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Povzetek  

 

V magistrski nalogi, ki je razdeljena na šest poglavij smo želeli raziskati vzroke za porast 

privatnih inštrukcij v zadnjih letih na goriškem. Po teoretičnem delu kjer smo opredelili 

izobraževanje, inštrukcije in razlike med generacijami smo opravili tudi kvantitativno in 

kvalitativne raziskave in iz rezultatov raziskav je razvidno, da lahko vzroke za porast privatnih 

inštrukcij iščemo v družbenih spremembah, ki so vzrok hitrega razvoja individualizma in 

vplivajo na spremembe v sistemih formalnega izobraževanja. Želja  družbe in gospodarstva je 

večje število visoko izobraženega kadra, ki bo učinkovit, tekmovalen a hkrati tudi poslušen. To 

spodbuja težnje novejših generacij po izobraževanju, medtem ko njihov individualizem, v 

smislu lastne odgovornosti in ambicioznosti, spodbuja tekmovalnost, neučakanost in 

materializem. V formalnem izobraževanju se tako razvijata vzporedno individualizem in 

konformizem, kot posledici prilagajanja izobraževanja za produktivni kapitalizem.  

 

Največji porast inštrukcij je zaznati, glede na raziskave, v srednjih šolah zaradi velike razlike v 

načinu izobraževanja med osnovno in srednjo šolo, kjer je zaznati velika odstopanja glede 

individualnega pristopa, priprav na preizkuse znanja in obsega domačih nalog. Preko raziskave 

je bilo tudi zaznati, da postajajo otroci v času šolanja, zaradi velike tekmovalnosti, oropani moči 

razmišljanja, ustvarjalnosti in spretnosti za reševanje problemov, saj v svoji želji po uspešnosti 

v izobraževalnem sistemu, živijo v neprestani tekmi brez časa za samozadovoljstvo.  

 

Inštrukcije tako postajajo večplastne in se koristijo tako za posredovanje znanja kot tudi za 

gradnjo samozaupanja in motivacijo, predstavljajo sredstvo za gradnjo temeljev pri krepitvi 

samopodobe in jim hkrati omogočajo doseganje lastnih ciljev, želenega nivoja znanja, kot tudi 

pričakovanj družbe in njih samih po uspehu v tekmi med vrstniki. V družbi velja neko obče 

prepričanje, da znanje in uspešnost odpirata poti za nadaljevanje izobraževanja po srednji šoli, 

kar posledično omogoča boljšo zaposlitev, boljšo plačo, ter večjo sprejetost v družbi.  

 

Ključne besede: individualizem, konformizem, inštrukcije, izobraževanje, motivacija, 

generacije 

 



 

 

 

Summary  

 

 

In the dissertation, which is divided into six chapter, the aim was to find the main cause for the 

recent increase of private tutoring in Goriška. After the theoretical part, where the education, 

the tutoring and the main differences between generations is defined, what followed was a 

quantitative and qualitative research. The results have clearly demonstrated that the reasons for 

the increase of tutoring can be found in social changes, which are the product of quickly 

growing individualism and thus, affect the system of formal education. The society and the 

economy strive towards highly educated, competitive and effective work force, which should 

also be obedient. These tendencies encourage the latest generations to seek higher and higher 

education whilst at the same time, their individualism, in the sense of personal responsibility 

and ambition, encourages competitiveness, impatience and conformism. The latter appears to 

be a consequence of constant adjustment in the frame of productive capitalism.  

 

The research showed that the highest increase in tutoring can be found in secondary schools 

mostly due to differences between primary and secondary school education, especially in terms 

of individualism, preparations for exams, and homework. The research also showed that the 

children in time of schooling, by reason of competitiveness, are limited in their ability to think 

creatively, and solve problems effectively seeing that driven by their desires to succeed in 

educational system, they live in constant battle with themselves and have little to no time to 

satisfy their own needs.  

 

Tutoring lessons are clearly becoming multi-layered, and are used as a way to increase 

knowledge but also a way to build self-confidence and motivation. Therefore, tutoring 

represents the foundation for healthy and stronger self-image and at the same time, it represents 

the path towards realising personal goals, the path towards achieving the desired level of 

knowledge and to satisfy the society’s expectations, which consequently means success 

between peers. Societies strongly believe that knowledge and successful education represent 

the key which leads to better employment, pay check and an overall acceptance.  

 

Key words: individualism, conformism, tutoring, education, motivation, generations 
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1 UVOD  

 

Kulturna in politična raznolikost Evrope je po drugi svetovni vojni opredeljevala različne 

stopnje razvoja tako družbenega kot gospodarskega. Kljub različni religiozni dediščini pa je 

zahodna Evropa razvila moderno družbo, katere osnovne značilnosti sta tržna ekonomija in 

demokracija. Po propadu komunističnih in socialističnih režimov se je pričel proces tranzicije 

na tržno ekonomijo tudi v teh deželah. Države so želele vzpostaviti »sistem zahodnega« tipa, 

kar je privedlo do preobrazb tako v družbeni kot politični sferi, povzeto po Tomšič (2012). 

Slovenski družbeni prostor je v letih po osamosvojitvi doživljal drastične spremembe, ne le v 

političnem sistemu, temveč tudi v sistemu produkcije in družbenih odnosov, kar pa je prineslo 

tudi »… spremembe v kognitivnih in vedenjskih vzorcih, podedovanih iz prejšnjega režima, ki 

niso v skladu z načeli razvitega sveta.« (Tomšič,  2012).  

 

Pod vplivom demokracije, svobode in posledično razvoja individualizma se od posameznika 

pričakuje aktivno oblikovanje svojega življenja in sprejemanje odločitev, ki prinašajo 

minimalna tveganja za njegov razvoj. Tako razmišljanje predstavlja nasprotje delovanju 

subjekta v socialistični Jugoslaviji, kjer je bil prisoten izrazit konformizem, vdanost v usodo, 

pasivnost, zelo izražena kolektivistična logika, nezaželena tekmovalnost, samoiniciativnost in 

individualizem. V današnjem času tržnega gospodarstva se mladina in starši zavedajo, da je 

osnovna naloga vsakega subjekta uspešnost na vseh področjih. S tem pa se povečuje pritisk na 

mlade po čim višji izobrazbi, kar jim vsaj teoretično omogoča večjo možnost zaposlitve. Prav 

zaradi tega postaja izobraževanje otrok za starše investicija v njihovo uspešnost in preko 

uspešnosti otrok družba ocenjuje »uspešnost« družine (Ule et al., 2000). Neizobraženost za 

mlade lahko pomeni poleg izključenosti iz trga delovne sile tudi socialno izključenost, kar jim 

lahko pusti posledice na psihičnem področju, predvsem pri oblikovanju njegove samopodobe 

(Šaponja, 2006). 

 

Starši želijo otroka že v zgodnjem otroštvu pripraviti na pomembnost izobraževanja in 

samostojnega dela in omogočiti vključenost otroka v sodobno družbo. Preko procesa 

izobraževanja, kjer se poleg znanja prenašajo na udeležence tudi vrednote in norme, sodelujejo 
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poleg staršev, nuklearne družine in  prijateljev ter okolja tudi pedagoški delavci. Izobraževanje 

tako postaja primarna naloga družine, družbe in izobraževalnih institucij. Posameznikova 

odgovornost za pridobivanje znanja in njegova aktivna udeležba v procesih izobraževanja sta 

ključnega pomena za njegov uspeh v izobraževalnem procesu in kasneje v njegovem življenju. 

V takem okolju tudi inštrukcije, kot individualna pomoč posamezniku pri poučevanju šolskih 

predmetov za plačilo izven formalnega poučevanja (Dedić et al., 2005), postajajo vse 

pomembnejše. 

 

V magistrski raziskovalni nalogi smo poskušali poiskati vzroke za povečano uporabo 

individualnih inštrukcij, kjer smo se osredotočili na naravoslovne predmete kot so matematika, 

fizika in kemija, ter na en tuj jezik. Iskali smo vzroke za potrebo po inštrukcijah v sistemu 

izobraževanja in v družbenih spremembah. Ključne vzroke za razliko v intenzivnosti inštrukcij 

smo iskali s primerjavo pogostosti inštrukcij v obdobju osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja, predmeti, med načinom formalnega izobraževanja. Prav tako smo želeli 

ugotoviti ali se intenzivnost inštrukcij spreminja glede na daljše časovno obdobje, torej ali je 

intenzivnost inštrukcij pogojena z družbenimi spremembami.   

 

Za raziskovanje smo uporabili različne metode proučevanja. S kvantitativno metodo smo 

anketirali mladino v osnovnošolskem, srednješolskem in poklicnem izobraževanju, ter tudi na 

univerzitetnem izobraževanju na goriškem. Le oni lahko povedo koliko, kdaj in zakaj so 

uporabljali in/ali uporabljajo inštrukcije. Pri tem smo upoštevali tudi časovno komponento 

spreminjanja intenzivnosti inštrukcij glede na generacije, kot tudi časovno komponento glede 

na stopnjo izobraževanja. Preko intervjujev z udeleženci inštrukcij in njihovimi starši smo 

kvantitativni raziskavi preko anketnega vprašalnika dodali še vsebinski pogled zakaj koristijo 

inštrukcije. Izvedli smo tudi intervjuje z učitelji matematike, kemije, fizike in angleškega jezika 

v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, da smo pridobili njihov pogled na 

razširjenost in potrebo po inštrukcijah v kontekstu formalnega izobraževanja. Uporabili smo 

tudi metodo opazovanja z udeležbo pri koristnikih inštrukcij1. Ključna teza obravnava 

povezanost inštrukcij s prehodom iz izrazitega pasivnega skrivanja v množici, kolektivizma, ki 

je prevladoval v času socializma, v zelo poudarjen individualizem z izraženo odgovornostjo za 

                                                 
1 Metodo opazovanja z udeležbo je opravila avtorica tega magistrskega dela, ki izvaja inštrukcije že vse od leta 

1990. 
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lastno življenje in razvojem konformizma pri prehodu v demokracijo. Posledice teh družbenih 

sprememb se odražajo v izobraževanju, saj vplivajo na  procese izobraževanja in posledično na 

izobraževanje v »senci«, inštrukcije. Naloga je bila usmerjena v dve problematiki, spremenjeno 

intenzivnost inštrukcij med srednjim in osnovnošolskim izobraževanjem ter med generacijami 

na katere vplivajo družbene spremembe in iskanje vzrokov za fenomen širitve intenzivnosti 

izobraževanja v »senci«.  

 

Vzrok za raziskovalno nalogo, ki je razdeljena na teoretični in eksperimentalni del, smo našli 

predvsem v lastnem in družbenem zaznavanju sprememb v intenzivnosti inštrukcij, kot v 

namenu inštrukcij in smo prav zato želeli raziskati vzroke za ta fenomen, saj v Slovenji, kot 

tudi na goriškem, še ni bila opravljena raziskava na to tematiko.  

 

1.1 Opredelitev problema 

 

Inštrukcije postajajo v sodobnem času, predvsem v deželah v razvoju in tranziciji, in tako tudi 

pri nas vedno bolj prepoznavni spremljevalec formalnega izobraževanja. Kljub nenehnim 

spremembam izobraževalnega sistema, se zaradi individualizacije in zavedanja posameznikove 

odgovornosti za svoje znanje in kvaliteto življenja, vedno bolj razširjajo. Ne služijo več samo 

popravljanju nezadostnih ocen, pač pa tudi izboljšanju pozitivnih ocen, kvalitete znanja 

določenih vsebin, ki predstavljajo nujno potrebno osnovo v znanju za nadaljevanje 

izobraževanja. 

 

1.2 Namen in cilji raziskave 

 

Temeljni cilj raziskave je bilo ugotoviti, kako intenzivno je koriščenje uporabe storitev 

inštruiranja v goriški regiji. Odkrili in pojasnili smo vzroke za povečano uporabo inštrukcij, kar 

zaznavajo tako pedagoški delavci kot okolje, kot tudi sama, kot dajalec inštrukcij, saj se le-teh 
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poslužuje vse več udeležencev izobraževanja tudi v osnovnem izobraževanju za poglobitev 

osnovnih znanj in uspešnejše nadaljevanje študija. 

Cilji raziskave so bili: 

 Ugotoviti ali obstajajo spremembe v dojemanju pomembnosti izobraževanja glede 

na starost in čas rojstva (generacijska komponenta) 

 Kako se spreminja dojemanje izobraževanja skozi čas (pregledi literature in ostalih 

raziskav) 

 Kako družbene spremembe vplivajo na intenzivnost inštrukcij? 

 Kateri so najpomembnejši vzroki za  koriščenje privatnih inštrukcij? 

 Ugotoviti ali obstajajo spremembe v intenzivnosti koriščenja privatnih inštrukcij.  

 Kako se spreminja intenzivnost koriščenja privatnih inštrukcij med mestno, 

primestno in vaško mlado populacijo na goriškem. 

 Ugotoviti ali obstaja povezava med povečanim razvojem individualizma z 

intenzivnostjo koriščenja inštrukcij. 

 

Ugotoviti smo želeli ali lastnosti individualizma, ki so izražene preko tekmovalnosti, 

odgovornosti, samostojnosti, poudarjenega »Jaz«, uspešnosti in po drugi strani razvijajoči se 

konformizem, kot najbolj izpostavljene lastnosti demokratičnega kapitalizma vplivajo na porast 

inštrukcij predvsem zaradi utrjevanja znanja, ki je vrednoteno zgolj preko boljših ocen, a hkrati 

tudi zaradi spodbujanja in motiviranja k učenju ter razvijanja sposobnosti učenja, kot tudi 

iskanja »hitrih, racionalnih« poti za doseganje želenih ciljev.  

 

Z izbrano metodologijo, ki je podrobno opisana v začetku empiričnega dela magistrske naloge, 

smo si odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in s tem pričeli z raziskovanjem 

fenomena inštruiranja, ki je vedno bolj razširjen, postaja družbeno sprejemljiv in se zelo malo 

o njem raziskuje. Predvsem v Sloveniji, na goriškem, kakor tudi v evropskih raziskavah na to 

temo ni o Sloveniji podatkov. 
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1.3 Struktura naloge 

 

Naloga je po uvodu razdeljena na pet poglavij. Teoretični del smo razdelili na Mlade in 

izobraževanje, kjer smo povzeli zgodovinski pregled izobraževanja v Sloveniji, cilje 

izobraževanja, kjer smo podrobnejše opisali vlogo motivacije in dejavnikov, ki vplivajo nanjo, 

ter njen ključen vpliv na uspešnost formalnega izobraževanja, kar se izkazuje preko doseganja 

ciljev posameznikov v izobraževanju. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi izobraževanja  

individualizma in konformizma med mladimi, njuno soodvisnost ter opredelili kriterije po 

katerih smo v raziskavi iskali elemente individualizma in konformizma. Opredelili smo tudi 

pojem inštrukcij, njihov razvoj in vzroke za nastanek izobraževanja v senci. V tem delu 

raziskovalne naloge smo se opirali predvsem na literaturo in raziskave, ki so bile narejene v 

tujini, saj so dejanski vzroki za povečano intenzivnost inštrukcij v Sloveniji in tudi na goriškem 

slabo raziskani. Zanimive so bile predvsem raziskave v državah s podobnim prehodom na tržno 

gospodarstvo, kot tudi na literaturo, ki opisuje delovanje profesorjev v demokratičnih šolah, 

katere naj bi spodbujale razvoj individualizma in konformizma v formalnem izobraževalnem 

procesu. Ker na metode formalnega, kot tudi izobraževanja v »senci« vplivajo družbene 

spremembe, smo opisali tudi osnovne značilnosti generacije X, Y in Z. Temeljne lastnosti 

generacij na katere se bomo opirali pri opredelitvi kriterijev po katerih bomo označevali te 

generacije za potrebe naše raziskave, se oblikujejo glede na družbene spremembe oziroma na 

pomembnejše dogodke v določenem časovnem obdobju.  

 

V empiričnem delu, kjer smo opravili tri kvalitativne in eno kvantitativno raziskavo, smo 

najprej točno definirali namen in cilje raziskovanja. Vsaka izmed uporabljenih raziskovalnih 

metod je bila vodilo za oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, ki smo jih kasneje 

razdelali v delavne hipoteze, razen kvalitativne raziskave z udeležbo, ki je predstavljala hkrati 

osnovo za začetek raziskovanja, kot dodatno dopolnilo pri oblikovanju hipotez. Po opisu 

raziskovalnih metod smo opredelili populacijo in raziskovalni vzorec, pojasnili in utemeljili 

izbiro raziskovalnega pristopa ter podrobno opisali postopek pridobivanja in obdelave 

pridobljenih podatkov za vsako raziskovalno metodo posebej.  
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Po opravljeni raziskavi smo v samostojnem poglavju »Predstavitev rezultatov« razčlenili in 

kvalificirali pridobljene rezultate glede na metodo raziskovanja in postavljene raziskovalne 

kriterije.  

 

V nadaljevanju smo pojasnjevali dobljene rezultate pri obdelavi podatkov, v poglavju 

interpretacija rezultatov, kjer smo uporabili metodo triangulacije, da so rezultati pridobljeni v 

raziskavi postali bolj verodostojni. Na podlagi zbranih, analiziranih in interpretiranih podatkov 

smo v zaključku glede na opredeljena vprašanja in dileme podali mnenje in priporočila za 

nadaljnje raziskave in spremembe obstoječega stanja. 

 

1.4 Omejitve 

 

Pri raziskavi smo seveda naleteli tudi na omejitve, saj je bila raziskava izvedena samostojno in 

ni bila financirana, tako da raziskava ne omogoča nacionalnega vzorca. Veliko težavo pa smo 

zaznali tudi pri omejitvah pri anketiranju in intervjuvanju učiteljev in profesorjev v šolah, kjer 

je potrebno pridobiti soglasje vodstva, ki pa anketiranju, kot tudi intervjujem z učitelji in 

profesorji niso naklonjena. Prav tako v šolskih ustanovah niso bili naklonjeni sodelovanju 

učencev pri anketiranju, v srednjih šolah pa jim veliko težavo predstavlja tudi posredovanje 

vprašalnikov po e-mailih na dijaške naslove. Kot splošno omejitev za verodostojnost podatkov, 

pa smo morali sprejeti tudi možnost podajanja neresničnih oziroma zavajajočih odgovorov 

anketirancev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 Mladi in izobraževanje 

 

Izobraževalni sistem ima močan vpliv na formiranje osebnosti državljanov. Preko 

izobraževanja, ki se prične že v mladih letih v družini in se nato nadaljuje v formalnih 

izobraževalnih ustanovah in preko okolja, naj bi se oblikovali odgovorni individuumi, 

pripravljeni na soočanje z vsakdanjim življenjem in aktivni stvarniki svojega življenja, ter 

oblikovalci družbenih norm in vrednot. 

 

Izobraževanje obsega tako učenje kot poučevanje in razlika med njima je v posredovanju učnih 

vsebin, kjer se pri poučevanju ne zgolj posreduje znanja preko predavanj, pač pa se spodbuja 

učence k samostojnemu učenju. Učenja in poučevanja ne moremo ločevati, saj imata skupen 

namen. Znanje, ki se pri poučevanju načrtovano prenaša na učenca, učenje, pa je realizacija le-

tega (Blažič et al. 2003). 

 

»Prav zato morajo izobraževalne institucije razvijati različne sisteme diferenciacije in 

didaktične oblike, ki bodo, kolikor je le mogoče, upoštevale razlike v hitrosti in 

posebnosti otrokovega razvoja, v njegovi nadarjenosti in hitrosti napredovanja, ter tako 

zagotovile učenkam in učencem po eni strani več znanja in po drugi strani uspešen 

zaključek šolanja« (Bela knjiga 2011, str. 90). 

 

Izobraževanje je dolgotrajen in hkrati načrten proces razvijanja znanj, navad in sposobnosti, 

katere omogočajo posameznikom delovanje v družbi ter oblikovanje pogleda na svet (Jereb, 

1998). Izobraževanje tako pomeni zavestno spreminjanje in formiranje osebnosti  (Blažič et al. 

2003), ter usposabljanje in izpopolnjevanje, v ožjem pomenu pa pridobivanje formalne šolske 

izobrazbe (Brejc 2000). 
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Izobraževanje mladih predstavlja primarno funkcijo vsake družbe, saj le ta lahko živi le pod 

pogoji, da se s pomočjo izobraževanja prepletajo nova znanja s starimi znanji in se njene 

tradicionalne norme spremenijo v sedanjosti v funkcionalne in tako predstavljajo pogoj 

socializacije posameznika. Prav tako izobraževanje omogoča širjenje novih spoznanj, ki 

postajajo last družbe in povzročajo družbene spremembe. Izobraževanje posamezniku 

omogoča, da preko kritičnega odnosa do okolja in spoznavanja zakonitosti družbe spoznava in 

uresničuje svoje potenciale, hkrati pa vzpostavlja z družbo soodvisni odnos, saj mu le ta 

posredno določa v kaj se oblikuje, sam pa določa stopnjo, do katere še družba nanj vpliva in ga 

oblikuje (Kranjc 1977).  Lahko pa izobraževalni sistem razložimo tudi preko Nikolas Luhmann-

ovega pojma družbe avtopoezis, ki temelji na ustvarjanju svojih osnovnih elementov, 

postavljanju mej in struktur, sklicevanje nase, ter zaprtosti. Skozi diferenco sistema ločimo 

sistem, notranjost, okolje in zunanjost, kjer meja, zaradi njenega obstoja ne more pripadati 

nobeni strani. Sistem je torej odprt za vplive iz okolja kot so posamezniki, a hkrati operativno 

zaprt, saj se konstituira sam, da pa lahko deluje, potrebuje komunikacijo. V razumevanju 

komunikacije znotraj meja sistema postanejo tudi posamezniki sistemi in so produkt svoje 

lastne dejavnosti za nove operacije. Tako postane človek relevanten za družbo zgolj z uporabo 

komunikacije. V nasprotnem primeru je del okolja, ki vzdržuje občasne motnje sistema, da ne 

pride do uničenja sistema s poplavo sil iz okolja. Pogoj za izvajanje komunikacije je diferenca 

med samoreferenco in referenco, ki jo sistem nenehno producira (Luhmann, 2004). 

