. Že tu lahko najdemo razlog zakaj
dijaki namenijo tako malo časa na dan za učenje in se jih večina uči le zato, da ne dobijo
slabe ocene. Ugotovila sem, da dekleta bolj resno gledajo na učenje in se v povprečju
dnevno učijo več kot fantje.
Pri spodbujanju motivacije imajo zelo pomemben vpliv starši kot tudi učitelji. Dijaki
menijo, da jih učitelji premalo spodbujajo in ne verjamejo v njihove sposobnosti, vendar
pa jih večina meni, da jih učitelji pohvalijo ob uspehu. Dejstvo je, da učitelji skoparijo s
pohvalami, kajti menijo, da bi preveč hvale dijake pokvarilo. Učitelji naj bi z opazovanjem
dijakov, kako se lotevajo nalog in kako reagirajo na dosežene uspehe in neuspehe,
spoznali stopnjo motiviranosti pri dijaku. Vendar imajo težko nalogo, kajti ne morejo se
posvetiti vsakemu dijaku posebej, ob tako velikem številu v razredu. Pomembnejšo vlogo
imajo starši, ki svojega otroka zelo dobro poznajo in vedo, kaj ga najbolje motivira. Starši
na svoje otroke oziroma na motivacijo za učenje lahko vplivajo z različnimi motivacijskimi
dejavniki.
Najpomembnejša motivacijska dejavnika sta nagrada in pohvala, torej ima zunanja učna
motivacija večji vpliv na motiviranost dijakov kot notranja učna motivacija. Starši se
zanimajo za uspehe in neuspehe svojih otrok ter jih ob dobri oceni nagradijo. Vendar
moramo biti pri nagradah zelo pazljivi, da jih ne uporabljamo prepogosto in da se ne
preobrnejo v negativni motivacijski dejavnik. Vsi starši si po navadi želijo, da bili otroci
uspešni, vendar morajo paziti, da ne pritiskajo preveč na svojega otroka. Kar nekaj
staršev je takšnih, da izvajajo preveč pritiska na otroke. Nekateri želijo le, da bili otroci
zadovoljni, medtem ko drugi mogoče želijo popraviti svoje napake, če niso uspešno
dokončali svojega šolanja. Radovednost imajo dijaki slabo razvito, kar je najpomembnejši
dejavnik notranje motivacije. Teorija je pokazala, da pri dijakih z dobro razvito
radovednostjo opazimo večjo motivacijo za učenje, oziroma da se bolj zanimajo za učno
snov in z večjo pozornostjo sledijo pouku. Radovednost se mora razvijati že v otroštvu,
zato je pomemben vpliv staršev oziroma družinskega okolja.
Dijakom so pa najmanj pomembni motivacijski dejavniki kazen in graja ter tekmovanje,
pri katerih je čutiti negativnost. Tekmovanje je lahko pozitivno ali negativno motivacijsko
sredstvo. Učitelji morajo paziti, kdaj ga uporabljajo, kajti tekmovanje ustvari več
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poražencev kot zmagovalcev in poraženci se ne počutijo najboljše ter lahko izgubljajo na
samozavesti. Tekmovanje lahko razumemo kot pozitivno motivacijsko sredstvo, kadar
dijak tekmuje sam s sabo in tako želi izboljšati svoj lastni rezultat. Kazen in graja sta
negativna motivacijska dejavnika, ki po navadi pripeljeta do negativnih posledic, do
slabega počutja.
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PRILOGA
Priloga 1: Anketni vprašalnik

Motiviranost dijakov za učenje
Sem Jerneja Kržan, absolventka na Fakulteti za upravo. V sklopu diplomskega dela želim preučiti motivacijo dijakov za
učenje. Prosila bi vas, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketni vprašalnik. Vsi odgovori bodo ostali anonimni. Že
vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.
1. Spol:

•

Ž

•

M
2. Starost

3. Zakaj ste se vpisali na ETrŠ?

•

Sam sem tako želel/a.

•

Starši so tako želeli.

•

Moji prijatelji so na tej šoli.

•

Nisem vedel/a, kam drugam naj se vpišem.

•

Zaradi statusa.
4. Koliko časa na dan se učite?

•

Nič

•

1-2 uri

•

3 ure ali več
5. Kaj je za vas pomembno, ko se učite?

•

Da za učenje porabim čim manj časa.

•

Da se naučim več kot sošolci.

•

Da pridobim novo znanje.

•

Da ne bom dobil/a slabe ocene.

•

Da naredim pozitiven vtis na učitelja.
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•

Da naredim pozitiven vtis na starše.
6. Kaj razumete pod pojmom motivacija?

7. Ali vas dobra ocena motivira za učenje?

•

Da

•

Ne
8. Ali menite, da vas učitelji dovolj spodbujajo in verjamejo v vaše sposobnosti?

•

Da

•

Ne
9. Ali vas učitelji ob uspehu/dobri oceni pohvalijo?

•

Da

•

Ne
10. Kako vplivajo starši na vašo motivacijo pri učenju?
(izberite: 1-najmanj, 5-najbolj)
1

2

3

4

5

3

4

5

Pritisk (preveč zahtevajo)
Psihološka opora (zanimanje
staršev)
Pomoč pri učenju

Kazen ob neuspehu

Nagrada za dobro oceno
Spodbude k intelektualnemu
razvoju (npr.: branje knjig)

11. Kateri dejavniki vas pri učenju najbolj motivirajo?
(izberite: 1-najmanj, 5-najbolj)
1

2

Tekmovanje s sošolci
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1

2

Sodelovanje (delo v skupini)

Strah pred neuspehom

Pohvala

Graja

Nagrada

Kazen

Šolske ocene
Radovednost (zanimanje za
snov)

12. Kdo vas najbolj motivira za učenje?

•

Starši

•

Učitelji

•

Prijatelji

•

Sošolci

•

Sam
13. Ali po srednji šoli nameravate nadaljevati šolanje?

•

Da

•

Ne
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3

4

5