 

Tak primer je izobraževanje, kjer je vsak udeleženec v komunikacijskem odnosu z drugimi 

udeleženci izobraževanja, vsi pa so ujeti v šolo, kjer vladajo zakonitosti. Skozi procese 

izobraževanja, komunikacijo, a ne samo jezikovno, vsak udeleženec z delovanjem njegovega 

podsistema, s funkcijo sistema selekcionira komunikacijo in se tako uči vključenosti v družbo. 

Tako njegove dejavnosti sprožajo nove dejavnosti, ki so zopet podvržene diferenciaciji.  

 

Izobraževanje »zaznamuje« posameznika, boljša posameznikovo produktivnost v dobi 

aktivnosti in veča njegov vpliv na družbo, kar posledično pripelje do višje gospodarske rasti in 

je zato nenadomestljiv razvojni dejavnik (Lipužič 1995).  
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2.1.1 Zgodovinski pregled izobraževanja na Slovenskem do danes 

 

Vse do 19. stoletja, torej do reform Marije Terezije in Jožefa II., je bilo pomembno samo 

izobraževanje duhovnikov in posebnih izbrancev, saj so le ti vplivali na kulturo in s tem na 

razvoj družbe. Po reformah, ko področje šolstva prvič uravnava država, postane osnovna šola 

obvezna za vse otroke (Brodnik et al., 2009). 

 

Leta 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena prva slovenska univerza, katere prispevek je ključno 

vplival na razvoj slovenske narodno politične identitete in tako je izobraževanje za časa 

Kraljevine SHS na slovenskem doseglo velik napredek. Univerza v Ljubljani je bila tudi prva 

institucija, ki je poučevala v slovenskem jeziku (Flere, 2004). V tistem obdobju lahko govorimo 

o kvalitativnem in kvantitativnem razvoju šolstva. Intenzivnejši je seveda bil kvantitativni 

razvoj, saj se je mreža šol z uvedbo obvezne šolske obveznosti zelo hitro širila. Šole tako niso 

bile več elitne institucije in prav zaradi spremenjenega statusa so lahko močno vplivale na 

razvoj kulture in zavesti, kar se je ohranilo in stopnjevalo vse do danes. Kvalitativni razvoj 

šolstva je bil omogočen šele, ko so šolstvo prenehale nadzorovati cerkvene institucije, kar se je 

kazalo kot državljanska, domovinska in nacionalna vzgoja (Govekar 2010). Med vojno so se 

šolske razmere pod okupatorjem ponovno spremenile in tako je bila vzgoja slovenske mladine 

v slovenskem jeziku zelo okrnjena (Brodnik et al., 2009). 

 

Konec druge svetovne vojne je v družbeno življenje v Sloveniji prinesel veliko političnih 

sprememb, kar se je odražalo tudi v izobraževanju, saj so njene aktivnosti postale podaljšana 

roka države. Tako se je v izobraževanje vnašalo ideologijo takratne državne ureditve in 

marksizma preko učnih načrtov, učbenikov, kot tudi preko podržavljanja zasebnih šol, državnih 

praznovanj ipd. in to kljub velikemu pomanjkanju izobraženih učiteljev, za katere so uvedli le 

kratke pedagoške tečaje (Slovenski šolski muzej, 2017). 

 

Reforma šolstva je leta 1958  uzakonila obvezno in poenoteno osemletno osnovno šolo, ukinila 

klasično gimnazijo, ustanovila veliko strokovnih srednjih šol, novih fakultet, šole za madžarske 

in italijanske manjšine in uvedla slovenske šole za Slovence v zamejstvu. Leta 1963 so s 

spremembo ustave pričeli tudi v izobraževanju uveljavljati nove socialistične reforme. Pričelo 

se je izpopolnjevanje izobraževalnega sistema z vpeljavo novih vsebin in metod dela. V letu 
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1975 se ustanovi poleg ljubljanske univerze še univerza v Mariboru in prične se uvajati 

celodnevno osnovno šolstvo. Novo reformo pa med leti 1981 in 1987 doživi srednje šolstvo z 

uvedbo usmerjenega izobraževanja, katero pa je bilo zelo hitro ponovno spremenjeno 

(Slovenski šolski muzej, 2017). Način usmerjenega izobraževanja je namreč omogočal študij 

vsakomur brez omejitev in posledice tega obdobja doživljamo še danes preko deficitarnosti 

tehničnih in gostinskih kadrov.   

 

»Od konca druge svetovne vojne do sredine osemdesetih let je razvoj zaznamoval poskus 

vzpostavitve socializma kot ohranitve skupnosti (gemeinschaft) tudi na ravni družbe 

(gesellschaft). Natančneje: dogajanja na področju edukacije je določala vera v skupnost, 

v kateri posameznik ni državljan in svojih interesov »(…) ne more uveljaviti neposredno, 

marveč le kot vključen v svojo posebno »bazo«, prek posebnih interesnih skupnosti, ki 

»posredujejo« med njim in družbo« (Žižek 1987, str. 55).  

 

Šele po osamosvojiti Slovenije so  prehod iz socializma v predstavniško demokracijo, želja po 

vključitvi v Evropsko unijo in hiter razvoj informacijske tehnologije pripeljali do korenitih 

sprememb v izobraževanju, ki so nastajale ob podpori stroke (Gaber 2000), kar trenutno 

obravnavamo kot formalno izobraževanje. 

 

2.1.2 Formalno izobraževanje 

 

V Sloveniji je formalno izobraževanje, ki predstavlja ključ do uspeha v posameznikovem 

aktivnem življenju, ena izmed pomembnejših javnih dobrin, ki jih nudi država in je prav zaradi 

splošne dostopnosti pogosto premalo cenjeno. Formalno in javno dostopno izobraževanje lahko 

opredelimo kot kolektivno izobraževanje, saj šolanje posameznika oblikuje v državljana, ki 

koristi družbi, hkrati pa je to tudi individualno izobraževanje, saj pripomore poleg domačega in 

splošnega okolja, pri oblikovanju značaja, samoobvladovanja in razvijanja možnosti za 

prepoznavanje posameznikovih individualnih naravnih sposobnosti in k razvoju le teh (Pavitra 

2002). 
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Področje izobraževanja pod geslom »na znanju temelječa družba« je kar najbolj neposredno 

povezano s temeljnimi cilji izobraževanja, ki so prvič bili zapisani v White Paper on Education 

and Training (1996), ki so za Slovenijo pomembni zaradi vključitve v EU in pospeševanja 

njenega notranjega razvoja. Z današnje točke postaja vse bolj pomembno, da je Slovenija tem 

trendom in dokumentom v svojih prizadevanjih sledila že vse od začetka devetdesetih let. Po 

prenovi šolskega sistema in prilagajanju izobraževanja usmeritvam Lizbonske strategije in 

Evropske unije, je Slovenija izvedla prehod iz obvezne osemletne na devetletno osnovno šolo, 

uvedla dualni sistem izobraževanja v srednješolskem izobraževanju in izvedla prehod na 

bolonjsko terciarno izobraževanje. Prenova izobraževanja je potekala tako na opisani strukturni 

ravni kot tudi na vsebinski ravni, ki je bila zasnovana v Beli knjigi o Izobraževanju (Zgaga et 

al. 2008) 

 

Danes se sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji začne s predšolsko vzgojo v javnih ali 

zasebnih vrtcih in poteka vse do doktorskega študija, ravno tako v javnih ali zasebnih šolah. 

Ugotavljanje kvalitete šol in primerjava le teh poteka preko zunanjega preverjanja rezultatov 

izobraževanja, kot je na primer preverjanje znanja ob koncu triad v osnovni šoli, zaključni izpit 

ali gimnazijska matura. 

 

Kot je razvidno iz Slika 2.1 se otrokovo izobraževanje prične v vrtcu. Zagotavljanje predšolske 

vzgoje je domena občin, ki vrtce financirajo in s tem pomagajo staršem pri oskrbi otroka ter 

ustvarjajo možnosti za otrokov celostni razvoj. Predšolska vzgoja je razdeljena na dva dela: do 

tretjega leta starosti in od tretjega do šestega leta starosti. Predšolska vzgoja za otroke ni 

obvezna, razen vključitve v enoletni sistem male šole pred vstopom v osnovnošolski sistem, je 

pa zaželena zaradi socializacije. (MIZŠ RS 2017).  

 

Prva resnejša in hkrati obvezna stopnja izobraževanja je osnovna šola, v katero otroci vstopajo 

s šestim letom starosti in traja devet let, torej do otrokovega petnajstega leta starosti.  Razdeljena 

je na tri obdobja – triade. Ob koncu devetletnega šolanja imajo učenci obvezno nacionalno 

preverjanje znanja (MIZŠ RS 2017). 

  

Naslednja stopnja izobraževanja je poklicno in strokovno izobraževanje, ki omogoča pridobitev 

ali nižje poklicne izobrazbe in traja dve leti in pol, ali pa srednje poklicne izobrazbe, ki traja tri 
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leta. Možno je tudi izobraževanje v dualnem sistemu, kjer se izmenjuje izobraževanje v šoli in 

pri delodajalcu. Srednjo strokovno izobrazbo se lahko pridobi s štiri leta trajajočim 

izobraževanjem ali z nadaljevanjem dvoletnega izobraževanja po triletnem poklicnem 

izobraževanju ali pa z enoletnim tečajem po končani gimnaziji. Razlika med nivoji 

izobraževanja je v trajanju izobraževanja in v končnem preverjanju znanja. Nižje in srednje 

poklicno izobraževanje ima na koncu zaključni izpit, srednje strokovno izobraževanje pa 

poklicno maturo. Splošno srednje izobraževanje na splošni gimnaziji, tehnični, ekonomski in 

umetniški pa se zaključi s splošno maturo, ki je pogoj za nadaljevanje študija na visokošolski 

strokovni stopnji (MIZŠ RS 2017).   

 

Le-tega obsega visokošolski strokovni program in univerzitetni študijski program, ki se lahko 

nadaljuje z magistrskim programom. Tretja, najvišja stopnja izobraževanja, pa so doktorski 

študijski programi (MIZŠ RS 2017). 
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Slika 2.1 Struktura izobraževalnega sistema v Sloveniji 

 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport RS, Direktorat za visoko šolstvo  
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2.2 Cilji izobraževanja 

 

Izobraževanje, kot vir razvoja in hkrati kazalnik razvitosti in nerazvitosti ter kakovosti življenja, 

se zelo razlikuje od države do države, kljub zavedanju, da je to naložba v razvoj in hkrati 

naravna značilnost vseh družb. Neprestano izobraževanje prispeva k individualnim in 

kolektivnim podvigom v razvoju družbe in to v vseh fazah razvoja človeštva. (Potokar 2003). 

Dandanes izobraževanje postaja način življenja, saj se izobražujemo tako za delo kot za prosti 

čas (Rečnik 1991). 

 

Izobraževanje je torej javna odgovornost vsake posamezne države, ki se izvaja preko 

nacionalnih programov izobraževanja in predstavljajo jedro razvojnih ambicij vsake države 

zaradi ideje, da je znanje javno dobro. Vlogo izobraževanja v družbi lahko opredelimo kot 

izobraževanje za usposobljenost državljanov za osebni razvoj in poklicno kariero, ter aktivno 

državljanstvo državljanov, za razvoj celotne skupnosti. Vsaka država tako oblikuje nacionalne 

programe v katerih opredeljuje svoje cilje, ki naj bi jih dosegala preko izobraževanja. 

 

Uspešen razvoj izobraževanja in doseganja zastavljenih ciljev v formalnem izobraževanju 

države pogojuje Rečnik (1991) z nujnostjo upoštevanja teženj razvitega sveta, načelom 

internacionalizacije, in težnjam kulturnega in nacionalnega razvoja države, a ob tem opozarja, 

da se ne sme pozabiti na vsebinsko in funkcionalno integracijo izobraževanja z drugimi področji 

družbe. Integracijsko načelo skupaj z načelom informatizacije in permanentnosti omogoča 

državi pripravo mladostnika na različne delovne funkcije in hkrati izobraževanje skozi celotno 

življenjsko obdobje. Prav tako mora izobraževanje spodbujati načeli inovativnosti in 

kreativnosti, ter uporabo pridobljenih novih znanj v drugačnih okoliščinah ali pa iskanje novih 

znanj na podlagi izkušenj in pridobljenih starih znanj. Zelo pomembno je pri izobraževanju 

upoštevati tudi načelo fleksibilnosti, predvsem v smislu opuščanja utečenih tradicionalnih 

pedagoško didaktičnih pristopov, ker omogoči veliko boljše učinke izobraževanja predvsem ob 

upoštevanju individualizacije in diferenciacije posameznikov pri izobraževanju (Rečnik 1991). 

 

V naši raziskavi smo iskali individualizacijo v izobraževanju na goriškem preko dostopnosti 

pedagoških delavcev za dodatno razlago, kot tudi omogočanje preverjanja doseženega znanja 
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pred preizkusi znanja. Iskali smo tudi razlike med stopnjami izobraževanja glede na opuščanje 

tradicionalnih metod poučevanja, frontalno poučevanje in s tem omogočanje kreativnosti in 

inovativnosti. 

 

2.2.1 Učna motivacija 

 

Učna motivacija igra pomembno vlogo v sistemu formalnega izobraževanja in se izkazuje kot 

uspešnost učenca glede na okolje in opredeljuje njegovo vedenje za dosego željenih ciljev 

izobraževanja. Motivacija torej predstavlja nekakšno željo in stopnjo pripravljenosti na napor, 

za dosego zastavljenega cilja in zadovoljitve svojih individualnih potreb (Ferjan 1999). Ta 

proces notranje motivacije sproži neponovljivo posameznikovo aktivnost (Kranjc 1982), a se 

hkrati obnaša v skladu s svojo socialno resničnostjo (Wosnitza in Nenniger 2001) in z delovno 

samopodobo (Markus in Wurf 1987). Pri tem odnosu je ključnega pomena v povezavi z 

učenjem njegova »uglašenost« med njegovo motivacijo in čustvi, z njegovim socialnim in 

fizičnim okoljem, ki zadovoljuje njegove potrebe, kar omogoča njegovo produktivnost in s tem 

izpolnjuje pričakovanja okolja (Voleta 2001). Motivacija tako predstavlja dodaten pogoj za 

uspešno in produktivno učenje in je skupek tako motivacije posameznika, njegovih osebnostnih 

značilnosti, kot tudi načina poučevanja, spodbujanja in zanimivega podajanja snovi (Potokar 

2001), a je zelo subjektivne narave (Volet 2001). Wosnitze in Nenniger (2001) sta učno 

motivacijo opredelila kot »produkt« pravega socialnega sistema in to je odnos učenca, njegova 

samostojnost in sprejetost tako s strani učitelja kot tudi sošolcev, učiteljem kot povezovalnim 

elementom in sošolci, ki oblikujejo učno klimo. 

 

Kljub temu, da je motivacija posameznika bistvenega pomena, pa ne smemo spregledati tudi 

njegovih potreb. Maslow-a hierarhija potreb predvideva, da bodo predstavniki nižjega 

družbenega razreda vključeni v izobraževanje izbirali krajše programe izobraževanja, ki jim v 

prvi vrsti omogočajo zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, srednji in višji sloji pa se 

pogosteje vključujejo v programe za uspešen osebnostni razvoj (Cross 1981). Ko so 

zadovoljene nižje potrebe se avtomatično aktivirajo višje potrebe posameznika (Černetič 1997).  
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Po Vroomovi motivacijski teoriji je samo od posameznikove želje po dosegu določenega cilja 

in njegovih osebnostnih lastnosti odvisno njegovo vedenje in vložen trud oziroma kakšno 

vedenje je najugodnejše in najkoristnejše za uspešnost doseganja cilja. Vroom opredeljuje 

valenco kot privlačnost cilja za posameznika, kjer je le ta pozitivna, če je cilj privlačen in 

negativna, če se posameznik želi cilju izogniti ter ničelna ob nezanimanju posameznika za cilj. 

Izobraževanje predstavlja posamezniku samo instrument za dosego zastavljenega cilja, ki lahko 

predstavlja boljše delovno mesto, medtem ko je pričakovanje opredeljeno kot subjektivno 

doživljanje njegovega vedenja in cilja. Tako posameznik pričakuje, da ga bo izobraževanje 

pozicioniralo na delovno mesto z višjo plačo (Lipičnik 1998). Posameznik torej verjame, da ga 

bo določeno vedenje pripeljalo do zastavljenega cilja (Černetič 2004), a posameznikom z 

notranjim vodilom »imeti«, predstavlja  izobraževanje samo sredstvo za dosego svojega cilja, 

torej kaj lahko iz njega iztrži, »ima« (Kranjc 1982).  

 

Podobno stališče ima tudi ekonomska motivacijska teorija, kjer posameznik dela zato, da 

zasluži, da dobi denar in s tem zadovolji svoje cilje in potrebe, kar je značilnost vseh slojev v 

družbi. Na učno motivacijo vplivajo štirje osnovni koncepti učenja: 

 usmerjenost k učencu, kjer je ključno upoštevanje njegovega predznanja, zmožnosti 

dojemanja in zato je nujna uporaba aktivnih metod učenja. 

 usmerjenost k znanju, kjer je najpomembnejše učenje z razumevanjem in spodbujanje 

prenosa in aplikacije znanja na različna področja izobraževanja. Tu predstavljajo 

največjo težavo aktualni učni načrti. 

 usmerjenost k ocenjevanju, kjer se ocenjuje doseganje učnih ciljev z vpeljanimi 

ocenjevalnimi kriteriji in  

 usmerjenost k skupnosti, kjer prihaja do povezanosti šole z družinami v smislu 

prevladujočih vrednot za učenje s poudarkom pomembnosti tudi virtualnega okolja, 

ki jih je oblikoval Odbor za raziskovanje učenja in edukacijske prakse pri ameriškem 

Nacionalnem raziskovalnem svetu (Bransford, Brown in Cocking 2000) in se med seboj 

prepletajo.  

 

Uspešnost izobraževanja je torej odvisna od motivacije učencev in učiteljev pri bogatenju 

lastnega in tujega vedenja, razvoju potreb in širjenju znanja na vseh področjih življenja, kot 
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tudi od metod poučevanja. Cilj izobraževanja posameznika je tako pridobitev znanja, kjer je le 

to lahko samo široko, ne pa tudi kvalitetno, pri čemer se kvaliteta ocenjuje glede na aktivnost 

ali pasivnost osvojenega znanja. Vsekakor je na trgu dela veliko bolj cenjeno aktivno znanje, 

to je uporabno znanje, kjer posameznik posamezna znanja med seboj povezuje in lahko tudi 

oblikuje nova znanja oziroma nove interpretacije. Za doseganje aktivnega znanja v procesu 

izobraževanja se učitelji in profesorji lahko poslužujejo različnih metod izobraževanja, kjer se 

različno prepletata aktivnost učencev in učiteljev, kot prikazuje  

 

Slika 2.2. Pri množični obliki izobraževanja je aktivnost učitelja največja, saj neposredno 

posreduje informacije učencem in je poznana kot pasivna oblika izobraževanja, saj v 

izobraževalni proces učenci ne vstopajo kot aktivni udeleženci. Največkrat se uporablja, ko je 

obravnavana tematika časovno omejena ali pa ni druge ustrezne oblike. Pri skupinski obliki 

posreduje del informacij učitelj, drugi del pa morajo učenci, ki so razdeljeni v manjše skupine, 

osvojiti samostojno in jih nato tudi predstaviti drugim udeležencem izobraževanja. Tukaj je 

velik poudarek na medsebojnem sodelovanju pri izmenjavi in povezovanju znanj. Posamična 

ali individualna oblika pa vsebuje metode, kjer učenci samostojno osvojijo znanje in je poznana 

kot aktivna metoda. Učitelj pri tej metodi  nastopa v interakciji samo z enim učencem, kjer mu 

podaja nasvete in navodila ter ga usmerja, udeleženec izobraževanja pa rešuje probleme in 

osvaja znanje samostojno (Jereb 1998). 

 

Slika 2.2 Aktivnost učitelja in učencev pri različnih oblikah in metodah izobraževanja 

Aktivnost Oblike in metode izobraževanja 

 Množična oblika 

                       Aktivnost učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnost izobraževanca 

Predavanje, Opisovanje, Poročanje 

Kazanje, Razgovor, Diskusija 

Druge metode 

Skupinska oblika 

Vaje, Preučevanje primerov, Igranje vlog 

Preučevanje prigodkov. Delo s teksti 

Urjenje v skupini 

Posamična oblika 

Delo s teksti, programirano gradivo, učenje z 

računalnikom, samostojno urjenje 

Urjenje v skupini 
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Vir: Jereb, 1998, str. 50–70 

Na podlagi uporabljenih metod izobraževanja se lahko ocenjuje tudi kakovost izobraževanja, 

saj je za kakovost izobraževanja bistveno znanje in prenos le tega v procese življenja, dela in 

odločanja, kjer velja načelo, da je najboljše izobraževanje komaj dovolj dobro (Lipužič, 1996). 

Podobno mnenje ima tudi Medveš (2000), ki trdi, da je kakovost izobraževanja najpomembnejši 

dejavnik napredka in višje storilnosti v iskanju novih produktov in rešitev (Medveš, 2000), torej 

ustvarjanje kreativnih in inovativnih posameznikov. Poleg kakovosti lahko ocenjujemo tudi 

uspešnost oziroma učinkovitost izobraževanja, kjer se učinkovitost meri z ekonomskega 

stališča, medtem ko se uspešnost vrednoti kot uspešnost izobraževalnih ustanov za doseganje 

željenih rezultatov (Bevc 1999), pri katerem igrajo učne metode, učna sredstva, metode 

preverjanja kot tudi okolje in vsebine izobraževanja ključno vlogo. 

 

Učno uspešnost posameznika se ocenjuje preko njegove sposobnosti, prizadevnosti in pridnosti, 

tako v izobraževalnem procesu kot izven njega. Kot osnovni kriterij učne uspešnosti pa so 

dosežene ocene v procesu izobraževanja, kjer pa se prepogosto pozablja na uporabnost, trajnost 

in kakovost pridobljenega znanja, saj predvsem v slovenskem šolstvu in s tem tudi na goriškem, 

prevladuje koncept učenja za ocene, predvsem zaradi razvoja individualizma in želje »imeti«, 

kar pa občutno prikrajša učence s slabšimi ocenami zaradi omejevanja vpisov na univerze.  

 

Na uspešnost izobraževanja posameznika vplivajo tako tudi zunanji dejavniki. Mednje spada 

ožje in širše okolje in njegovi notranji dejavniki, med katere med drugim prištevamo 

zdravstveno stanje, sposobnost koordinacije, umske sposobnosti, kot tudi motiviranost in 

osebnostne lastnosti posameznika (Marentič Požarnik 2000). 

 

V naši raziskavi smo motivacijo učencev opredelili z željo po uspešnosti, po boljših ocenah, 

hkrati pa smo raziskali tudi kakšno je njihovo vrednotenje take uspešnosti preko ocen. 
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2.3 Izobraževanje za konformizem in individualizem 

 

Katolicizem, ki je po raziskavah bolj kolektivističen kot protestantizem, je poleg socializma 

vplival na razvoj kolektivistične kulture v Sloveniji (Kržišnik 2005), ki se je izkazovala kot 

pasivnost posameznikov in skrivanje za skupino. S prihodom demokracije po osamosvojitvi se 

je pričel intenziven razvoj individualizma, čemur naj bi sledilo tudi izobraževanje.  

 

Svobodne in demokratične šole naj bi bile veliko bolj prilagojene posameznikom, razvoju 

njihove individualnosti in naj bi omogočale svobodno izbiro, kar je v nasprotju z 

konvencionalnimi in hierarhičnimi šolami. Za izobraževanje se odločajo posamezniki po 

svobodni volji in želji, s tem naj bi bili bolj vpleteni v izobraževanje in s svojo aktivno vlogo 

bi postajali vedno bolj uspešni Gatto, v Dumbing Us Down je zapisal, da nedemokratične šole 

z neprestanim kritiziranjem ustvarjajo subjekte, ki bodo delo opravljali indiferentno ali celo 

slabo (Gatto 1992). Jutta Allmendinger (1989) je postavila eno bolj relevantnih klasifikacij 

izobraževalnih sistemov, kjer sisteme klasificira glede na stratifikacijo, največje število let 

šolanja, ki ga ponuja sistem in standardizacijo, stopnjo kakovosti izobraževanja po vsej državi. 

Slovenija sicer ni bila vključena v raziskavo, a je slovenski izobraževalni sistem, ki ima nizko 

raven diferenciranja, široko dostopen in zelo standardiziran (Cuconato 2012). 

 

Podajanje znanja otrokom mnogi razumejo kot edino nalogo šole. Jože Ramovš v zborniku 

Vzgoja v javni šoli piše, da je vzgoja »nujni stranski učinek vsakega medčloveškega odnosa in 

vsakega človeškega početja,« (Ramovš 1991).  

 

Po osamosvojitvi in prehodu v kapitalizem, tržno gospodarstvo in demokracijo se je v rezultatih 

empirične raziskave, ki jo je opravila Ule (1997) v Rus in Toš (2005), pokazalo, da se pri 

mladini pojavlja novi individualizem. Tu ne gre več samo za sebično skrb za materialni položaj, 

saj se vloga denarja manjša, temveč tudi za odgovornost, poudarjanje dela, napredno 

usmerjenost, odklanjanje avtoritete in konservativnost v odnosu do družine s poudarkom na 

lepem vedenju, kot izrazitem elementu konformizma, ki naj bi posameznikom omogočal 

uspešno vključitev v družbo. 
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Ko je Jean Jacques Rousseau v Družbeni pogodbi zapisal besede svoboda, bratstvo in enakost 

se ni zavedal, da bo kot bistvena izpostavljena beseda »enakost«, in to v smislu enakosti 

mišljenja in obnašanja, ter da bo osvoboditev iz takratnih okov prinesla močnejše okove. 

Okove, ki oklepajo um, čeprav je v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah zapisano da: 

 

Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica vključuje 

svobodo spreminjati v prepričanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali 

zasebno izražanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z drugimi, s poučevanjem, z 

izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem obredov. (18. člen 

Deklaracije o človekovih pravicah) 

 

In kot je De Tocqueville zapisal: 

»Opažam, da smo uničili individualne eksistence, ki so se lahko samostojno bojevale proti 

tiraniji; vidim pa oblast, ki je sama podedovala vse pravice, odvzete družinam, združbam 

in posameznikom: moč majhnega števila državljanov, ki je bila včasih zatiralska, a je 

pogosto vseeno ohranjala družbeni red, je nadomestila šibkost vseh.« (De Tocqueville 

1996a, str. 15). 

 

Kot razlog za tako stanje De Tocqueville vidi v moralni vlogi izobraževanja, kjer se poleg dejanj 

usmerja tudi volja posameznikov in materialni moči, ki jo ima večina v demokraciji, medtem 

ko imajo absolutisti in diktatorji le materialno moč (De Tocqueville, 1996a). Tudi v kasnejših 

zapisih potrjuje svoje prve trditve o ekstremni moči moralne sile, ki prestopa meje, katere so 

bile za fizično silo vedno nedosegljive in to je področje neodvisnosti posameznika, njegov um, 

kar se kaže v »enotnosti« pogledov posameznikov na oblast in prevzemanje mnenja drugih. 

Posledično je le peščica »izobčencev« sposobna dvoma v racionalna prepričanja, kar pa nima 

bistvenega vpliva na »enotno« družbeno dogajanje, saj družba, kjer so vsi enaki, ne sprejema 

drugačnosti, nekonformnosti (De Tocqueville 1996b), pa čeprav naj bi izobraževanje med 

drugim razvijalo tudi sposobnosti kritičnega odnosa do okolja. Tiranija večine preko 

preprečevanja razmišljanja in svobodnega izražanja povzroča umikanje posameznikov v 

zasebnost in splošen molk, individualizem in konformizem. Hannah Arendt vidi v 

individualizmu prednost, saj se posameznik lahko umakne pred družbo, ki ne sprejema drugače 

mislečih, a to posledično vodi do vedno večjega individualizma. (Arendt, 1996) Tiranija večine 
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deluje znotraj posameznika, zato le ta ponotranji grožnje o drugačnosti preko procesa 

socializacije, ki poteka skozi proces izobraževanja. Poskuša biti enak drugim, da bo 

brezpogojno sprejet in se tako zavaruje pred izobčenjem. Ta cilj pa lahko doseže le z 

racionalnim obnašanjem in konformizmom. Ti procesi prilagajanja in konformizma se odvijajo  

preko medsebojne kontrole tako med učitelji kot med učenci (Noelle - Neumann, 1995).  

V vseh družbeno političnih ureditvah, tudi v demokraciji, deluje izobraževanje kot javni šolski 

aparat, kot ideološki aparat države, katerega primarno poslanstvo je priprava posameznika na 

življenje v družbi, medtem ko je posredovanje znanja njegovo sekundarnega pomena. Šole v 

demokraciji prakticirajo vzgojo za konformnost in podrejanje vladajoči eliti preko uporabe 

različnih mehanizmov discipliniranja in kaznovanja (Salecl 1991). Prav izobraževanje z 

naborom predmetov in obravnavanih vsebin preko vzgoje za sožitje v duhu enakosti in 

pripadnosti, ter univerzalnim družbenim vrednotam, igra odločilno vlogo (Medveš 1991) in 

tako misel zaključuje: 

 

» Zato je bil človek kot posameznik vselej zgolj predmet vzgoje in nikoli ni mogel biti 

njen cilj« (Medveš, 1991, str. 14). 

 

Izobraževalni sistem torej oblikuje posameznike, da se bodo le ti čim prej vklopili v kolesje 

kapitalizma, za katerega delovanje je nujno potrebna konformnost, molk in ni prostora za 

samostojno kritično razmišljanje. Učence spodbuja k medsebojni tekmovalnosti in jim vceplja 

vrednote uspeha in s tem povezane moči, preko poudarjanja razlik med njimi in medsebojnega 

ločevanja preko nivojskega pouka že v devetletni osnovni šoli, kar pa hkrati predstavlja osnovo 

celotne družbe, kjer močni puščajo šibke za seboj in so za taka dejanja celo nagrajeni (McLaren 

v Salecl, 1991). 

 

Posameznika se preko vseh faz življenja oblikuje v: 

…pošasti, ki nočejo ničesar, razen pridobiti bogastvo in pozabiti na vse razen nase, kajti 

to je način, na katerem deluje sistem. …ta sistem vključuje šole, popularno umetnost, 

oglaševanje…eden najboljših načinov nadzorovanja ljudi je, da se jih spremeni v 

brezbrižne potrošnike. Zanimivo je, da se to ve že stoletja… (Chomsky v Hill, 2001). 
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Ugotovimo torej, da so demokratične izobraževalne ustanove, izvzeti ne moremo niti 

izobraževanja v Sloveniji, zanemarile osebno rast posameznika, ki so mu besede kot so 

solidarnost, bratstvo, sociala, svoboda in svoboda mišljenja tuje, ker so to besede drugačnih in 

izobčenih ljudi. Izobraževanje je tako naravnano na storilnost, kjer se le ta meri z ocenami in 

tako se onemogoča razvoj uporabnih znanj, se pa izobražuje za pridno delavno silo in s časom 

postane konformiran državljan (Rutar, 2004). 

Kljub temu pa Neuwirth (1990) ustvarja dilemo, ali je lahko strah pred nesprejetostjo zadosti 

močan faktor, ki posamezniku onemogoča nekonformno govorjenje in ali obstaja še kakšen 

drugi družbeni element ali razlog za konformnost. Poudarja, da javno mnenje sicer vedno 

vsebuje moralno konotacijo z ugotavljanjem kaj je dobro in kaj ne in je tako lahko posledično 

močno sredstvo družbenega nadzora (Asch v Scheufele in Moy, 2000), a Katz (1983), a ima  

mnenje posameznikove ožje skupine močnejši vpliv na njegovo delovanje kot mnenje celotne 

družbe. Posameznik izrazi svoje mišljenje, nestrinjanje le v manjši skupini, če le ni osamljen v 

nestrinjanju  (Asch v Scheufele in Moy 2000), prav tako pa na izražanje lastnega mnenja vpliva 

tudi poznavanje tematike o kateri naj bi posameznik izražal svoje mišljenje (Moscovic v 

Splichal, 1997). Vse to nakazuje, da je konformizem splošna lastnost demokratičnih in 

kapitalističnih družb. Pa vendar Huang (2005) nasprotno dokazuje, da so Tajvanci, ki so bolj 

kolektivistična družba, bolj konformistični in podredljivi glasu večine v primerjavi z 

Američani. Iz tega lahko sklepamo, da smo tudi Slovenci, glede na to da smo bili v času 

socializma kolektivistična družba, zato še bolj podvrženi konformizmu. 

 

S konformizmom pa se, kot smo že omenili, vedno bolj razvija tudi individualizem, umikanje 

od družbe, saj eden drugega dopolnjujeta in ne moreta obstajati drug brez drugega.   

 

Individualizem nam pove, kako posamezna družba vrednoti usmerjenost subjekta k sebi, k 

zasledovanju lastnih ciljev in lastni odgovornosti. V teh družbah so socialne vezi ohlapne 

(Hofstede 2001, v Živko et al., 2005). Raziskave kažejo, da so bogatejše družbe, kjer je več 

različnih življenjskih stilov, vedno bolj individualistične in komunikacija postaja neposredna 

in usmerjena k vsebini in ne k reševanju konfliktov (Kržišnik, 2005). Vrednote individualistov 

so avtonomija, suverenost in neodvisnost od skupine (Živko et al., 2005). 
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Triandis (1994) poudarja tri oblike Jaza: privatni Jaz (»jaz sem delaven«), javni Jaz (»menijo, 

da sem delaven«) in kolektivni Jaz (»moja družina meni, da sem delaven«). V individualističnih 

kulturah, kjer je družina nuklearna, se posameznik vede v skladu z osebno kulturo in se 

pogosteje uporablja privatni Jaz. 

 

Kržišnik (2005) navaja, da individualizem v timskem delu lahko prinaša tudi prednosti, saj je 

vsak posameznik sposoben učinkovitega samoocenjevanja; a če prihaja do prevelike 

tekmovalnosti in »soliranja«,  postanejo cilji skupine nepomembni, saj se posamezniki pretirano 

ukvarjajo z lastnimi uspehi in uspehi skupine. 

 

V zahodnih družbah vlada samopoveličevanje, zato prevladuje egoizem. Posamezniki vse 

dogajanje sprejemajo kot posledico lastnih odločitev, brez vpliva kulturnih in socialnih razmerij 

in tako ne vidijo izvirov svojega delovanja nikjer drugje kot v sebi. To nekateri imenujejo 

narcisizem (Elliott in Lemert, 2006). 

 

Carl Jung, znani švicarski psihoterapevt in psihiater pa poudarja, da je individualiziran 

posameznik, unikatni posameznik, ki ga norme družbe ne omejujejo in se zaveda svojega 

potenciala, ki se sicer razlikuje od drugih ljudi, a ni izoliran, temveč predstavlja najbolj razviti 

del družbe (Pascal, 1999). Tudi po Maslow-u je individualizacija nujna za posameznikovo  

samorealizacijo, saj tako uresničuje svoj potencial in skladno s tem tudi deluje, četudi to 

pomeni, da bo moral prelomiti družbene norme, a pri tem vsaj ostaja v harmoniji s samim seboj 

in družbo (Maslow 1982, v Lamovec, 1988). Individualizacija je torej notranji proces 

posameznika, ki ga vodi do samoaktualizacije in edinstvenosti ter posledično do pomembnega 

člena družbe.  

 

Izobraževalne ustanove, kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, izobražujejo kader za 

kapitalistično družbo, ki najbolje sprejema pridne, delavne in konformne individualiste, ki ne 

dosežejo samoaktualizacije, ne postanejo pomemben člen družbe in zato družbeni trendi vedno 

bolj nakazujejo na nujnost spreminjanja izobraževanja. Tako se v današnjem času nahajamo v 

dobi tranzicije in čeprav državna elita še vedno ne podpira razmišljajočega državljana, 

strokovnjaki pričakujejo »da bo mladina v prihodnosti deležna ustrezne strokovne podlage za 

reševanje zapletenih osebnih in družbenih vprašanj« (Juhart, 1997, str. 57). Tudi Darja Piciga 



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

24 

 

(1997, str. 71) zahteva naj osnovna šola »goji neodvisno mišljenje posameznika s ciljem 

razvijanja državljanov in državljank, ki bodo sposobni aktivno sodelovati v življenju skupnosti«, 

saj se med mladimi kažejo negativni psihosocialni pojavi, kot je nesposobnost spoprijemanja z 

resničnim življenjem ne glede na uspešnost v šoli. Neodvisno mišljenje je nujno potrebno tudi 

zaradi pojava globalizacije in informatizacije družbe (Krek, 1995). 

 

Prav zaradi vse večjega konformizma, individualizma in indoktrinizacije izobraževanja za 

poslušne državljane, se vse več mladih v želji po moči in uspehu in  družbeni sprejetosti odloča 

za izobraževanje v senci formalnega izobraževanja, inštrukcij, da bodo lahko izkoristili svoj 

potencial, se samoaktualizirali a pri tem ostali v sožitju z družbo. 

 

V naši raziskovalni nalogi smo tako opredelili individualistične lastnosti preko pojmov 

tekmovalnost, odgovornost, samopoveličevanje, samoocenjevanje, egoizem, poudarjen »Jaz«, 

uspešnost, avtonomija in konformizem, kot poslušnost, prilagajanje družbi, ne izstopanje, ne 

izražanje svojega mnenja, pasivnost, še večje umikanje v individualnost. 

 

2.4 Inštrukcije 

 

2.4.1 Opredelitev pojma 

 

Vsako namerno, organizirano in načrtovano obliko izobraževanja, ki se izvaja izven formalnega 

sistema izobraževanja in ne poteka konvencionalno, ter je naslovljena na določeno ciljno 

skupino, imenujemo neformalno izobraževanje. Tako izobraževanje lahko poteka na delovnem 

mestu, kot aktivnost določene organizacije ali skupine civilne družbe, ali pa je organizirano kot 

podpora formalnemu izobraževanju. Neformalno izobraževanje ne vsebuje programov za 

pridobitev formalne javno veljavne izobrazbe, niti se ne dokazuje z javno veljavno listino, pač 

pa razširja, poglablja in posodablja že obstoječe znanje. Med neformalno izobraževanje tako 

prištevamo tudi inštrukcije. 
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Dedić in soavtorji opredeljujejo inštrukcije kot dodatno poučevanje šolskih predmetov v 

zameno za plačilo izven formalnega poučevanja, kjer pa je izvzeto izobraževanje izven šolskih 

dejavnosti kot je šport ali učenje dodatnega tujega jezika (Dedić et al., 2005).  

 

Bray (1999) uporablja namesto pojma inštrukcije pojem izobraževanje v »senci«, in poudarja, 

da so vsebine inštrukcij enake vsebini formalnih izobraževalnih ustanov in zato to predstavlja 

izobraževanje v »senci«. Značilnosti takšnega izobraževanja niso tako jasno opredeljene kot pri 

formalnem izobraževanju (Bray, 1999). 

 

Inštrukcije tako v tem kontekstu ne predstavljajo zasebnega pouka, ki ima dodatne vsebine 

izobraževanja poleg formalnih učnih snovi, pač pa predstavljajo dodatno zasebno mentorstvo, 

inštruiranje pri osvajanju formalnih učnih vsebin, pri čemer morajo biti izpolnjeni trije osnovni 

pogoji. Prvi pogoj predstavlja zasebno poučevanje za plačilo in tako ne zajema dodatnega 

poučevanja učiteljev v šoli, niti pomoči družine ali drugih, ki nudijo dodatno brezplačno učno 

pomoč. Drugi pogoj je, da morajo biti inštrukcije dodatno izobraževanje  poleg rednega šolanja, 

in se izvajajo ali na domovih učiteljev, študentov ali v tutorskih centrih, ki jih vodijo podjetja. 

In kot tretjič, mora biti dodatno izobraževanje v »senci« ali inštrukcije izvedene na primarnih 

predmetih formalnega izobraževanja in ne na predmetih kot sta glasba ali likovna vzgoja, ki so 

obravnavani tudi v formalnem izobraževanju kot dopolnilni predmeti (Bray, 2014). 

 

Sam pojem inštrukcije je težko definirati tudi na število inštruirancev. Nekateri inštrukcije 

dojemajo kot individualno poučevanje (»ena na ena«) oziroma lahko vključuje tudi manjše 

skupine. Spet drugi med pojem inštrukcije vključujejo tudi poučevanje v večjih skupinah, npr. 

velike predavalnice. Tudi poučevanje s pomočjo video posnetkov ni izključeno (Kwo in Bray, 

2011). Zadnje čase pa se vse pogosteje pojavlja tudi inštruiranje preko spleta z uporabo 

različnih socialnih medijev (Ventura in Jang 2010). 

 

Drugo pomembno dejstvo, ki spremlja pojem inštrukcij pa je trajanje in intenzivnost 

inštruiranja. Redno formalno izobraževanje traja 5 dni v tednu, medtem ko so inštrukcije 

časovno spremenljive in se lahko izvajajo redno vsak dan, tedensko, ali pa le občasno. 

Intenziteta inštrukcij je odvisna od poteka dela v formalnem izobraževanju in nanjo vplivajo 

predvsem testi in razna preverjanja znanja (Bray, 2014). 
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Kranjc (1979) opredeljuje inštrukcije ali izobraževanje v »senci« kot neformalno učenje, ki 

poteka izven formalnega izobraževalnega procesa, a hkrati predstavlja podporo in večinoma 

potekajo individualno ali v manjših skupinah ter temeljijo na učni snovi obravnavani v 

formalnem izobraževanju. Osnovni namen inštrukcij tako opredeljuje kot pridobivanje znanja 

za uspešno formalno izobraževanje, kjer mora inštruktor, ki je lahko učitelj, študent, starš, brat, 

sestra ali kdor koli drugi, biti pozoren na pravilnost postopkov pri poučevanju (Kranjc, 1979) 

in izpušča plačilo kot osnovo za definicijo inštrukcij.  

 

Za potrebe te študije smo inštrukcije opredelili kot tiste oblike izobraževanja, ki potekajo izven 

formalnega izobraževanja, so plačljive in izključno iz šolskih predmetov. Izvajajo jih 

inštruktorji, ki so starejši od učenca in prevzemajo aktivno in odgovorno vlogo pri poučevanju. 

Pri tem je izvzeta medsebojna pomoč med udeleženci izobraževanja, kakor tudi pomoč 

družinskih članov. 

 

2.4.2 Razvoj inštrukcij 

 

Bray in ostali v članku Researching Private Supplementary Tutoring poudarjajo, da se je v 

literaturi mentorstvo omenjalo že v prvi polovici 20. stoletja in je  Mauritius Foondun (1994) 

navedel izjavo iz leta 1901 nekega šolskega ravnatelja, ki je opredelil mentorstvo, inštrukcije, 

kot nekaj negativnega, a tega ni mogel preprečiti. Kasneje se je vodja Mavricijske kraljevske 

akademije  (citirana v Mauritiusu 1994) pritožila, da je 12 njenih sodelavcev dajalo 13 do 33 ur 

zasebnega tutorstva (Bray et al., 2015). Kassotakis in Verdis (2013) sta poudarila dva temeljna 

vzvoda za širjenje inštrukcij, med katerimi  navajata povečan interes za izobraževanje in hkrati 

omejena mesta na visokih šolah, in kot drugi razlog, ki je pogosto politično gospodarske narave, 

saj s spremembo oblasti učitelji, ki so bili bolj levičarski niso mogli delati v šolah in jim je tako 

delo zagotavljalo preživetje, ali pa nižji osebni dohodek učiteljev. Tudi na Šrilanki je posebni 

odbor za izobraževanje že leta 1943 ocenjeval centre za treniranje, ki so delovali s šolami, kjer 

je zopet poudarjen negativni učinek takega mentorstva, saj se mentor, po njihovi oceni 

osredotoči zgolj na trenutne cilje in je tak študent nezmožen izvirnosti in pobude (Bray et al., 

2015). 
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V nekaterih državah imajo inštrukcije večji obseg kot v drugih. Tako na se primer v Afriki 

intenzivnost inštrukcij povečuje in uradna študija v Egiptu, ki jo je izvedel Sobhy (2012), je 

pokazala, da je 81 % gospodinjstev nudilo inštrukcije svojim otrokom na srednjih šolah in kar 

50 % v osnovnih šolah. Tudi v Aziji so inštrukcije že dolgo pomemben spremljajoč pojav 

formalnega izobraževanja predvsem na V Azije in tudi na Kitajskem jih koristi vedno več 

šolajočih otrok. Inštrukcije na teh deželah, tako kot v Afriki, dajejo učitelji formalnega 

izobraževanja in si tako zvišujejo standard.  Inštrukcije pa se širijo vedno bolj tudi v Indijo in 

Pakistan, kjer pa inštrukcije nudijo poleg učiteljev tudi podjetja. Na tleh Sovjetske zveze ter 

srednje in severne Azije so bile inštrukcije praktično ničelne vse do prehoda na tržno 

gospodarstvo. V južni Evropi, vključno z Malto, Ciprom in Grčijo pa so inštrukcije v veljavi že 

desetletja in povsem normalen družbeni pojav v srednješolskem izobraževanju, medtem ko je  

Vzhodna Evropa imela nizko stopnjo inštrukcij vse do gospodarskega prehoda v poznih 1980-

ih in v začetku devetdesetih in je bila priča velikemu širjenju inštrukcij tako kot v osrednji in 

severni Aziji. Tudi zahodna Evropa ima dolgo tradicijo inštrukcij, a so se v večjem obsegu 

pričele pojavljati s povečanjem konkurenčnosti podjetij v kontekstu večje mobilnosti dela in 

spretnosti ter so del trženja izobraževanja in vedno bolj  družbeno sprejemljive (Bray et al., 

2015).   

 

Najnižjo stopnjo inštrukcij ima severna Evropa. Predvsem Skandinavija ohranja močnejšo 

tradicijo šol, ki ustrezno zadovoljujejo potrebe svojih učencev in le posamezniki prejemajo 

dodatne inštrukcije in še to v okviru javnega šolstva, da lahko sledijo svojim vrstnikom.  

(Sahlberg, 2011). Poseben primer izobraževanja brez inštrukcij je Finska, kje poudarjajo, da ob 

delu v šoli ne potrebujejo dodatnih inštrukcij, saj njihov sistem temelji na »enakosti«, kar 

potrjujejo  tudi študije OECD, saj je razlika med najboljšim in najslabšim učencem najmanjša 

na svetu. To jim uspeva predvsem z etičnim usmerjanjem v izobraževanju, ki temelji na 

medsebojnem spoštovanju in zaupanju, ter nudenju pomoči vsakomur, ki jo potrebuje in toliko 

časa, dokler jo potrebuje. Tu otrok ne diferencirajo na boljše in slabše in gre predvsem v 

začetnih letih izobraževanja za spodbujanje pripravljenosti na učenje in iskanje zanimanj. Kljub 

temu kar 66 % otrok nadaljuje študij tudi na visokih šolah. Raziskave kažejo tudi, da so finski 

otroci na vrhu lestvic po dosežkih medtem, ko se po njihovi samooceni razvrščajo nekje na 

sredino lestvice  (Škalič, 2016). 
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Avstralija, Kanada in ZDA se lahko obravnavajo kot skupina in tudi tu inštrukcije niso dosegle 

obsega kot je v Aziji in južni Evropi. Latinska Amerika ima tudi manj inštrukcij, vendar 

Argentina in Brazilija že kažeta pomembne znake tega pojava (Bray et al., 2015). 

 

2.4.3 Vzroki za inštrukcije 

 

Razloge za obstoj inštrukcij lahko iščemo v sami kvaliteti formalnega izobraževanja, 

nezadovoljstvu staršev s kakovostjo formalnega izobraževanja, želji staršev ali otrok po višjih 

ocenah in posledično boljši izobrazbi (Čakš, 2004), kar je razvidno tudi iz finskega sistema 

šolanja, kjer je stopnja zaupanja javnosti v njihov šolski sitem 90 % (Škalič,  2016) in zato 

inštrukcij nimajo.   

 

Prizadevanja evropske unije, da bi do leta 2020 50 % populacije med 25 in 45 letom imelo 

terciarno izobrazbo, povečuje povpraševanje po terciarnem izobraževanju. Do vključno 

sedemdesetih let je bilo terciarno izobraževanje luksuz, saj je po srednješolskem izobraževanju 

nadaljevalo študij na univerzah le okoli 5 % populacije stare 18 let. Moderna doba in tehnološki 

napredek v gospodarstvu ustvarjajo veliko potrebo po sposobnih delavcih in s tem tudi potrebo 

države po višje izobraženi delavni sili, ki veča produktivnost, bolj izobraženim pa omogoča 

boljše možnosti zaposlitve. Vsekakor prejemniki inštrukcij ne želijo ostati nekakšni izobčenci 

družbe in želijo »imeti«, kar jim predstavlja tudi motivacijo za doseganje boljših/najboljših 

rezultatov (Davidson st.al., 2003).  

 

V primerjavi s formalnim izobraževanjem ima tako izobraževanje manj teorije in več prakse, 

večja je aktivnost udeležencev, bolj raznoliki so pristopi, saj je individualno prilagojeno, 

razlage so preprostejše in takojšnja povratna informacija učencu o njegovem delu ga dodatno 

vzpodbuja. Inštruktor tako lahko nudi več individualne podpore s preprostim besediščem in 

sprotnim prilagajanjem metod učenja pri razreševanju posameznikovih učnih težav, katere 

inštruktor zaznava preko neposredne komunikacije. S takim načinom dela učenec poglablja 

znanje in širi razumevanje problema, razvija samokorekcijo, ter znanje prenaša v aktivno, 

uporabno znanje, kar posledično izboljšuje tudi govorne sposobnosti, samozavest in osebnostne 
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lastnosti. Učenci imajo do inštruktorjev zelo visoka pričakovanja, višja kot do pedagoških 

delavcev, saj so prepričani, da jim bo tak način dela omogočil uspešno formalno izobraževanje 

(Bray, 2003). 

 

Raziskave v tujini nakazujejo vse večjo potrebo po inštrukcijah iz naravoslovnih predmetov 

matematike, fizike in kemije ter tujih jezikov z večjim poudarkom na srednji šoli in to tako v 

razvitih deželah kot tudi v deželah v razvoju (Bray, 1999). 

 

V zadnjem času naraščajo tudi inštrukcije v Sloveniji in to predvsem med osnovnošolci (Čakš, 

2004). S podobnimi težavami se sooča tudi Hrvaška, kar opisuje Nenad Jarić Dauenhauer v 

članku »Gotovo pola hrvatskih učenika ide na instrukcije« kjer navaja, da kar 44 % otrok v 

izobraževanju potrebuje individualne inštrukcije. Inštrukcij se v veliki meri poslužujejo še v 

Grčiji 80 % in Gruziji 85 %, veliko manj pa na Finskem 5 % in Veliki Britaniji 10 %, kar bi 

lahko nakazovalo na boljše metode formalnega izobraževanja v teh deželah, ali pa večjo 

motivacijo učencev, ki ne  iščejo hitrih poti za »imeti«, kar pa je pogojeno tudi s kulturo družbe 

kot take in njenih vrednot. Prav tako navaja, da se inštrukcij poslužujejo tako slabši učenci za 

popravljanje ocen kot odlični učenci za priprave na spraševanje in preverjanje znanja. 

Zanemarljivo malo pa se uporablja inštrukcije za poglabljanje znanja. Največ inštrukcij se 

uporablja pri predmetih, kjer je pomembno kontinuirano delo, saj nove snovi ni mogoče osvojiti 

brez znanja prejšnje. (Tportal.hr, 9. 2. 2014).  

 

Predvidevamo, da je podobno stanje tudi v Sloveniji in se procent učencev, ki koristijo 

inštrukcije povečuje prav zaradi vedno večjega zavedanja vrednosti znanja, ki ga učenec pridobi 

z inštrukcijami in pri tem lahko izkoristi lasten potencial do maksimuma. Prav tako inštrukcije 

predstavljajo učencu instrument za dosego cilja, najpogosteje cilja »imeti« in mu tako 

omogočajo tekmovalnost in ne izoliranost. Učenec si tako  z inštrukcijami kot dodatku k 

formalnemu izobraževanju povečuje svoj intelektualni kapital in mu hkrati omogočajo 

prilagajanje izobraževanja njegovim osebnostnim lastnostim in potrebam kar posledično vodi 

k izboljšanju ocen v formalnem izobraževanju (Glass 1984 v Dessy et.al., 1998). 

 

Raziskave v Hong Kongu, Taiwanu in Nemčiji so presenetile, saj so pokazale največji delež 

uporabnikov inštrukcij med študenti elitnih šol in to z namenom zadržanja visokega nivoja 
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ocen. Tudi v Sloveniji se delež slednjih povečuje. Dedić in soavtorji (2005) navajajo, da je 

večina otrok iz premožnejših družin a po mnenju Braya (1999), se inštrukcij poslužujejo tudi 

tisti manj premožni, da zapolnijo vrzeli javnega izobraževanja. V nekaterih državah so do 

inštrukcij zelo kritični, saj naj bi le-te povečevale socialne razlike. Število uporabnikov 

inštrukcij se zaradi individualizma in konformizma povečuje, torej ne služijo samo izboljšanju 

negativnih ocen, pač pa gre za kontinuirano delo za katerega v izobraževalnem sistemu ni časa, 

saj šole še niso prilagojene individualnemu aktivnemu izobraževanju. Uspešnost takšnega 

učenja je odvisna od metode inštruiranja, časovnega načrtovanja, intenzivnosti, ter motivacije 

inštruktorja in uporabnika inštrukcij (Bray, 1999).  

 

2.5 Značilnosti generacije X , Y in Z 

 

Izvor besede generacija lahko iščemo v latinski besedi generatio, ki pomeni rojstvo, 

ustvarjanje, družina, človeštvo. V 20. stoletju pa je ta pojem dobil še demografske, genealoške 

in sociološke pomene (Kuljić, 2007). V družboslovju se koncept generacije, ki ima hkrati 

različen in komplementaren pomen, pogosto uporablja in Mentre ločuje med genealoškimi, 

sorodstvenimi, demografskimi, spolom, raso, izobrazbo ali rojstvom in zgodovinskimi 

generacijami, ki jih oblikujejo zgodovinski dogodki (Cavalli, 2004). Zgodovinske generacije je 

prvi definiral Wilheim Dilthey že leta 1875 (Redlich, 1976) kot krog posameznikov, ki jih 

povezuje kolektivna identiteta, skupna prepričanja in doživete življenjske izkušnje preko 

velikih dogodkov in sprememb v času oblikovanja njihove identitete. Mannheim je v članku 

Problem generacij zagovarjal zelo podobno stališče kot Dilthey, saj je generacijo opredelil kot 

skupino posameznikov, ki je rojena in vzgojena v enakem zgodovinskem in družbenem 

kontekstu, kar ustvarja podobno mišljenje in dojemanje na podlagi ključnih družbenih 

sprememb (Bonnin, 2006), saj se generacije oblikujejo na osnovi velikih družbenih dogodkov, 

kot je napad na WTC, atentat na ameriškega voditelja, Woodstok, Che Guevara in drugimi 

ključnimi dogodki (Mihajlović, 2004). 

 

Kljub vsemu pa je potrebno poudariti, da starostna skupina, čeprav tesno povezana med seboj 

na svetovni ravni, ne ustvari skupnega stila in se lahko uvrsti v mlajšo ali starejšo generacijo, 
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(Bonnin, 2006) na kar ima vpliv zgodovinska in kulturna religija in tudi interpretacija izkušenj 

glede na politično stran (Mannheim, 1978). Ker se prebivalstvo v Evropi stara, je izrednega 

pomena tudi medgeneracijsko učenje v času, ko mladi postajajo aktivno prebivalstvo. Trenutno 

se na delovnih mestih nahajajo tako generacija X in Y in ker smo z anketo poskušali zajeti 

daljše časovno obdobje, se tudi v izobraževanje vključujeta tako generacija X in Y. 

Različni avtorji različno opredeljujejo obdobje generacij kot je prikazano (glej Slika 2.3). 

 

Slika 2.3 Razvrstitev generacij po letnicah 

Vir: Oh, E., & Reeves (2011, 107) 

 

Ker se zavedamo, da definicija generacij izhaja iz tujine smo jo želeli preveriti še znotraj 

Slovenskih meja – na Goriškem. Preko časovne opredelitve skupine posameznikov, ki jih 

povezujejo skupna dogajanja v družbi, smo za potrebe naše analize opredelili generacijo X 

rojene med letom 1960 pa do leta 1980, generacijo Y rojene med letom 1980 in 2000, generacijo 

Z pa definirali kot vse rojene po letu 2000. Tak način klasifikacije smo izbrali, ker smo s tem 

želeli opredeliti časovno naraščanje inštrukcij kot povezanost inštrukcij s spremembami v 

družbi, ki so vplivale na lastnostmi posameznikov kot je razvoj individualizma, ki se izkazuje 
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preko povečane stopnje lastne aktivnosti za doseganje želenih ciljev, poslušnosti, tekmovalnosti 

in prilagodljivosti spremembam. 

Sami sicer ne bomo gledali ozko skozi generacije, ampak bomo na spremembe pri dojemanju 

in uporabi inštrukcij gledali v kontekstu časa, nivoja pridobivanja izobrazbe in starosti 

posameznika v tem času.  

 

Kljub vsemu pa so generacije pomembne za razumevanje njihovih vzorcev obnašanja in 

pričakovanj. Zato jih podrobneje opisujemo v nadaljevanju.  

 

2.5.1 Generacija X 

 

Pojem generacije X sta ustvarila Charles Hamblet in Jane Deverson in leta 1964 izdala knjigo 

Generation X, pojem pa je populariziral Douglas Coupland, ki je leta 1991 izdal knjigo 

Generation X: Tales for an Accelerated Culture, kjer opisuje posameznike, ki odhajajo iz 

disfunkcionalnih družin in si ustvarjajo nove nuklearne družine. 

 

Generacijo X različni avtorji razvrščajo v različna obdobja. Tako jo Howe & Struss (2005) 

uvrščata v obdobje med leta 1961 in 1981,  Martin & Tulgan (2002)v obdobje med 1965 in 

1977, Zemke in drugi (2000) pa v obdobje med 1960 in 1980.  

 

Kljub vsemu generacijo X v splošnem predstavlja mladina rojena v šestdesetih in sedemdesetih 

letih, v času gospodarske recesije, inflacije v devetdesetih letih (Lyons in drugi 2005), afere 

Watergate, pojava MTV- ja, prvih osebnih računalnikov, padca Berlinskega zidu in razpada 

komunizma, vojne v Vietnamu, smrti Elvisa Presleyja, nesreče treh miljskih otokov, krize 

talcev v Iranu in atentata na Johna Lennona (Bejtkovský, 2016). 

 

V Ljubljani je 24. novembra na Debatni kavarni Slovenskega knjižnega sejma, ki je ob izidu 

knjige Mihe Blažiča - N'toka Samoumevni svet potekala debata na temo generacijskih 

spopadov, socialna psihologinja Mirjana Ule generacijo opredelila kot: »skupino, ki je zaradi 

skupne izkušnje razvila skupno zavest in dala poseben pečat družbi« (Ule, 1999). In prav zato 

lahko kljub temu, da je mladina v Sloveniji v tem obdobju doživljala družbeni in ekonomski 
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napredek v smislu možnosti izobraževanja in zaposlovanja ter boljšega materialnega standarda, 

opredeljujemo kot generacijo X, saj so to mladino družile podobne izkušnje. To obdobje v 

Sloveniji zaznamujejo študentska gibanja za demokratizacijo, ekonomsko liberalizacijo, 

avtonomijo univerz, svobodo izražanja in odpravo policijske represije. Ti študentski dogodki 

so slovensko mladino približali dogodkom v razvitem svetu, a je hkrati doživljala tudi notranji 

družbeni in politični zlom, saj je v osemdesetih letih prišlo do odpora do mitoloških dogodkov 

v Jugoslaviji, kot na primer do praznovanja dneva mladosti, in so se bolj posvetili zabavi, 

ljubezni, študiju, prijateljstvu in delu. Nanje pa je vplivala tudi emancipacija žensk, 

kontracepcija in pojav AIDS-a. (Ule, 1999). 

 

Ta generacija ne živi za delo in napredovanje v službi kot prejšnje generacije, pač pa veliko 

bolj ceni prosti čas (Yu in Miller, 2005). To je kreativna, odločna in prilagodljiva generacija, 

ki z lahkoto premaguje težave ter se sooča s spremembami (Kupperschmidt 1998) saj je njeno 

delovanje usmerjeno k inovacijam in hitremu napredku (Yrle et.al., 2005). Odraščanje v času 

tehnološkega razvoja pa jim omogoča tudi tehnično podkovanost (Yu in Miller, 2005). Ker so 

se starši te generacije zelo posvečali službam in so veliko prostega časa preživeli sami, je to 

generacija samostojnih osebnosti (Gabriel v Lyon in drugi 2006) kar pomeni, da se zanašajo 

sami nase in zato tudi ne pripisujejo velikega pomena kdaj in kje opravljajo svoje delo, 

pomembni pa so jim sproščeni medsebojni odnosi (Zemke in drugi, 2000). Pripadniki te 

generacije ne čutijo pripadnosti podjetjem, saj se zavedajo, da varne zaposlitve ni in posledično 

tudi ne zaupajo institucijam (Losyk, 1997). 

 

To je prva generacija, ki globalno razmišlja, zahvaljujoč vplivom dogajanj na svetu in so si 

zaradi spreminjajočega se sveta pridobili več ustvarjalnosti, saj so odraščali v bolj omejenem 

okolju kot generacije za njimi. Sposobni so analizirati situacije s katerimi se soočajo in 

preprosto najdejo, kar iščejo, saj so kreativni in "delajo za življenje" ter želijo  izboljšati svojo 

kariero. Neprestano si želijo sprememb in zato Generacija X skrbi za osebni razvoj. Ne marajo 

dolgočasnega in stresnega delovnega mesta, čeprav domnevajo, da je to mesto za razvoj in 

učenje (Miller, 2011). Zaradi svojega temperamenta si želijo prijetno delovno okolje in prožni 

delovni čas. Imajo drugačen pristop k problemom in občutek za izdelavo alternativnih zamisli  

in so usmerjenimi v rezultate, saj želijo preživeti čas zase. So prva generacija, ki se osredotoča 
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na delo v tujini ali globalna podjetja, ne zaslužijo toliko denarja, kot njihovi starši, a predvsem 

zaradi stagniranih trgov (Sezin Baysal Berkup, 2014). 

 

Generacijo X privlačijo priložnosti za profesionalno in osebno rast (Klein, 1998), zelo radi se 

izobražujejo, upirajo hierarhiji in dvomijo v avtoriteto, saj so prepričani, da so sposobni 

samostojnega delovanja (Yrle et. al., 2005). Prva slovenska raziskava o generacijskih razlikah 

v letu 2005, kjer je sodelovalo 356 zaposlenih oseb, je pokazala, da je generacija X najbolj 

notranje motivirana, če ima možnost samostojnega odločanja, če so deležni pohvale in 

opravljajo delo, ki jim predstavlja izziv (Brečko, 2005). To je torej generacija, ki se ne znajde 

dobro v hierarhiji, kjer ji je odvzeta možnost sodelovanja pri odločitvah. Tako so posamezniki 

X generacije zelo ambiciozni a ne vztrajni, marljivi, vendar občutljivi, sposobni, karieristi hkrati 

pa tudi zelo družinski (Brečko, 2005). 

 

2.5.2 Generacija Y 

 

To je trenutno najmlajša generacija na trgu delovne sile, del nje pa se še vedno izobražuje in 

zato ima tudi oznako Y, ker v angleški abecedi Y sledi črki X. Pripadniki te generacije so 

trenutno stari med sedemnajst in sedemintrideset let ter so bili rojeni v obdobju med 1980 in 

2000 (Zemke et.al., 2000). 

 

Rojeni so bili v preveč načrtovanem svetu, doživeli so prehod iz tradicije v novo dobo in jih 

lahko opredelimo kot "svobodne duše". Njihova najbolj značilna lastnost, ki se razlikuje od 

drugih generacij je, da živijo s tehnologijo in to je dejansko prva globalna generacija, katere 

ključni dogodek je razpad Sovjetske zveze, smrt princese Diane, začetki terorizma, naravnih 

nesreč, političnih škandalov, vojn na Bližnjem vzhodu in zmanjševanje rasizma. Njihova 

najbolj značilna lastnost je, da uporabljajo tehnologijo za opravljanje nalog, so prilagodljivi 

spremembam in držijo korak s spremembami, saj se zavedajo hitrosti le-teh. Delajo hitro, ne 

želijo čakati in niso potrpežljivi.  

 

Po drugi strani pa so to člani generacije, ki živi v nestabilnih časih in iz tega izhaja njihova 

nezaupljivost v organe in politiko. Želijo, da je njihovo delo, ki ga naredijo, ovrednoteno za 
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plodno in drugačno. Starši Y so "Starši helikopterja", ki so vedno okoli svojih otrok, jih 

nadzorujejo in ščitijo ter izpolnjujejo vse njihove zahteve. Sporočilo, ki ga Y prejema, je: 

"domov lahko prideš vedno, ko se stvari poslabšajo" (Fleschner, 2008). Izobraževanje vidijo 

kot ključno za uspešno poslovno življenje. Pripravljajo se na poslovno življenje z 

usposabljanjem in tečaji,  pripravništev in tudi zaposlitvami s krajšim delovnim časom, ki jih 

opravljajo med svojo življenjsko dobo. Menijo, da je delovno mesto priložnost za učenje in 

verjamejo v pomen vseživljenjskega učenja. Ta generacija želi študirati in pričakuje, da jih bo 

znanje naredilo močne. Zahvaljujoč prednosti, da so tehnološka generacija imajo sposobnost 

zbiranja informacij iz različnih virov, jih  filtrirajo in jih uporabijo za reševanje težav (Sezin 

Baysal Berkup, 2014). Izpostavljeni so informacijskemu bombnemu napadu, kar 75 % 

zaposlenih  generacije Y želi mentorja in 80 % jih pričakuje povratne informacije od vodstvenih 

delavcev (Adıgüzel & Batur & Ekşili, 2014).  

 

"Da bi motivirali Generacijo Y, ki izpodbija avtoriteto, ki ji ni všeč ukazovanje in 

hierarhija, potrebujete upravitelja, ki verjame vanje in jih podpira, ker so to otroci, ki 

so odraščali z družinsko podporo in želijo, da so vodilni starejši zaposleni, ne njihovi 

sodelavci, a se hkrati želijo zabavati, čeprav je postavljeno zahtevno delovno okolje« 

(Sezin Baysal Berkup, 2014, str. 222).  

 

Ta generacija je  tudi v Sloveniji odraščala v tranzicijski družbi, kjer se je odvijala liberizacija 

političnega in ekonomskega sistema, oblikovanje civilne družbe, finančnih, ekonomskih in 

znanstvenih institucij in posledično tudi odprtost v svet. Te generacije ne zanimata politika in 

idealizem, temveč zasebnost. Pri tem jim predstavljajo materialna in socialna varnost ter 

kakovost življenja, samorealizacija, zdravje, mir, osebna svoboda in družina najpomembnejše 

vrednote. Pri tem doživljajo svet kot grožnjo, ne pa izziv za njihov življenjski stil. Generacija 

Y se srečuje z brezposelnostjo, informacijsko revolucijo in zaostrenimi ekološkimi težavami, 

ter povečano konkurenčnostjo in tveganjem na vseh področjih njihovega ustvarjanja, kar jim 

prinaša frustracije in stiske in se kaže v vse večji labilnosti in občutljivosti (Ule, 1999). 

 

To je generacija, ki odrašča z internetom, poplavo informacij, računalniškimi igrami, FB 

(Facebook-om), elektronsko pošto, forumi, blogi, elektronsko glasbo, šolskim nasiljem, 

motnjami hranjenja, ločitvami in istospolnimi zvezami, hkrati pa velja za najbolj izobraženo 
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generacijo (Zemke in drugi, 2000). Poleg rednega izobraževanja so vključeni tudi v veliko 

obšolskih dejavnosti, od glasbenih šol, športa, pa do jezikovnih tečajev. 

 

Zaradi sodobne tehnologije so zelo ustvarjalni, optimistični, tehnološko zelo pismeni, neodvisni 

in učljivi, ter sposobni opravljanja več stvari hkrati in odprti do drugačnih, a se težje soočajo z 

zahtevnejšimi projekti (Zemke in drugi, 2000). Tej generaciji je izredno pomembno ustrezno 

plačilo po opravljenem delu in varnost zaposlitve. Tudi tej generaciji motiv predstavlja 

samostojno delo in odločanje, ter možnost izobraževanja (Brečko, 2005).  

 

2.5.3 Generacija Z 

 

Člani Generacije Z poskušajo razumeti hitro spreminjajoči se svet in odraščajo v njem. Ocene, 

izvedene glede generacije Z, ne morejo biti relevantne, saj njihove osebnosti še niso zgrajene. 

Ni še znano, kateri dogodki imajo lahko vpliv nanje v prihodnjih letih. Vsekakor je to 

generacija, ki je pretirano zaščitena s strani svojih in starih staršev in se bodo posledice te 

zaščitenosti pokazale šele, ko bodo lahko prevzemali vodilne položaje (Howe & Struss, 2007).  

 

Generacija Z, otroci X-ov, ki so bili pomembna generacija, je rojena v tehnologiji in je 

obravnavana kot del življenja, »digitalni ljudje«, opremljeni s tehnološkimi napravami, odkar 

so bili dojenčki. Napredek tehnologije je najbolj značilna lastnost generacije Z. Twitter, ki ga 

uporabljajo milijoni uporabnikov in drugi socialni mediji, kot so Instagram, Pinterest in 

Foursquare (Sezin Baysal Berkup, 2014) in jih radi poimenujemo tudi net generacija (Jaklič, 

2014). Ker te medije uporablja Generacija Z že od tako rekoč rojstva, so postali pomemben del 

njihovega življenja in povzročajo odvisnosti od teh medijev in tudi odvisnost od tehnologije, 

druženja v internetnem okolju, kot je biti na spletu 7/24.  Generacija Z zaznava tehnologijo kot 

del običajnega življenja, ne pa kot inovacijo, udobje ali zahtevo, ki se jo je treba navaditi.  

 

To je generacija, ki želi, da se vse zgodi hitro in takoj, predvsem zaradi vpliva tehnologije, je 

nestrpna kot generacija Y. Njihova pozornost je kratka, a pozitivna lastnost uporabe tehnologije 

je, da jih lahko zanima več kot eno vprašanje, so zato zelo napredni, se jim zdi najpomembnejše 

imeti najvišjo možno sinhronizacijo motoričnih spretnosti za roko, oko in uho v zgodovini 
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človeštva. Hitrost, interaktivnost, učinkovitost, nezadovoljstvo in usmerjenost k rezultatom so 

pri tej generaciji zelo izražene. Njihova samozavestnost je visoka. (Sezin Baysal Berkup, 2014). 

Prav zaradi visoke samozavesti je anketa, ki so jo izvedli med generacijo Z pokazala, da jih kar 

72 % želi imeti svoje podjetje (Benhamou, 2015), kar je seveda v nasprotno od trditev Howe & 

Strussa. Po navadi so učinkoviti in inovativni in  naj bi živeli v boljšem življenjskem standardu, 

imeli naj bi daljše življenje in bogatejše po doživetjih kot prejšnje generacije, zahvaljujoč 

napredni tehnologije (Sezin Baysal Berkup, 2014). Želijo biti neodvisni, trmasti, pragmatični, 

vedno želijo imeto svoj prav (Benhamou, 2015). Zavedajo se, da lahko imajo koristi in 

prednosti od izobraževanja, saj jim le to omogoča priti v poslovno življenje, a le nekateri od 

njih lahko že delajo zaradi svoje starosti. Od njih se pričakuje, da imajo značilnosti, kot so 

večopravilnost, učinkovita uporaba tehnologije, individualizem, ustvarjalnost, globalno 

stališče, ne marajo timskega dela, in jim je osebna komunikacija s človekom tuja (Benhamou, 

2015). 

 

Individualizem narašča iz generacije v generacijo. Začetki so pojavijo v X generaciji in se 

stopnjujejo v generaciji Y in Z, saj  rešujejo probleme s praktičnimi pristopi, sta pa zadnji 

generaciji bolj tehnično podkovani ter vajeni intenzivnih sprememb in prilagajanja 

(Kupperschmidt v Westerman in Yamammura 2007). Kljub zgoraj navedenemu pa so 

generacijske značilnosti samo del vpliva na izobraževanje in delo posameznika, saj imajo 

ključno vlogo vrednote, ki usmerjajo posameznikova prepričanja glede denarja, pomembnosti 

dela, zasebnega življenja in tudi stališča do drugih subjektov v posameznikovem okolju 

(Schermerhorn in drugi 2004). Največje težave vidi Haserot (2006) za sodelovanje med 

generacijami pri komunikaciji, nestrpnosti zaradi različnega načina dela in svobodi mentalitete.  

 

Ker se lastnosti generacij spreminjajo in se individualizem stopnjuje smo opredelili osrednjo 

generacijo Y. Za generacijo tako Y prevladuje mnenje, da so vzgojeni v tekmovalnem duhu in 

zato egoistični, brezkompromisni, samozavestni, neučakani, ambiciozni, slabše osebno 

komunicirajo in so materialistično naravnani, kar se z generacijo Z še stopnjuje (Brečko 2005). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu bomo opredelili metodologijo raziskave. Raziskava je po analizi literature 

potekala v štirih delih. Najprej smo opravili kvantitativno raziskavo preko anketnega 

vprašalnika, ki so ga izpolnjevali devetošolci, srednješolci in študentje na univerzah na 

goriškem. Temu so sledile kvalitativne raziskave, kjer so bili opravljeni polstrukturirani 

intervjuji z inštruiranci v osnovnih in srednjih šolah ter njihovimi starši in pedagoškimi delavci 

v osnovnih in srednjih šolah. Prav tako je bila uporabljena tudi metoda opazovanja z udeležbo. 

Zaradi različnih metod zbiranja podatkov so metodologija, raziskovalni vzorci, merski 

pripomočki, postopki pridobivanja rezultatov in rezultati predstavljeni za vsak del raziskave 

posebej. Pri interpretaciji rezultatov pa smo se poslužili metode triangulacije in preko vseh 

zbranih podatkov poskusili ovreči ali potrditi hipoteze. 

 

Slika 3.1 Uporabljene metode v raziskovanju 

Vir: Perozzi, lastna  interpretacija (2017) 
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Na Slika 3.1 so prikazane izbrane metode raziskovanja, ki so ciklično povezane in prepletene.  

 

Z empirično raziskavo na vzorcu zbranem na goriškem smo želeli ugotoviti intenzivnost 

inštrukcij glede na časovno komponento raziskovanja, torej ali imajo tisti, ki so se kasneje rodili 

več inštrukcij kot tisti, ki so se rodili prej, glede na njihove osebnostne lastnosti, kot tudi ali na 

inštrukcije vplivajo družbeni in demografski faktorji, kot je podajanje snovi v šolah, zahteve 

učiteljev, pričakovanja staršev in lastna pričakovanja in ali posledično  inštrukcije služijo zgolj 

popravljanju slabih ocen. 

 

Slika 3.2 Vplivi na inštrukcije 

 

 

Vir: lastna raziskava 

3.1 Namen in cilji raziskovanja 

Po analizi literature smo raziskavo zasnovali v štirih ločenih a med seboj povezanih delih, Slika 

3.1,  pri tem je uporabljena tako kvalitativna kot kvantitativna metoda raziskovanja z namenom 
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doseganja višje stopnje ujemanja, predvsem zaradi kompleksnosti raziskovalnega pojava in 

višje vrednosti in veljavnosti same raziskave. 

 

V prvem delu raziskave, ki je bila kvantitativna, smo analizirali anketni vprašalnik, ki je bil 

posredovan učencem devetega razreda osnovne šole, dijakom srednjih šol in študentom na 

goriškem. Preko vprašanj v anketnem vprašalniku smo ugotavljali ali so koriščene inštrukcije 

ter spol, kraj bivanja inštruiranaca, ter izobrazba staršev kakorkoli v povezavi. V drugem delu 

vprašalnika smo izpostavili povezavo med inštrukcijami in motivacijo za šolsko delo ter 

razlikami med delom učiteljev v osnovni in srednji šoli. Prav tako nas je zanimalo ali končna 

ocena pri posameznem predmetu vpliva na količino inštrukcij, ali se inštrukcije koristijo zgolj 

za popravljanje nezadostnih ocen ali tudi za izboljšanje ocen. Vzporedno smo tudi ugotavljali 

pri katerem predmetu se najpogosteje koristijo inštrukcije in kako pogosto. Ob koncu 

vprašalnika pa nas je zanimalo še njihovo osebno mnenje glede koristnosti inštrukcij, kot tudi 

njihove osebnostne lastnosti preko vprašanj od vrednotenju znanja preko ocen in odnosu do 

okolice. 

 

Drugi del raziskave je bil namenjen preučitvi pojava inštrukcij in poglobljena razumevanja 

vzrokov zanje, s tem namenom smo uporabili poglobljen - kvalitativni način raziskovanja. 

Izvedeni polstrukturirani intervjuji z inštruiranci in njihovimi starši so nam omogočili 

primerjavo ugotovitev pridobljenih s posameznimi vprašanji iz anketnega vprašalnika in tako 

pridobili poglobljen pogled na vzroke za koriščenje inštrukcij. Posledično smo lahko ugotavljali 

vpliv družbenih dejavnikov in osebnostnih lastnosti na intenzivnost inštrukcij. 

 

Tretji del raziskave, ki je prav tako predvideval kvalitativno zbiranje podatkov, pa je bil 

osredotočen na zaznave učiteljev glede pojava inštrukcij v osnovnih in srednjih šolah na 

goriškem, njihove poglede na inštrukcije, spreminjanje motivacije in odnosov učencev d dela v 

šoli, ter njihovo individualno in diferencirano delo s posamezniki. Postajala naj bi praksa v 

slovenskem izobraževalnem sistemu kot to opredeljuje Bela knjiga o izobraževanju. 

 

V četrtem delu pa smo zabeležili opazovanja, ki sem jih z metodo opazovanja z udeležbo 

beležila preko vseh 25 let inštruiranja v praksi na terenu. Uporabila sem jo kot dopolnitev 

ostalim metodam za zagotavljanje relevantnosti podatkov. 
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Če na kratko povzamemo, je cilj prvega dela raziskave prepoznati dejavnike, ki vplivajo na 

porast inštrukcij. Čeprav so faktorji opredeljeni v prvem delu diagrama, Slika 3.3, med seboj 

povezani, smo iskali njihov vpliv na porast inštrukcij. Preko generacij2 smo tako opazovali 

družbene spremembe, ki so se dogajale v Sloveniji in s tem tudi na goriškem, predvsem razvoj 

individualizma in konformizma zaradi prehoda iz socialističnega sistema v kapitalistični sistem 

vplivajo na porast inštrukcij. Preko osnovnih in srednjih šol smo opazovali vpliv sprememb v 

izobraževalnem sistemu na inštrukcije z vidika individualnih pristopov pedagoških delavcev k 

poučevanju, spodbujanju motivacije, kot tudi odnos učencev do učenja glede vloženega truda. 

Kako zahteve družbe po uspešnosti posameznikov in izobrazba staršev ter okolica v kateri 

bivajo vplivajo na želje staršev in posledično na želje njihovih otrok in s tem na inštrukcije. 

Preko kvalitativnih raziskav smo vsebinsko opredelili vzroke za uporabo inštrukcij z vidika 

inštruirancev njihovih staršev in učiteljev, ter ali ima večja intenzivnosti inštrukcij vpliv na 

formalno izobraževanje. Želeli smo ugotoviti ali postajajo inštrukcije namesto pomoči pri 

učenju za slabše učence samo priročno orodje za dosego lastnih ciljev inštruiranca in njegovih 

staršev ter zahtev družbe po boljši oceni in s tem puščajo odprto pot do nadaljevanja študija, 

kar navadno botruje do boljše zaposlitve in s tem kvalitetnejšega življenja. Omenjenim 

posameznikom hkrati inštrukcije omogočajo tudi večjo stopnjo individualizma, saj zagotavljajo 

motivacijo kot tudi razvoj konformizma, omogočajo dosego ciljev, višje ocene, z manj lastnega 

izpostavljanja. Preko lastnih opazovanj, ki jih kot inštruktorica zaznavam preko inštruiranja in 

pogovorov z inštruiranci sem želela dopolniti prve tri raziskave v zaključen in hkrati soodvisen 

krog, ter tako bolj verodostojno potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze in raziskovalna 

vprašanja.  

 

Hipoteze smo oblikovali na spodnji sliki: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Generacije so opradeljene glede na leto rojstva in to od leta 1960 do leta 1980 kot generacija X, rojeni od leta 

1980 do leta 2000, kot generacija Y in rojeni po letu 2000 kot generacija Z za potrebe naše raziskave, 
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Slika 3.3 Diagram za oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez 

 
Vir: Perozzi, lastna raziskava (2017) 
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tri dele raziskovanja smo oblikovali pet raziskovalnih vprašanj, katere smo zaradi lažje 

interpretacije razdelili na delovne hipoteze. Četrti del raziskave, metoda opazovanja z udeležbo 
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3.2.1 Kvantitativna raziskava – anketni vprašalnik 

 

Prvo raziskovalno vprašanje smo postavili glede na vzroke, ki vplivajo na inštrukcije. Tako smo 

opredelili družbene vzroke, kot je prehod v kapitalistični sistem ter razvoj individualizma in 
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konformizma preko generacij, katere smo podrobneje opredelili v teoretičnem delu, saj 

določeni dogodki v obdobju družbe vplivajo na posameznika.  

 

Kot ugotavlja tudi Mark Bray (2011), se v zadnjih desetletjih inštruiranje po vsem svetu, kot 

tudi v Evropi povečuje tako v srednjih kot v osnovnih šolah, še najbolj pa v Vzhodni Evropi, ki 

je doživela podobne politične prehode konec osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let 

prejšnjega stoletja, kot Slovenja. Prvotno gonilno slo za porast inštrukcij je po njegovih 

raziskavah, predstavljal padec kupne moči učiteljev, sedaj pa so inštrukcije postale del 

uveljavljene družbene kulture, katere vzroke lahko iščemo tudi v povečanem individualizmu, 

sprejetim spremembam v šolstvu, kot tudi povečani konkurenčnosti posameznikov v kontekstu 

večje mobilnosti in večje tržne vrednosti in uspešnosti, kar se odraža tudi v povečanju inštrukcij 

tudi v zahodni Evropi, kjer je socialna konkurenca uvrstitve v šolo za nadaljevanje 

izobraževanja, učenje pod pritiski za dobo opravljene izpite, ocene, ki se posredujejo družinam 

in otrokom preko družbenih norm predstavljajo ravno tako zelo močno spodbudo za širitev 

inštrukcij. Prav tako je iz njegovih raziskave v Avstriji razvidno, da se opažajo razlike med 

mestom in podeželjem, saj se v mestih po navadi nahaja več družin z višjimi dohodki, ki si 

lahko privoščijo inštrukcije. Velike univerze se po večini tudi nahajajo v mestih (Bray, 2011). 

 

Prav zaradi tega je tudi nas zanimalo ali okolje bivanja vpliva na razlike v intenzivnosti 

inštrukcij glede na mesto, primestje ali podeželje in ali izobrazba staršev vpliva na količino 

instrukcij, čeprav imamo lahko dve razlagi: bodisi, da bolj izobraženi lahko bolj pomagajo, če 

imajo čas in pedagoške sposobnosti oziroma potrpljenje ali pa, da se bolj izobraženi bolj 

zavedajo, da je izobrazba pomemba in namenjajo več financ inštrukcijam in dodatnemu 

izobraževanju. Drugo raziskovalno vprašanje je bilo oblikovano glede na spremembe v 

izobraževanju in njihov vpliv na inštrukcije, medtem ko tretje dopolnjuje prvo raziskovalno 

vprašanje glede razlik med generacijami. Tu je vpliv generacij izrednega pomena. Višja 

formalna izobrazba je v času socializma nekako zagotavljala boljše življenje, kar pa se je v 

današnjem času zelo spremenilo, saj imamo v Sloveniji veliko brezposelnih doktorjev znanosti 

in hkrati veliko uspešnih podjetnikov brez visoke formalne izobrazbe. Nove generacije staršev, 

ki se vedno bolj zavedajo, da formalna izobrazba ne more nadomestiti razgledanosti in 

človečnosti, tako poskušajo uravnotežiti formalno izobrazbo z razvojem njihovih otrok tudi na 

duhovnem področju, v smislu razvijanja talentov, ki jih otroci že posedujejo in tako inštrukcije 
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koristijo za skrajševanje časa za doseganje njihovih ciljev v formalnem izobraževanju.  Vsa 

raziskovalna vprašanja so omejena na goriško regijo.  

 

Tudi študija Dr. Tombe Chingtham poskuša raziskati vzroke za vpliv na povečanje inštrukcij v 

evropskem prostoru. Iz rezultatov raziskave najbolj izstopajo neučinkovite učne ure in rigidni 

učni načrti v formalnem izobraževanju, pri tem zaznava kot pomemben dejavnik tudi velik 

poudarek družbe na akademski in življenjski uspešnosti posameznika, pomanjkanju 

individualne pozornosti pedagoških delavcev za učence in usmerjenost družbe v ocene in izpite 

(Chingthan, 2015). Tako inštrukcije niso samo alternativno sredstvo za pomoč šibkim 

študentom, pač pa alternativa, saj družine tudi v Sloveniji, potrebujejo višji nivo znanja. Boljši 

temelji so osnova za višje akademske dosežke za tekmovalne izpite, ki omogočajo nadaljnjo 

šolanje. Pogosto pa se pozablja, da cilj šolanja ni le nivo znanja, ampak tudi razvoj miselnosti 

kulture učenja ustvarjalnosti in spretnosti za reševanje problemov, kot tudi kulturo medsebojne 

pomoči. 

 

Članek, objavljen na Svet 24 z naslovom  »Koliko boste plačali za inštrukcije?« (Svet 24, 2014), 

kjer so bili opravljeni intervjuji s podjetji, ki nudijo inštrukcije, se je v  določenih odsekih tudi 

dotaknil, vsaj po mnenju anketirancev, vzrokov za povečanje inštrukcij v zadnjih letih. Tako je 

podjetje Horizont v tem članku izpostavilo, da se število osnovnošolcev, ki se odločijo za 

inštrukcije v zadnjih letih povečuje in njihovo mnenje za tak porast je predvsem v načinu 

formalnega izobraževanja, kot tudi v družbenih dejavnikih saj:  

»Zahtevnost učne snovi se namreč v osnovni šoli veča, hkrati pa se slabšajo učne navade 

učencev,« 

Medtem, ko v Inštrukcijah Olimp navajajo, da se je povpraševanje po inštrukcijah povečalo in: 

 »V primerjavi z na primer letom 2000 se je po našem mnenju število učencev, ki 

obiskujejo inštrukcije, najmanj podvojilo«  

V Planetu znanja pa:  

»… v zadnjih letih opažajo, da se vse več osnovnošolcev, dijakov in tudi študentov odloča za 

inštrukcije. A pravijo, da zdaj ne gre več za populacijo, ki ima negativne ocene ali ne more 

narediti izpita, ampak za take, ki želijo več, kot ponudi šola«( Svet 24, 2014).  
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Na podlagi zgoraj navedenih dejstev smo oblikovali tri raziskovalna vprašanja, ki smo jih želeli 

preveriti tudi na populaciji učencev z goriške regije.  

 

I. Ali na intenzivnost inštrukcij vplivata kraj bivanja in izobrazba staršev?  

H.I. 1 Učenci in dijaki, ki bivajo v mestu se pogosteje poslužujejo inštrukcij. 

H.I. 2 Učenci in dijaki, katerih starši imajo višjo izobrazbo se pogosteje poslužujejo 

inštrukcij. 

 

II. Ali se metode poučevanja razlikujejo med osnovno in srednjo šolo? 

H.II 1 Učenci osnovnih šol so deležni več domačih nalog, individualne razlage in 

preverjanj znanj pred preizkusi znanja kot dijaki srednjih šol. 

 

III.  Ali pogostost posluževanja inštrukcij narašča z generacijami?  

H.III. 1 Generacija X se redkeje poslužuje inštrukcij kot druge generacije.  

H.III. 2 Generacija X se bolj strinja, da se boljše razume s sošolci in ima več medsebojne 

pomoči in si vedno postavlja cilje ter se bolj zanje potrudi bolj kot druge generacije. 

 

3.2.2 Kvalitativna raziskava  - intervju s koristniki inštrukcij in njihovimi in starši 

 

S pomočjo pol strukturiranih intervjujev smo poskušali odgovoriti na vprašanja: 

 Ali je individualizem udeležencev izobraževalnega procesa povezan z inštrukcijami? 

 Kateri so najpogostejši vzroki za koriščenje inštrukcij? 

 Ali v formalnem izobraževanju bolj cenijo konformizem ali individualizem? 

 

IV. Ali lastnosti individualizma in konformizma povzročajo porast inštrukcij? 

Pri odgovoru na podano raziskovalno vprašanje smo si pomagali s naslednjimi trditvami, ki so 

nam bile v pomoč in so nas usmerjale pri analizi intervjujev: 
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A. Izobraževanje za kapitalistično demokracijo omogoča razvoj konformističnih 

lastnosti poleg individualizma. 

B. V izobraževalnih ustanovah ne razvijajo sodelovalnega učenja, kar povzroča porast 

inštrukcij. 

C. Zaradi pojava individualizma in »želje po poglobljenem znanju« in uspešnosti se 

povečuje intenzivnost inštrukcij. 

D. Podajanje učne snovi brez aktivnega sodelovanja učencev pri pouku povečuje 

potrebo po inštrukcijah. 

 

3.2.3 Kvalitativna raziskava  - intervju s pedagoškimi delavci 

 

S pomočjo pol strukturiranih intervjujev z izobraževalnimi delavci smo poskušali odgovoriti na 

naslednja vprašanja: 

 Ali zaznavate povečanje individualizma pri udeležencih izobraževalnega procesa? 

 Kateri so najpogostejši vzroki za koriščenje inštrukcij? 

 Ali so se metode poučevanja v formalnem izobraževanju zelo spremenile? 

 Ali ocene izražajo dejansko znanje? 

 Ali so učenci tekmovalni, ali si med seboj pomagajo? 

 Ali so današnji učenci bolj samostojni? 

 Ali so ocene motivacija za učenje? 

 Ali je zaradi tekmovalnosti več inštrukcij? 

 

V. Ali razvoj individualističnih lastnosti učencev povzroča spremembe v njihovi 

motivaciji  in v metodah poučevanja učiteljev? 

Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju smo si postavili določene trditve, ki so nas usmerjale pri 

analizi intervjujev z učitelji.  

A. Zaradi povečanega individualizma pri prehodu iz socializma v demokratični 

kapitalizem se pri metodah poučevanja vedno bolj uporabljajo individualni načini dela 

z učenci in dijaki. 
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B. Zaradi individualnosti in tekmovalnosti vidijo izobraževalni delavci ocene kot edini 

motivacijski faktor za učenje učencev in dijakov. 

C. Individualizem in tekmovalnost preprečujeta medsebojno sodelovanje.   

 

3.3 Raziskovalne metode 

 

Pred izvedbo empiričnega dela raziskave, kot je prikazano na Slika 3.1, smo uporabili metodo 

analitične primerjave znanstvene in strokovne domače ter tuje literature, primarnih in 

sekundarnih in tudi internetnih virov. Deskriptivna metoda je bila uporabljena predvsem v 

teoretičnem delu za preučevanje literature in nam je s tem omogočila opis ključnih pojmov, za 

opredelitev vzrokov za inštrukcije, kot tudi pojma inštrukcije, saj je v različnih strokovnih virih 

različno opredeljena. Zanimala nas je stopnja intenzivnosti inštrukcij v različnih programih 

izobraževanja, osnovna šola, srednja šola in terciarno izobraževanje glede na spol in kraj 

bivanja, glede na učni uspeh, izobrazbo staršev, učno motivacijo, delo v šoli in tudi delo 

učiteljev. Vse te faktorje smo opredelili tudi glede na generacije, saj se osebnostne in družbe 

lastnosti  skozi časovna obdobja spreminjajo. Eksplikativno metodo pa smo uporabili predvsem 

pri iskanju odgovorov na vprašanja zakaj prihaja do porasta inštrukcij oziroma, zakaj 

predstavljajo inštrukcije tudi neko vrsto motivacije za učenje. To področje inštrukcij  v Sloveniji 

je zelo slabo raziskano, zato smo se naslonili predvsem na tujo literaturo v povezavi z 

izobraževalnimi sistemi dežel v tranziciji, ki prehajajo iz unitarizma v demokracijo. Raziskava 

kvantitativnega in kvalitativnega tipa je sledila po analizi literature. 

 

Mesec (1998) opisuje kvalitativno raziskavo kot raziskavo »pri kateri sestavljajo zbrano 

obdelano gradivo besedni opisi ali pripovedi, ki je tudi obdelano in zbrano na beseden način. 

Gre za raziskovanje stvarnih problemov ljudi in pri tem upoštevamo njihovo gledanje na 

položaj. Pri raziskovanju smo odprti za raznolike podatke in različne vidike, zato ne smemo 

upoštevati zgolj določenih vrst podatkov. Za realne in kar se da resnične ugotovitve, moramo 

pojave raziskovati tudi v vsakdanjih pogojih. «okoljih, kjer ljudje žive in delajo, ne le v 

službenih okoljih ali laboratorijskih pogojih« (Mesec 1998, str. 26). 
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Kvalitativno raziskavo, izvedeno s posamezniki, ki se udeležujejo inštrukcij in njihovimi starši 

smo uporabili, ker smo želeli vsebinsko pojasniti porast inštrukcij in današnjega »izobraževanja 

v senci« formalnega izobraževanja na podlagi zbiranja in analiziranja podatkov na osnovi 

stališč, občutkov in interakcij udeležencev, da bi lahko celostno razumeli fenomen inštrukcij. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili pol strukturiran intervju, saj je ena izmed kvalitativnih 

metod zbiranja podatkov pogovor med dvema osebama, ki predstavlja bogat vir podatkov za 

proučevanje pojava (Tratnik 2002). Tehnike kvalitativnega raziskovanja dopuščajo svobodni 

pogled na fenomen, hkrati pa poglobijo razmišljanje med pogovorom (Požarnik 2000). Tako 

pridobljene informacije so podrobne in opisne in ker se uporabljajo predvsem za odkrivanje 

vzrokov nastalega pojava, smo polstrukturirani intervju uporabili tudi za intervjuvanje 

pedagoških delavcev.  

 

Da bi naša kvalitativna raziskava dobila večjo veljavnost, smo uporabili tudi metodo 

kvantitativnega raziskovanja, kjer smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1), saj smo 

raziskavo želeli podkrepiti tudi z numeričnimi podatki in pri tem želeli odgovoriti na vprašanja 

kot so koliko, kako pogosto, kako dolgo in kako se spreminja intenzivnost koriščenja inštrukcij 

ter pri tem zasledovali cilj testiranja hipotez, ki so bile generirane v kvalitativni raziskavi. Pri 

tem smo želeli zbrati čim večje število podatkov, hkrati pa smo se tudi zavedali pomanjkljivosti 

uporabe anketnega vprašalnika. Stopnja odgovorov je na goriškem, kot na splošno v Sloveniji 

zelo nizka in velikokrat naletimo tudi na neiskrenost udeležencev. Naslednja omejitev je 

anketiranje mladoletnih in anketiranje v šolah, kjer se mora najprej vodstvo in starši 

izobraževalne ustanove strinjati z anketiranjem.  

 

Pri kvantitativni metodi smo analizirali anketni vprašalnik in pri tem uporabili statistične 

metode analize. Pri kvalitativnem raziskovanju smo analizirali polstrukturirane intervjuje s 

kodiranjem. 

 

Ker smo raziskavi želeli dodati še večjo globino, smo uporabili tudi metodo opazovanja z 

udeležbo. Čeprav je lahko ta metoda zelo subjektivna, pa je opazovanje kot osnovna sestavina 

vsakdanjega življenja prisotno v vseh vrstah družbenih interakcij. Predstavlja del naravoslovnih 

in družboslovnih raziskav preko zbiranja podatkov in s ciljem pridobitve določenih spoznanj o 

fenomenu. Pri tem se mora opazovalec zavedati subjektivnosti opazovanja, čeprav ta omogoča 



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

49 

 

pridobitev vpogleda v dogajanje. Pomanjkanje objektivnosti povzročata vlogi opazovalca, saj 

nastopa kot raziskovalec pa tudi kot poročevalec. Prav zaradi prekrivanja vlog se mora 

raziskovalec držati metodologije in etike družboslovnega raziskovanja, saj samo-pojasnjuje 

opazovani fenomen. Zato je to metodo družboslovnega raziskovanja za večjo objektivnost 

potrebno dopolniti z drugimi raziskovalnimi metodami (Brewer in Miller 2003), kar smo tudi 

izvedli.  

 

Pri raziskovanju smo tako uporabili kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod v eni 

raziskavi in zato smo uporabili tudi metodo triangulacije, ki je  najpogosteje uporabljeni 

koncept za označevanje kombinacije različnih metod (Bryman 1992). Metodo triangulacije 

lahko uporabimo na štiri načine in to kot:  

 metodološko triangulacijo (uporaba različnih metod v eni raziskavi ali uporaba ene 

metode v eni raziskavi z različnimi časovnimi okvirji). 

  triangulacijo podatkov (uporaba kvalitativnih ali kvantitativnih podatkov, zbranih z eno 

ali različnimi metodami);  

 triangulacijo raziskovalcev (sodelovanje različnih raziskovalcev pri analizi in 

interpretaciji podatkov); 

 teoretsko triangulacijo (uporaba različnih teoretskih vidikov pri proučevanju na podlagi 

katerih se oblikujejo različne hipoteze) (Denzin 1978).  

 

Z metodo triangulacije, kjer s podatki zbranimi z različnimi metodami lahko tako ovržemo 

ali potrdimo raziskovalna vprašanja, ki smo jih oblikovali s kvalitativnim raziskovanjem, 

metodo opazovanja z udeležbo in jih kasneje preverimo s kvantitativnim raziskovanjem in 

drugimi oblikami kvalitativnega raziskovanja, kar nam je omogočilo večje posplošenje 

kvalitativnih rezultatov, kar smo uporabili tudi v našem primeru raziskovanja fenomena 

inštrukcij na Goriškem, pri potrjevanju in interpretaciji rezultatov raziskave. Campbell in 

Holland (2005, 5) menita, da se kvantitativna širina in kvalitativni globina rezultatov 

dopolnjujeta. Carvalho in White (1997) pa sta opisala različne načine kombiniranja metod, 

ki se med seboj razlikujejo glede na namen, a osnovni namen triangulacije je izboljšanje 

oziroma povečanje veljavnosti raziskave, saj se kvalitativni in kvantitativni podatki med 

seboj bodisi potrjujejo ali izključujejo.  
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3.4 Opis vzorca raziskave 

 

3.4.1 Vzorec populacije na Goriškem 

 

Pri zbiranju podatkov o populaciji devetošolcev, srednješolcev in tudi študentov na goriškem, 

smo se poslužili zbirke podatkov Statističnega urada, a ker nekateri niso bili prosto dostopni 

preko spleta, smo zanje zaprosili Statistični urad. Na Goriškem območju se nahajajo Osnovna 

šola Branik, Osnovna šola Čepovan, Osnovna šola Dornberk s podružnično šolo Prvačina in 

Osnovna šola Brda. Te smo obravnavali kot podeželske šole. Osnovno šolo Frana Erjavca Nova 

Gorica in Osnovno šolo Milojke Štrukelj Nova Gorica s podružnično šolo Ledine smo uvrstili 

v mestne šole, Osnovno šolo Solkan pa smo obravnavali kot primestno šolo s podružničnima 

šolama Grgar in Trnovo. Izmed petih podeželskih šol, šol s podružnicami, ene primestne šole s 

podružnicami in dvema mestnima šolama smo naključno izbrali po eno šolo iz vsakega 

obravnavanega območja, glede na njihovo odzivnost na anketiranje. Tako je populacija 

devetošolcev, kot je prikazano v spodnji  

Tabela 3.1, obsegala v šolskem letu 2016/17  v vseh osnovnih šolah na goriški regiji 438 otrok 

od katerih smo jih anketirali 97, kar znaša 22,15 %. Anketirane osnovnošolce smo izbirali 

naključno, oziroma glede na odzivnost osnovnih šol. Anketiranje smo izvedli v dveh 

podeželskih in eni primestni šoli. 

 

Tabela 3.1 Populacija devetošolcev v šolskem letu 2016/17 v Goriški regiji 

OBČINA ZAVODA 9.razred  

Brda  37 

Miren - Kostanjevica  30 

Nova Gorica  269 

Renče - Vogrsko  34 

Šempeter - Vrtojba  68 

SKUPAJ 438 

Anketiranih 97 

% anket/populacijo 22,15 % 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (zaupen podatek). 
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Populacija srednješolcev na Goriškem je obsegala 2.777 dijakov in dijakinj, ki so se 

izobraževali v različnih strokovnih programih: od nižjega poklicnega, srednje tehničnega in 

drugih strokovnih štiriletnih programov, pa vse do splošno srednješolskega izobraževanja. K 

populaciji je bil vključen tudi poklicni in maturitetni tečaj (Tabela 3.2). Vzorec te populacije je 

naključen, iz celotne populacije smo anketirali 66 dijakov in dijakinj, kar znaša 2,37 % celotne 

populacije. Majhen odstotek anketirane populacije je posledica nezainteresiranosti 

izobraževalnih ustanov za anketiranje, saj smo kontaktirali vse srednješolske izobraževalne 

ustanove, a odzivnost ni bila po pričakovanjih. 

 

Tabela 3.2 Populacija dijakov po izobraževalnih ustanovah šol. leto 2016/17 v Goriški regiji 

Dijaki po vrsti zavoda in statistični regiji zavoda, Slovenija, letno 2016/17 
št. 

dijakov 

Gimnazija Nova Gorica 661 

Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola Skupaj 414 

Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola Skupaj 464 

Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola Skupaj 381 

Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola Skupaj 362 

Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola Skupaj 495 

SKUPAJ 2777 

anketiranih 66 

% anket/populacijo 2,38 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (zaupen podatek). 

 

Poleg tega smo imeli v času anketiranja na Goriškem tri ustanove terciarnega izobraževanja, 

Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Univerzo 

v Novi Gorici pa tudi druge ustanove, ki omogočajo terciarno izobraževanje.  Kot je razvidno 

iz Tabela 3.3 je v študijskem letu 2016/17 obiskovalo terciarno izobraževanje 1447 študentov 

in študentk od katerih smo jih uspeli anketirati 48, kar znaša 3,32 % celotne populacije na -

Goriškem. K anketi so bili povabljeni vsi izobraževalni zavodi terciarnega izobraževanja, od 

katerih smo prejeli naključne odzive na anketiranje. 
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Tabela 3.3 Populacija terciarnega izobraževanja v šolskem letu 2016/17 v Goriški regiji 

Študenti terciarnega izobraževanja po: vrsta izobraževanja, občine, 

Nova Gorica in Šempeter -  Vrtojba 

študijsko leto 

2016/17 

Višje strokovno   140 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) - 

Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 352 

Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 536 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) - 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko 70 

Magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji 317 

Specialistično - 

Magistrsko (prejšnje) - 

Doktorsko (prejšnje) - 

Doktorsko (3. bolonjska stopnja) 32 

GORIŠKA REGIJA SKUPAJ 1447 

Anketiranih 48 

% anket/populacijo 3,32 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije  

 

Podatki o vpisu študentov se zajemajo po stanju 15.10 in se za določeno izkazano leto nanašajo 

na tekoče študijsko leto. 

 

3.4.2 Kvantitativna raziskava – prvi del raziskovanja 

 

V vzorcu so bili zastopani učenci in učenke devetega razreda osnovnih šol, dijaki in dijakinje 

srednjih in poklicnih šol ter študenti, ki so v tekočem letu 2016/2017 študirali na fakultetah v 

Goriški regiji. Vzorec je vključeval 211 udeležencev izobraževanja, ki so bili pripravljeni 

sodelovati v raziskavi. Vzorec je bil glede na spol razdeljen na 105 žensk in 106 moških, kar je 

predstavljalo 50 % žensk in 50 % moških, brez manjkajočih podatkov. 97 anketirancev je 

obiskovalo osnovno šolo kar je predstavljalo 45,97 % anketirancev. Od tega jih je bilo 56 

moškega spola in 41 ženskega spola, kar je predstavljalo 57,73 % moških  in 42,27 % žensk 

med anketiranci v osnovni šoli. 66 anketirancev je obiskovalo srednjo ali poklicno šolo, kar je 

predstavljalo 31,28 % vseh anketirancev in med njimi je bilo 30 moških, kar je predstavljalo 

45,45 % delež med anketiranimi srednješolci.  48 anketirancev je takrat obiskovalo višje šole, 
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visoke šole, ter magistrske ali doktorske programe, kar je predstavljalo 22,75 % celotnega 

vzorca anketirancev in od teh anketirancev je bilo 58,33 % žensk (Tabela 3.4).  

 

Tabela 3.4 Razporeditev po tekočem izobraževanju in po spolu anketirancev  

 Enote 

 Veljavno Manjkajoče Skupaj 

 N Odstotek N Odstotek N Odstotek 

izobraževanje * Spol: 211 100,0 % 0 0,0 % 211 100,0 % 

 Spol:  

izobraževanje moški ženski Skupaj 

osnovna šola 

56,00 41,00 97,00 

57,73 % 42,27% 100,00% 

52,83% 39,05% 45,97% 

26,54% 19,43 % 45,97 % 

srednja šola 

30,00 36,00 66,00 

45,45 % 54,55 % 100,00 % 

28,30 % 34,29 % 31,28 % 

 14,22 % 17,06 % 31,28 % 

terciarno izobraževanje 

20,00 28,00 48,00 

41,67 % 58,33 % 100,00 % 

18,87 % 26,67 % 22,75 % 

 9,48 % 13,27 % 22,75 % 

Skupaj 

106,00 105,00 211,00 

50,24 % 49,76 % 100,00 % 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 50,24 % 49,76 % 100,00 % 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Kar 23 anketirancev (10,90 %) je predstavljalo generacijo X, ki se je v celoti izobraževala v 

terciarnem izobraževanju, 74 anketirancev (35,07 %) je predstavljalo generacijo Y, katera se je 

v tretjini izobraževala v terciarnem izobraževanju, preostanek pa v srednješolskem 

izobraževanju. 114 anketirancev (54,03 %) pa predstavlja generacijo Z, ki se je v 85,09 % 

izobraževala v osnovnošolskem izobraževanju.(Tabela 3.5). Obdobje generacij za to analizo je 

bilo opredeljeno v poglavju 2.5 »Značilnosti generacij X,Y in Z«. 
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Tabela 3.5 Tekoče izobraževanje anketirancev in določeno obdobje za generacije (X,Y,Z) 

 Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded  

Izobraževanje generacija X generacija Y generacija Z Skupaj 

osnovna šola 

,00 ,00 97,00 97,00 

,00 % ,00 % 100,00 % 100,00 % 

,00 % ,00 % 85,09 % 45,97 % 

 ,00 % ,00 % 45,97% 45,97% 

srednja šola 

,00 49,00 17,00 66,00 

,00% 74,24% 25,76% 100,00% 

,00% 66,22% 14,91% 31,28% 

 ,00% 23,22% 8,06% 31,28% 

terciarno izobraževanje 

23,00 25,00 ,00 48,00 

47,92% 52,08% ,00% 100,00% 

100,00% 33,78% ,00% 22,75% 

 10,90% 11,85% ,00% 22,75% 

Skupaj 

23,00 74,00 114,00 211,00 

10,90% 35,07% 54,03% 100,00% 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 10,90 % 35,07 % 54,03 % 100,00 % 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Anketirana osnovnošolska populacija je v 54,64 % živela v podeželskem okolju, 25,77 % v 

primestnem okolju in 19,59 %v mestnem okolju, medtem ko je bilo razmerje pri srednješolski 

populaciji spremenjeno. V mestnem okolju jih je bivalo 39,39 % in na podeželju 37,88 %. Pri 

anketirancih, ki so se udeleževali terciarnega izobraževanja pa je prevladovalo mestno okolje s 

52,08 % in nato podeželsko okolje s 41,67 %. V primestnem okolju pa jih je živelo pod 10 %. 

Tako smo lahko opazili, da je osnovnošolska anketirana populacija v polovici živela v 

podeželskem okolju, medtem ko je polovica anketirane populacije, ki se je izobraževala v 

terciarnem izobraževanju, živela v mestnem okolju. Pri srednješolski anketirani populaciji pa 

je bila porazdelitev dokaj uravnotežena, saj ni prevladovalo nobeno okolje. Prav tako lahko 

opazimo, da naseljevanje v primestno okolje narašča z leti saj je pri osnovnošolski populaciji 

največje (Tabela 3.6). 
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Tabela 3.6 Okolje bivanja anketirancev glede na izobraževanje 

 V katerem okolju živiš?  

Izobraževanje mestno primestno podeželje Skupaj 

osnovna šola 

19,00 25,00 53,00 97,00 

19,59 % 25,77 % 54,64 % 100,00 % 

27,14 % 58,14 % 54,08 % 45,97 % 

 9,00 % 11,85 % 25,12 % 45,97 % 

srednja šola 

26,00 15,00 25,00 66,00 

39,39 % 22,73 % 37,88 % 100,00 % 

37,14 % 34,88 % 25,51 % 31,28 % 

12,32 % 7,11 % 11,85 % 31,28 % 

terciarno izobraževanje 

25,00 3,00 20,00 48,00 

52,08 % 6,25 % 41,67 % 100,00 % 

35,71 % 6,98 % 20,41 % 22,75 % 

11,85 % 1,42 % 9,48 % 22,75 % 

Skupaj 

70,00 43,00 98,00 211,00 

33,18 % 20,38 % 46,45 % 100,00 % 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 33,18 % 20,38 % 46,45 % 100,00 % 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Iz Tabela 3.7 je razvidno, da je bilo med anketiranci, ki koristijo ali so koristili inštrukcije 44 

% osnovnošolcev, 41 % srednješolcev in najmanjši delež a še vedno skoraj 15 % študentov. Od 

97 osnovnošolcev, jih je kar 60,82 % koristilo inštrukcije in od 66 srednješolcev kar 83,33 %. 

Od 48 šolajočih študentov na fakultetah in univerzah pa je inštrukcije koristilo kadarkoli v 

deležu  41,67 %, kar pa je manj od polovice.  
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Tabela 3.7 Anketiranci glede na izobraževanje in inštrukcije 

 instrukcije  

Izobraževanje nimam inštrukcij imam inštrukcije Skupaj 

osnovna šola 

38,00 59,00 97,00 

39,18 % 60,82 % 100,00 % 

49,35 % 44,03 % 45,97 % 

18,01 % 27,96 % 45,97 % 

srednja šola 

11,00 55,00 66,00 

16,67 % 83,33 % 100,00 % 

14,29 % 41,04 % 31,28 % 

5,21 % 26,07 % 31,28 % 

terciarno izobraževanje 

28,00 20,00 48,00 

58,33 % 41,67 % 100,00 % 

36,36 % 14,93 % 22,75 % 

13,27 % 9,48 % 22,75 % 

 

Skupaj 

77,00 134,00 211,00 

36,49 % 63,51 % 100,00 % 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 36,49 % 63,51 % 100,00 % 

    

    

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

3.4.3 Kvalitativna raziskava – polstrukturirani intervjuji z uporabniki inštrukcij in 

njihovimi starši - drugi del raziskovanja 

 

V raziskavo smo zajeli štiri uporabnike inštrukcij, dva iz osnovnošolskega izobraževanja ter 

dva iz srednješolskega izobraževanja. Vključili smo tudi njihove starše. Za intervju s starši smo 

se odločili zaradi preverjanja individualističnih in konformističnih lastnosti dijakov in učencev, 

saj se te v osnovi gradijo v družini in kasneje dopolnjujejo v izobraževalnem procesu. Želeli 

smo tudi ugotoviti, kaj učence motivira za učenje in katere načine učenja boljše sprejemajo. 

Starost uporabnikov inštrukcij je med 14 in 18 let, starost staršev pa med 38 in 42 let. 

Anonimnost v raziskavi smo omogočili za anketirance osnovne šole z oznakama A1 in A2, 

srednje šole B1 in B2, za starše pa A11 in A21, ter B11 in B21. 
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3.4.4 Kvalitativna raziskava – polstrukturirani intervjuji s pedagoškimi delavci - tretji del 

raziskovanja 

 

V raziskavo smo želeli vključiti tudi dvajset do šestindvajset učiteljev in profesorjev v osnovnih 

in srednjih šolah, da bi pridobili njihovo mnenje glede razširjenosti in nujnosti inštrukcij ter 

glede motivacije učencev in dijakov, a so bila vodstva šol zelo nenaklonjena tovrstnemu 

intervjuvanju kot tudi anketiranju. Vseeno pa smo uspeli izvesti intervjuje s šestimi učitelji 

osnovnih šol in samo z enim profesorjem v srednji šoli. Učiteljeva delovna doba, na 

preučevanih predmetih, se je gibala od 17 do 40 let, delovna doba profesorja v srednješolskem 

izobraževanju pa je znašala 32 let. Anonimnost v raziskavi smo omogočili z oznakami OŠ1PO, 

OŠ2PO, OŠ3M, OŠ4PO, OŠ5PM za osnovno šolo, SŠ6 pa za srednjo šolo, pri čemer končna 

oznaka PO pomeni podeželje, M mestna šola, PM pa primestna šola.  

 

3.4.5 Kvalitativna raziskava – raziskovanje z udeležbo - četrti del raziskovanja 

 

V raziskavo smo vključili vse koristnike inštrukcij v 25 letih inštruiranja, kjer smo po zapiskih, 

ki jih hrani inštruktor in pisec te magistrske naloge opredelili ključne spremembe v času 

inštruiranja, ki so se dogajale. Opazovali smo inštruirance pri matematiki, fiziki, kemiji in 

angleščini, ter spremembe v njihovem načinu razmišljanja in dela skozi leta inštruiranja in 

preko pogovorov z njimi s tem, da je izvajalka raziskovanja z udeležbo kar deset let poučevala 

matematiko in fiziko tudi na srednji in osnovni šoli. 

 

3.5 Izbira raziskovalnega pristopa – raziskovalni instrument 

 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik s petstopenjskimi samoocenjevalnimi lestvicami 

in polstrukturirane intervjuje. Opisi instrumentov in utemeljitev izbire uporabljenih tehnik 

bomo opredelili za vsak del raziskave. 
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3.5.1 Kvantitativna raziskava – anketni vprašalnik 

 

Pri tehniki zbiranja podatkov smo se odločili za anketni vprašalnik (Priloga 8.1), ki je razdeljen 

na pet sklopov. V prvem delu smo pridobivali demografske podatke kot so spol, kraj bivanja 

letnica rojstva in število bratov oziroma sester. V drugem delu smo pridobivali podatke o zadnji 

oceni in učenčevem delu pri določenem predmetu, kjer smo uporabili pet stopenjsko lestvico 

strinjanja s trditvijo, kjer je 1-Sploh se ne strinjam 2-Ne strinjam se 3-Niti da niti ne 4-

Večinoma se strinjam 5-Popolnoma se strinjam. V tretjem delu vprašalnika smo pridobivali 

podatke o učiteljevem delu in delo za uspešnost pri posameznem predmetu. Tudi tu smo 

uporabili pet stopenjski ocenjevalni lestvici strinjanja, kjer pomeni 1-Nikoli 2-Večkrat ne kot 

ja 3-Včasih 4-Večkrat ja kot ne 5-Vedno in .1-Sploh ne 2-Bolj ne kot ja 3-Niti-niti 4-Bolj ja 

kot ne 5-Popolnoma. V četrtem delu pa smo prav tako preko petstopenjske lestvice strinjanja 

1-Sploh se ne strinjam 2-Ne strinjam se  3-Niti-niti 4-Večinoma se strinjam 5-Popolnoma se 

strinjam ocenjevali uporabo inštrukcij in različne oblike pomoči. Preko lestvice pogostnosti 1-

Nikoli 2-Enkrat 3-Nekajkrat 4-Včasih  5-Redno pa smo ocenjevali intenzivnost inštrukcij. V 

zadnjem delu smo uporabili pet stopenjsko lestvico strinjanja za raziskovanje osebnih 

značilnosti anketiranca. 

 

3.5.2 Kvalitativna raziskava – intervjuju z uporabniki inštrukcij in njihovimi starši  

 

Pri tehniki zbiranja podatkov smo se odločali med fokusnimi skupinami in delno strukturiranim 

intervjujem, katerega smo tudi izbrali, saj je veliko težavo predstavljala pridobitev relevantne 

fokusne skupine, ker udeleženci inštrukcij ne želijo govoriti pred drugimi. Tako smo opravili 

osem pol strukturiranih intervjujev (Priloga 8.6), saj so posamezniki lažje izražali svoja mnenja 

na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so bila vodilo intervjuja v živo. Polstrukturiran 

intervju se nahaja nekje med standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem. (Vogrinc, 

2008). Raziskovalec pripravi seznam vprašanj, ki se lahko od intervjuvanca do intervjuvanca 

spreminjajo, saj lahko raziskovalec določena vprašanja preoblikuje ali doda z namenom 

pridobivanja poglobljenega pogleda v raziskovalno temo, glede na poznavanja teme 

anketiranca (Saunders, Lewis et al., 2007). Z dodatnimi vprašanji odprtega tipa, ki nastajajo ob 
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pogovoru, raziskovalec spodbuja in razvija pristen odnos vprašanega do pojavov, ki se nanašajo 

na ključna vprašanja.(Sagadin, 1995a). 

 

3.5.3 Kvalitativna raziskava – intervjuju s pedagoškimi delavci  

 

Kvalitativno raziskavo smo izvedli tudi z učitelji, ker želimo vsebinsko pojasniti nastali 

fenomen inštrukcij in izobraževanje v senci šole na podlagi zbiranja in analiziranja podatkov 

na osnovi stališč, občutkov in interakcij in je torej tudi njihovo mnenje bistvenega pomena. Za 

zbiranje podatkov smo uporabili pol strukturiran intervju (Priloga  8.7). Želeli smo opraviti štiri 

intervjuje s srednješolskimi profesorji matematike, fizike in profesorji angleščine, ter dva 

intervjuja s osnovnošolskimi učitelji navedenih predmetov v dveh mestnih osnovnih šolah in 

dveh primestnih osnovnih šolah, torej skupno osemnajst intervjujev s profesorji in učitelji. Ker 

pa vodstva šol niso odobravala niti anketiranja, so zavrnila tudi intervjuje z učitelji in profesorji. 

Tako nam je uspelo opraviti šest pol strukturiranih intervjujev od tega pet v osnovnih šolah in 

samo enega v srednji šoli. 

 

3.5.4 Kvalitativna raziskava – raziskovanje z udeležbo 

 

To raziskavo smo vključili v magistrsko nalogo, da bi dodali videnje inštruktorjev s terena. S 

tem dodatkom so ostali deli raziskave bili podkrepljeni z dogajanji s terena in s tem je raziskava 

dobila tudi terensko osnovo in postala bolj verodostojna. 

 

3.6 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov 

 

Postopek zbiranja podatkov je najprej zajemal pregled literature ter kasnejšo sestavo in izvedbo 

anketnega vprašalnika in pol strukturiranih intervjujev. 
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3.6.1 Kvantitativna raziskava – anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik (Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.) smo oblikovali na w

ww.1ka.si in je bil aktiven od 27.  3. 2017 do 27. 7. 2017. Prošnjo za izvajanje ankete na 

osnovnih in srednjih šolah smo poslali preko elektronske pošte na vse osnovne in srednje šole 

ter fakultetam in univerzam na goriškem, kjer smo jih zaprosili za sestanek in sodelovanje 

(Priloga  8.2). Na goriškem območju se nahajajo Osnovna šola Branik, Osnovna šola Čepovan, 

Osnovna šola Dornberk s podružnično šolo Prvačina; tu so podeželske šole, Osnovna šola Frana 

Erjavca Nova Gorica in Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica s podružnično šolo Ledine 

sta mestni šoli, Osnovna šola Solkan, je obravnavana kot primestna šola s podružničnima 

šolama Grgar in Trnovo, Osnovna šola Šempas in Osnovna šola Kozara Nova Gorica, ki je 

mestna osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami. Torej imamo 4 podeželske šole s 

podružnicami, eno primestno šolo s podružnicami in dve mestni šoli ter osnovno šolo za otroke 

s posebnimi potrebami. Poleg tega imamo na goriškem dve srednji šoli, Gimnazija Nova Gorica 

in Šolski center Nova Gorica z več izobraževalnimi programi ter na tri ustanove terciarnega 

izobraževanja, Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici in Univerzo v Novi Gorici.  Prav tako je bila anketa objavljena na FB strani z nagovorom 

(Priloga  8.3). Po opravljenih naknadnih telefonskih razgovorih smo anketo osebno izvajali na 

dveh osnovnih šolah, kjer nam je bilo to dovoljeno, srednje šole so popolnoma odklonile 

sodelovanje, fakultete pa predvidevam, da so opravile distribucijo, a o distribuciji nismo prejeli 

nikakršnih podatkov glede dosega udeležencev ankete.  

 

3.6.2 Kvalitativna raziskava – intervjuju z uporabniki inštrukcij in njihovimi starši  

 

Pri pripravi vprašanj (Priloga 8.6) za starše, učence in dijake, nam je bila v veliko pomoč analiza 

literature. Vsem naprošenim za sodelovanje preko telefonskega razgovora, ki so sodelovanje 

potrdili, smo tri dni pred pričetkom intervjuja poslali preko elektronske pošte tudi uradno vabilo 

in jih seznanili z namenom in vsebino naloge, ter priložili izjavo o sodelovanju v raziskavi 

(Priloga  8.4 in Priloga  8.5). Intervjuji s starši in inštruiranci so potekali v mesecu aprilu, glede 

na njihovo razpoložljivost. 
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Intervjuji, kateri so se po predhodnem dovoljenju snemali, so trajali med 15 – 30 minut. 

Pogovor smo usmerjali glede na zastavljena vprašanja in pri tem beležili tudi neverbalno 

komunikacijo. 

 

Zbrano kvalitativno gradivo je bilo potrebno najprej urediti in pripraviti za nadaljnjo analizo. 

Potrebno je opozoriti, da z urejanjem in izborom podatkov raziskovalec posega v zbrano 

empirično gradivo. Urejeni prepisi predstavljajo novo realnost. Ob tem se zastavlja vprašanje: 

»Kolikšna je lahko raven odstopanja prepisa od zbranega gradiva v procesu raziskovanja?« 

Splošno vodilo je, da raziskovalec čim manj posega v gradivo (Mesec, 1998).  

 

Za zahteve magistrske naloge smo tako opravili prepise intervjujev in jih združili po vprašanjih 

(Priloga  8.9) zaradi lažjega odprtega kodiranja. Odprto kodiranje, druga faza analize vsebine, 

je temeljila na razčlenjevanju urejenega in prepisanega gradiva. Raziskovalec lahko uporabi 

deduktivni ali induktivni pristop. Pri prvem mora raziskovalec preden začne s kodiranjem 

pripraviti, na osnovi poznavanja proučevanega problema, seznam kod, ki jih preverja ob analizi 

podatkov. Tako ugotovi, ali so kode pravilne ali ne (Vogrinc, 2008). Pri intervjujih smo 

uporabili deduktivni pristop.   

 

3.6.3 Kvalitativna raziskava – intervjuju s pedagoškimi delavci  

 

Tudi pri pripravi vprašanj za pedagoške delavce (Priloga  8.7) nam je bila v veliko pomoč 

predhodna analiza literature. Pol strukturirane intervjuje smo opravili le z učitelji, ki so v to 

privolili in pridobili soglasje ravnatelja. Vsem sodelujočim smo tri dni pred pričetkom 

intervjuja, glede na predhodni dogovor, poslali preko elektronske pošte vabilo, kjer smo jih tudi 

seznanili z namenom in vsebino naloge, ter priložili izjavo o sodelovanju v raziskavi (Priloga  

8.4 in Priloga  8.5). Intervjuji so potekali v mesecu marcu in aprilu, glede na njihovo 

razpoložljivost. 

 

Intervjuji so trajali med 15–25 minut in so se po predhodnem dovoljenju snemali. Pogovor smo 

usmerjali glede na zastavljena vprašanja in pri tem beležili tudi neverbalno komunikacijo. 

Intervjuji so se izvajali na šolah intervjuvanih učiteljev aprila in maja 2017, pri tem je moral 
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biti izpolnjen tudi pogoj delavne dobe, ki naj bi bila minimalno petnajst let v šolstvu. 

Intervjuvanci se pri odgovorih niso oddaljevali od teme. Pri intervjujih pedagoških delavcev 

smo uporabili deduktivni pristop in analizirali transkripte intervjujev, ter jih kodirali. 

 

3.6.4 Kvalitativna raziskava – opazovanje z udeležbo  

 

Opazovanje inštruirancev je trajalo 25 let. Inštruiranci so bili iz različnih bivalnih okolij in so 

koristili inštrukcije iz matematike, fizike, kemije in angleščine. Prav tako so bili opazovanci 

udeleženci v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, v zadnjih 3 letih pa tudi iz 

terciarnega izobraževanja, a je le teh bilo bistveno manj. Podatke smo pridobivali preko ur 

inštruiranja, ki jih je izvajala avtorica tega dela, med pogovorom z udeleženci in njihovimi 

starši, kot tudi s pedagoškimi delavci skozi vseh 25 let. Podatki so bili vseskozi beleženi v obliki 

zapiskov za lastno uporabo, kot pomoč v kasnejšem inštruiranju.    
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4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

 

4.1 Kvantitativna raziskava – anketni vprašalnik 

 

I. I. Ali na intenzivnost inštrukcij vplivata kraj bivanja in izobrazba staršev? 

 

H.I. 1 Učenci in dijaki, ki bivajo v mestu se pogosteje poslužujejo inštrukcij.  

 

Iz Tabela 4.1 je razvidno, da kar 63,51 % anketiranih koristi inštrukcije iz vsaj enega predmeta 

in od tega jih 31,34 % živi v mestu, 18,66 %, v primestju in 50 % na podeželju, torej hipoteze, 

da se učenci in dijaki, ki bivajo v mestu pogosteje poslužujejo inštrukcij ne moremo potrditi, 

saj z manj kot 5 % tveganjem, ne moremo trditi, da kraj bivanja vpliva na koriščenje 

inštrukcije. To dokazujemo s Hi kvadrat testom  (Χ2 
mat= 1,9 in p > 0,05) (Priloga, Tabela 8.4) 

 

Tabela 4.1 Koristniki inštrukcij glede na kraj bivanja  

 V katerem okolju živiš? Skupaj 

instrukcije mestno primestno podeželje  

nimam inštrukcij 

28,00 18,00 31,00 77,00 

36,36% 23,38% 40,26% 100,00% 

40,00% 41,86% 31,63% 36,49% 

13,27% 8,53% 14,69% 36,49% 

imam inštrukcije 

42,00 25,00 67,00 134,00 

31,34% 18,66% 50,00% 100,00% 

60,00% 58,14% 68,37% 63,51% 

19,91% 11,85% 31,75% 63,51% 

Skupaj 

70,00 43,00 98,00 211,00 

33,18% 20,38% 46,45% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

33,18% 20,38% 46,45% 100,00% 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

H.I. 2 Učenci in dijaki, katerih starši imajo višjo izobrazbo se pogosteje poslužujejo 

inštrukcij. 
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Kjer so anketiranci pri izobrazbi staršev odgovorili »ne vem« smo jih iz analize izvzeli. 

Anketiranci, katerih starši imajo manj kot srednješolsko izobrazbo koristijo inštrukcije v višini 

1,49 %. 73,13 % anketirancev (priloga Tabela 8.5) in Graf 4.1, katerih starši imajo 

srednješolsko izobrazbo in 25,37 % anketirancev, katerih starši imajo več kot srednješolsko 

izobrazbo koristi inštrukcije. Po analizi ima največ staršev anketirancev, ki koristijo inštrukcije 

srednješolsko izobrazbo. Torej lahko z manj kot 5 % napako trdimo, da izobrazba vpliva na 

inštrukcije, kar dokazujemo s Hi kvadrat testom, ki je 9,8 in njegova signifikanca je manjša od 

0,05 (priloga Tabela 8.5), a hipoteze ne moramo potrditi, saj se inštrukcije ne večajo s stopnjo 

izobrazbe. Najvišji procent koristnikov inštrukcij je pri starših anketirancev s srednješolsko 

izobrazbo. 

 

Graf 4.1 Inštrukcije in dosežena izobrazba staršev 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Raziskovalno vprašanje »Ali na intenzivnost inštrukcij vplivata kraj bivanja  in izobrazba 

staršev ne moremo potrditi.  

 

II.  

III. II. Ali se metode poučevanja razlikujejo med osnovno in srednjo šolo? 
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H.II 1 Učenci osnovnih šol so deležni več domačih nalog, individualne razlage in 

preverjanj znanj pred preizkusi znanja kot dijaki srednjih šol. 

Kot je razvidno iz Tabela 8.9 v prilogi se osnovnošolci strinjajo s trditvijo, da imajo domačo 

nalogo vedno pri matematiki z 52,58 %, sledi ji angleščina s 43,30 %, nato fizika z 8,25 % in 

kemija s 7,22 %. Pri srednješolcih pa je strinjanje z izjavo, da imajo domače naloge vedno pri 

matematiki z 19,70 %, nato angleščina z 18,18 % in fizika z 10,61 % , na koncu pa je angleščina 

s 7,38 %. Tako lahko potrdimo, da so učenci osnovnih šol deležni več domačih nalog, kjer 

izstopata matematika in angleščina. Z manj kot 5 % tveganjem lahko torej trdimo, da imajo 

osnovnošolci več domačih nalog kot srednješolci, kar dokazujemo s statistično značilnim hi 

kvadrat testom (Χ2 
mat= 22,62 in p < 0,05, Χ2 

fiz = 24,14 in p < 0,05, Χ2 
kem= 39,07 in p < 0,05 

in Χ2 
ang= 21,05 in p < 0,05 ), (priloga, Tabela 8.12). 

 

Graf 4.2 Strinjanje s pogostostjo domačih nalog v srednji in osnovni šoli 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Podobne rezultate smo dobili tudi s t testom, kar je razvidno iz Graf 4.2 (priloga, Tabela 8.8). 

V povprečju se osnovnošolci bolj strinjajo s trditvijo, da imajo domače naloge vedno, kot 

srednješolci pri matematiki in angleščini, medtem ko se v povprečju srednješolci bolj strinjajo 

s trditvijo, da imajo domače naloge vedno pri fiziki in kemiji. Statistična značilnost t testa v 

vseh primerih znaša manj od 0,05 kar dokazuje, da obstajajo statistično značilne razlike med 

skupinami in s 5 % tveganjem lahko trdimo, da imajo osnovnošolci pogosteje domače naloge 

kot srednješolci.  
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Iz Tabela 8.10 v prilogi pa lahko razberemo, da se anketiranci strinjajo, da imajo preverjanja 

pred preizkusom znanja v osnovni šoli vedno pri matematiki v 85,57 %, pri angleščini v 82,47 

%, pri fiziki 65,98 % in pri kemiji 40,21 %, medtem ko je ta odstotek v srednji šoli pri 

matematiki 12,12 %, angleščini in kemiji 9,09 % in pri fiziki 10,61 %. Tako imajo učenci 

osnovnih šol glede na odgovore anketirancev bistveno več preverjanj kot učenci srednjih šol in 

to pri vseh obravnavanih predmetih.  Z manj kot 5 % tveganjem lahko torej trdimo, da imajo 

osnovnošolci več preverjanj znanja pred preizkusi znanja kot srednješolci, kar dokazujemo s 

statistično značilnim hi kvadrat testom (Χ2 
mat= 124,92 in p < 0,05, Χ2 

fiz = 95,63 in p < 0,05, Χ2 

kem= 52,69 in p < 0,05 in Χ2 
ang= 125,87 in p < 0,05 ), (priloga Tabela 8.12). Podobne rezultate 

dobimo tudi z t testom, kar je razvidno iz Graf 4.3. Statistična značilnost t testa (priloga Tabela 

8.8) v vseh primerih znaša manj od 0,05 kar dokazuje, da obstajajo statistično značilne razlike 

med skupinami in s 5 % tveganjem lahko trdimo, da imajo osnovnošolci pogosteje preverjanja 

pred preizkusom znanja kot srednješolci.  

 

Graf 4.3 Preverjanje znanja pred preizkusom znanja - osnovna šola srednja šola 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Dodatno individualno razlago za podajanje snovi imajo po mnenju anketirancev vedno v 

osnovni šoli pri matematiki 88,57 %, srednješolci pa le v 5,71 %, angleščini 80,65 %, 

srednješolci pa le v 3,23 %,  fiziki 45,97 %, srednješolci pa v 31,28 %, in kemiji 75 %, medtem 

ko v srednji šoli le 8,33 % (priloga, Tabela 8.11). Tako imajo po mnenju anketirancev bistveno 
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več individualne razlage v osnovni šoli kot v srednji šoli in med predmeti v osnovni šoli največ 

pri matematiki v srednji šoli pa pri fiziki, a je bistveno nižji kot v osnovni šoli. Z manj kot 5 % 

tveganjem lahko torej trdimo, da imajo osnovnošolci več individualne dodatne razlage kot 

srednješolci, kar dokazujemo s statistično značilnim hi kvadrat testom (Χ2 
mat= 74,09 in p < 

0,05, Χ2 
fiz = 63,34 in p < 0,05, Χ2 

kem= 31,37 in p < 0,05 in Χ2 
ang= 75,32 in p < 0,05 ), (priloga, 

Tabela 8.12).  

 

Tudi pri analizi z t testom, je iz Graf 4.4 (priloga, Tabela 8.8) razvidno, da se osnovnošolci 

bistveno bolj strinjajo s trditvijo, da imajo več individualne razlage kot srednješolci.  Statistična 

značilnost t testa v vseh primerih znaša manj od 0,05 kar dokazuje, da obstajajo statistično 

značilne razlike med skupinami in s 5 % tveganjem lahko trdimo, da imajo osnovnošolci več 

individualne razlage kot srednješolci.  

 

Graf 4.4 Primerjava dodatna individualna razlaga osnovna šola in srednja šola 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Na podlagi analize ankete lahko z manj kot 5 % napako potrdimo raziskovalno vprašanje, da 

se metode poučevanja bistveno razlikujejo med srednjo in osnovno šolo, saj so učenci 

osnovnih šol deležni več domačih nalog, individualne razlage in preverjanj pred preizkusi kot 

dijaki srednjih šol, kar dokazujemo s statistično značilnim hi kvadrat testom za posamezne 

predmete in stopnje šolanja, kjer je v vseh p < 0,05 (priloga, Tabela 8.12), na tej anketirani 
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populaciji. Tudi pri dodatnih analizah s t testom  (priloga, Tabela 8.8) se v povprečju 

osnovnošolsko izobraževanje bistveno razlikuje od srednješolskega v domačih nalogah, dodatni 

individualni razlagi, kot tudi v preverjanjih znanja pred preizkusi znanja, kar je razvidno tudi 

iz grafov Graf 4.2, Graf 4.3 in Graf 4.4.   

 

III.  Ali pogostost posluževanja inštrukcij narašča z generacijami? 

 

H.III. 1 Generacija X se redkeje poslužuje inštrukcij kot druge generacije. 

 

Kot je razvidno iz Tabela 4.2 je bilo izmed 211 anketirancev 10,43 % pripadnikov generacije 

X torej rojenih med letoma 1960 in 1980 in od tega jih je samo 27,27 % koristilo kadarkoli v 

času šolanja inštrukcije. 35,05 % anketirancev je bilo generacije Y rojenih med 1980 in 2000 

in od teh jih je 72,97 % koristilo inštrukcije. Anketirane generacije Z pa je bilo 54,50 % in od 

teh jih je koristilo inštrukcije 64,35 %. Pri generaciji Z je potrebno opozoriti, da se večina te 

generacije še vedno izobražuje v osnovni šoli in lahko predvidevamo, da bo procent koristnikov 

inštrukcij po prehodu v srednjo šolo še narasel.  

 

Tabela 4.2 Inštrukcije po generacijah 

 Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded  

instrukcije generacija X generacija Y generacija Z Skupaj 

nimam inštrukcij 

16,00 20,00 41,00 77,00 

20,78% 25,97% 53,25% 100,00% 

72,73% 27,03% 35,65% 36,49% 

7,58% 9,48% 19,43% 36,49% 

imam inštrukcije 

6,00 54,00 74,00 134,00 

4,48% 40,30% 55,22% 100,00% 

27,27% 72,97% 64,35% 63,51% 

2,84% 25,59% 35,07% 63,51% 

Skupaj 

22,00 74,00 115,00 211,00 

10,43% 35,07% 54,50% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

10,43% 35,07% 54,50% 100,00% 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Z manj kot 5 % tveganjem lahko trdimo, da sta spremenljivki generacije in koriščenje inštrukcij 

povezani in obstajajo  razlike med generacijami pri koriščenju inštrukcij, kar dokazujemo s 
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statistično značilnostjo Hi-kvadrat testom (Χ2 = 15,36 in p < 0,05) (Priloga,Tabela 8.1). Tako 

lahko hipotezo, da se generacija X redkeje poslužuje inštrukcij kot druge generacije potrdimo - 

na tej anketirani populaciji. 

 

H.III. 2 Generacija X se bolj strinja, da se boljše razume s sošolci in ima več medsebojne 

pomoči in si vedno postavlja cilje ter se bolj zanje potrudi bolj kot druge generacije..   

 

Na podlagi odgovorov anketirancev lahko ugotovimo, da se generacija X strinja ali povsem 

strinja, da se razume s sošolci in se z njimi druži tudi po pouku z 78,26 %, generacija Y z 29,73 

%, generacija Z pa z 58,77 % in se strinja ali povsem strinja generacija X z medsebojno pomočjo 

69,57 %, generacija Y 22,97 % Z pa 46,49 % (priloga, Tabela 8.15).  

 

Pri postavljanju ciljev in trudu za dosego ciljev so se anketiranci, kot je razvidno iz Tabela 8.16 

v prilogi, generacije X strinjali ali popolnoma strinjali da si vedno postavijo cilje z 69,57 %  in 

26,09 %,  in za trud za dosego ciljev z 56,52 % in 21,74. Generacija Y se strinja ali popolnoma 

strinja z 20,27 % in 9,46 in generacija  Z s 31,58 % in 16,67 s postavljanjem ciljev, medtem ko 

se generacija Y povsem strinja s trditvijo »za dosego ciljev se zelo potrudim« z 9,46 %, 

generacija Z pa z 18,42 %.  

 

Tako lahko trditev, da se generacija X strinja ali povsem strinja, da  se boljše razume s sošolci 

in ima več medsebojne pomoči in si vedno postavlja cilje ter se zanje zelo potrudi kot druge 

generacije potrdimo z manj kot 5 % tveganjem, kar dokazujemo s statistično značilnim hi 

kvadrat testom (Χ2 
razumem= 58,74 in p < 0,05, Χ2 

pomagam = 38,66 in p < 0,05 (priloga 10 tabela 

0-15), Χ2 
cilje= 50,72 in p < 0,05 in Χ2 

trudim= 32,17 in p < 0,05 (priloga,Tabela 8.16).  

 

Podobno rezultate dobimo tudi s primerjavo srednjih vrednosti s pomočjo metode analize 

variance (ANOVA)  

Graf 4.5. Tako se v povprečju generacija X nekoliko bolj strinja, da se s sošolci razume in se z 

njimi druži tudi po pouku ter jim pomaga pri učenju kot generaciji Z in Y. Generacija Z ima 

nekoliko večje strinjanje od generacije Y, kar lahko pripišemo večji udeležbi generacije Z, kot 

tudi, da se ta generacija nahaja v osnovni šoli, kjer je druženje med sošolci  in povezanost veliko 

večja, saj ni še tako razvita tekmovalnost, kar je razvidno tudi iz   
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Graf 4.5 (podatki v prilogi, Tabela 8.17). Vendar statistična značilnost Levenovega testa samo 

pri vprašanjih »Za dosego ciljev zelo potrudim« in »Sošolcem pomagam pri učenju« pri 

vprašanju večja od 0,05 in zato lahko samo v teh dveh primerih govorimo o homogenosti 

varianc, ker pa je pri analizi z ANOVA samo pri vprašanju  »Za dosego ciljev zelo potrudim« 

signifikanca večja od 0,05 lahko trdimo, da ne obstajajo statistično značilne razlike med 

generacijami, za ostala vprašanja druženja in razumevanja s sošolci, kot tudi o postavljanju 

ciljev pa obstajajo statistično značilne razlike med generacijami pri teh anketirancih. 

 

Graf 4.5 Lastnosti koristnikov inštrukcij po generacijah  

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Raziskovalno vprašanje »Ali pogostost posluževanja inštrukcij narašča z generacijami? 

lahko tako potrdimo v delu razlik pri koriščenju inštrukcij med generacijami, saj se inštrukcije 

v generaciji X večinoma koristijo za popravljanje nezadostne ocene (dodatne raziskave, Tabela 

4.6), medtem ko se v ostalih dveh generacijah anketiranci poslužujejo inštrukcij tudi za 

popravljanje oziroma izboljšanje ocene (Tabela 4.3), kar je posledica družbenih sprememb. 

Prav tako lahko kot je razvidno iz podatkov Tabela 3.5, ki nam prikazuje, da sta bili generaciji 

X  in Y zastopani v terciarnem izobraževanju približno enakovredno, generacija Z  se v treh 

četrtinah nahaja v osnovnošolskem izobraževanju in v srednješolskem izobraževanju generacija 

Y in približno četrtina generacije Z, ter iz tabele Tabela 3.7 Anketiranci glede na izobraževanje 

in inštrukcije, kjer pri analizi lahko z manj kot 5 % tveganjem trdimo, da dijaki srednjih šol 

pogosteje koristijo inštrukcije kot učenci osnovnih šol v anketiranem vzorcu, kar dokazujemo 

s statistično značilnim hi kvadrat testom (p<0,05 in Χ2 = 21,37), (priloga, Tabela 8.6), lahko 

sklepamo, da se odstotek inštrukcij viša s stopnjo izobraževanja in iz generacije v generacijo. 
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Torej je odstotek inštrukcij kot je razvidno največji v generaciji Z in Y, v terciarnem 

izobraževanju pa je nižji, a precej visok zaradi deleža generacije Y. Prav tako lahko to 

raziskovalno vprašanje potrdimo glede na povezavo med generacijami in intenzivnostjo 

inštrukcij, kar prikazuje tudi Graf 4.6.  

 

Graf 4.6 Povezava med generacijami in inštrukcijami  

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) (priloga Tabela 8.20) 

 

 

Iz Graf 4.6 je razvidno, da na intenzivnost inštrukcij vpliva kombinacija med generacijo in 

dejstvom ali imajo inštrukcije. Točka sekanja krivulj predstavlja točko preloma tistih 

anketirancev, ki nimajo inštrukcij glede na generacijo.  

 

4.1.1 Dodatna analiza 

 

Ker so nas zanimale tudi različne povezave med generacijami, stopnjami izobraževanja in 

inštrukcijami, v luči lažje in boljše interpretacije rezultatov raziskave smo opravili še dodatne 

raziskave. 
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 Tako nas je zanimalo ali se  Učenci in dijaki generacije X v manjši meri poslužujejo inštrukcij 

kot druge generacije za izboljšanje ocene, kar smo raziskovali z vprašanjem » …ali koristijo 

inštrukcije pri posameznih predmetih zaradi izboljšanja ocene« se po generacijah razlikujejo 

kot lahko vidimo iz Tabela 8.2 Strinjanje s trditvijo, da koristijo inštrukcije za izboljšanje ocene 

za matematiko, fiziko, kemijo in angleščino. Pri matematiki se popolnoma strinja 47,30 % 

generacije Y in 33,91 % generacije Z in samo 9 % generacije X. Pri fiziki je popolno strinjanje 

izrazilo 43,24 % generacije Y in 26,09 generacije Z in 0 % generacije X, pri kemiji 45,95 % 

generacije Y in 33,14 % generacije Z in 1 % generacije X in pri angleščini 40,54 % generacije 

Y in 26,09 % generacije Z ter 0 % generacije X, medtem ko se giblje procent na odgovor »sploh 

se ne strinjam« v generaciji X pri vseh predmetih med 70 in 80  %.  Z manj kot 5 % tveganjem 

lahko torej trdimo, da se generacija X redkeje kot druge generacije poslužuje inštrukcij za 

izboljšanje ocene, kar dokazujemo s statistično značilnim hi kvadrat testom (Χ2 
mat= 44,87 in p 

< 0,05, Χ2 
fiz = 57,88 in p < 0,05, Χ2 

kem= 48,99 in p < 0,05 in Χ2 
ang= 41,61 in p < 0,05 ).   

 

Iz Tabela 4.3 je prav tako razvidno, da se generacija X v povprečju ne strinjanja s trditvijo, da 

inštrukcije koristijo za izboljšanje ocene, medtem ko se generaciji Y in Z bolj strinjajta s to 

trditvijo, saj je povprečje najnižje pri generaciji Z 2,41, ki pa še vedno obiskuje osnovno šolo, 

medtem, ko je povprečje pri generaciji Y več kot 3, razen pri angleščini. Signifikanca 

Levenovega testa je manjša od 0,05 kar pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike med 

generacijami. Statistična značilnost je pri vseh predmetih pri testu ANOVA med skupinami 

nižja od 5 % (priloga, Tabela 8.3) torej, lahko s manj kot 5 % napako trdino, da se generacija 

X bolj strinja, da se redkeje poslužuje inštrukcij za izboljšanje ocene kot druge generacije. Tako 

lahko potrdimo našo domnevno, da se v generaciji X redkeje poslužujejo inštrukcij za 

izboljšanje ocene, medtem ko se ostali dve generaciji poslužujejo inštrukcij v veliki meri tudi 

pri boljših ocenah.   
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Tabela 4.3 Strinjanje s koriščenjem inštrukcij za izboljšanje ocene 

Descriptives 

Izboljšanje 

ocene: 

     

95% Confidence 

Interval for 

Mean 
  

 N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
Minimum 

Maksi

mum 

matematika 

generacija X 23 1,87 1,42 ,30 1,25 2,49 1 5 

generacija Y 74 3,23 1,90 ,22 2,79 3,67 0 5 

generacija Z 114 2,67 2,11 ,20 2,28 3,06 0 5 

Skupaj 211 2,78 2,01 ,14 2,51 3,05 0 5 

fizika 

generacija X 23 1,52 1,04 ,22 1,07 1,97 1 4 

generacija Y 74 3,04 1,96 ,23 2,59 3,49 0 5 

generacija Z 114 2,47 2,03 ,19 2,10 2,85 0 5 

Skupaj 211 2,57 1,97 ,14 2,30 2,84 0 5 

kemija 

generacija X 23 1,83 1,34 ,28 1,25 2,40 1 5 

generacija Y 74 3,07 2,01 ,23 2,60 3,53 0 5 

generacija Z 114 2,71 2,07 ,19 2,33 3,09 0 5 

Skupaj 211 2,74 2,01 ,14 2,47 3,01 0 5 

angleščina 

generacija X 23 1,61 1,12 ,23 1,13 2,09 1 4 

generacija Y 74 2,82 2,02 ,23 2,36 3,29 0 5 

generacija Z 114 2,41 2,04 ,19 2,03 2,79 0 5 

Skupaj 211 2,47 1,98 ,14 2,20 2,74 0 5 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Poleg samega dejstva, da prihaja do razlik med generacijami v koriščenju inštrukcij pa nas je 

zanimala tudi sama intenzivnost inštrukcij glede na generacije in smo predvidevali, da  

Generacija X manj intenzivno koristi inštrukcije kot druge generacije in to predvsem zaradi 

njenega pristopa do dela in truda za doseganje zastavljenih ciljev.  
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Graf 4.7 Intenzivnost koriščenja inštrukcij po generacijah 

 
Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Iz zgornjega  

 

 

 

 

 

Graf 4.7 (priloga,Tabela 8.13) je razvidno, da se generacija X v povprečju bolj ne strinja, da 

koristi inštrukcije redno pri nobenem izmed predmetov, medtem ko se generaciji Y in Z bolj 

strinjajo, da koristijo inštrukcije redno pri vseh predmetih.in lahko z manj kot 5 % tveganjem 

trdimo, da se intenzivnost koriščenja inštrukcij med generacijami razlikuje, saj je signifikanca 

Anove manjša od 0,05.  

 

Tudi pri kontingenčni tabeli je pri vseh premetih odstotek koriščenja inštrukcij z odgovorom 

»nikoli« nad 60 %  (priloga, Tabela 8.14) pri generaciji X. Generacija Y koristi inštrukcije 

redno ali včasih razen pri angleščini v višini 50 % ali več, največ pa pri matematiki. Generacija 

Z ima ravno tako višji % koriščenja inštrukcij »redno«, a ne tako visok kot generacija Y. Če pa 
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primerjamo % inštrukcij z uporabo inštrukcij »redno«  je razvidno iz Tabela 8.14 v prilogi, da 

inštrukcije z generacijami naraščajo.  

 

Tako lahko z manj kot 5 % tveganjem trdimo, da generacija X manj intenzivno koristi 

inštrukcije od ostalih dveh obravnavanih generacij, kar dokazujemo s statistično značilnim hi 

kvadrat testom (Χ2 
mat= 43 in p<0,05, Χ2 

fiz = 56,03 in p < 0,05, Χ2 
kem= 39,66 in p < 0,05 in Χ2 

ang= 25,37 in p < 0,05 ), ki se nahaja v prilogi 10 tabela 25 in  hipotezo lahko potrdimo na tej 

anketirani populaciji (priloga, Tabela 8.14).  

 

Prav tako nas je zanimalo pri katerem od opazovanih šolskih predmetov se koristi največ 

inštrukcij. Zaradi lažje analize smo postavili trditev, da največ inštrukcij koristijo dijaki in 

učenci pri matematiki. 

 

Tabela 4.4 Inštrukcije po predmetih 

 matematika fizika kemija angleščina 

 da ne da ne da ne da ne Skupaj 

nimam inštrukcij 

32,00 65,00 ,00 77,00 ,00 77,00 ,00 77,00 77,00 

32,99% 67,01% ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% 100,00% 

32,00% 58,56% ,00% 59,69% ,00% 63,64% ,00% 56,62% 36,49% 

15,17% 30,81% ,00% 36,49% ,00% 36,49% ,00% 36,49% 36,49% 

-13,97 13,97 -29,92 29,92 -32,84 32,84 -27,37 27,37 ,00 

-2,06 1,96 -5,47 4,36 -5,73 4,94 -5,23 3,89 ,00 

imam inštrukcije 

52,00 14,00 82,00 52,00 90,00 44,00 75,00 59,00 134,00 

78,79% 21,21% 61,19% 38,81% 67,16% 32,84% 55,97% 44,03% 100,00% 

52,00% 12,61% 100,00% 40,31% 100,00% 36,36% 100,00% 43,38% 63,51% 

24,64% 6,64% 38,86% 24,64% 42,65% 20,85% 35,55% 27,96% 63,51% 

20,72 -20,72 29,92 -29,92 32,84 -32,84 27,37 -27,37 ,00 

 3,70 -3,52 4,15 -3,31 4,34 -3,75 3,97 -2,95 ,00 

Skupaj 

100,00 111,00 82,00 129,00 90,00 121,00 75,00 136,00 211,00 

47,39% 52,61% 38,86% 61,14% 42,65% 57,35% 35,55% 64,45% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

47,39% 52,61% 38,86% 61,14% 42,65% 57,35% 35,55% 64,45% 100,00% 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Trditev smo lahko potrdili saj je, kot je razvidno iz Tabela 4.4, od 211 anketirancev kar 134 

koristilo inštrukcije in predstavlja procent uporabnikov inštrukcij, ki so odgovarjali na 

vprašanje »Pri katerih predmetih ste potrebovali ali potrebujete inštrukcije«, pri matematiki 
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najvišji v osnovni in srednji šoli 74,63 %, na drugem mestu po inštrukcijah je kemija s 67,16 % 

sledita pa ji fizika 61,19 % in angleščina 55,97 %. Prav tako je visok % koristnikov inštrukcij 

po posameznih predmetih v tej raziskavi, saj se giblje med 35 % in 47 %. Da je največ inštrukcij 

pri matematiki nam pove tudi korelacija med inštrukcijami in posameznimi predmeti, kar je 

razvidno iz Tabela 4.5, saj je najmočnejša korelacija med inštrukcijami in matematiko 0,72; pri 

fiziki 0,60, kemiji 0,65 in angleščini 0,56. 

 

Z manj kot 5 % tveganjem lahko trdimo, da največ inštrukcij koristijo dijaki in učenci pri 

matematiki, kar dokazujemo s statistično značilnim hi kvadrat testom (Χ2 
mat= 109,23 in p<0,05, 

Χ2 
fiz = 77,07 in p < 0,05, Χ2 

kem= 99,18 in p < 0,05 in Χ2 
ang= 66,86 in p < 0,05 ) in  korelacijsko 

tabelo, kar pa velja za to anketirano populacijo (priloga, Tabela 8.7). 

  

Tabela 4.5 Korelacija med inštrukcijami in predmeti 

Korelacije 

  instrukcije  matematika  fizika kemija angleščina 

instrukcije 

Pearsonova korelacija 1,00 -,72 -,60 -,65 -,56 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 

matematika 

Pearsonova korelacija -,72 1,00 ,65 ,52 ,47 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 

fizika 

Pearsonova korelacija -,60 ,65 1,00 ,63 ,46 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 211 211 211 211 211 

kemija 

Pearsonova korelacija -,65 ,52 ,63 1,00 ,52 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 211 211 211 211 211 

angleščina 

Pearsonova korelacija -,56 ,47 ,46 ,52 1,00 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 211 211 211 211 211 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Da pa bi ugotovili ali koristijo inštrukcije pri posameznih predmetih v večji meri za popravljanje 

nezadostnih ocen in pri katerem predmetu največ, pa smo oblikovali trditev, da  dijaki in učenci, 

ki koristijo inštrukcije se bolj strinjajo, da največkrat koristijo inštrukcije za popravljanje 

nezadostne ocene pri matematiki. 
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Pri analizi ki je prikazana v Tabela 4.6, kjer smo opravili logistično regresijo je samo pri 

matematiki statistična značilnost p<0,05. 

 

Tako lahko z manj kot 5 % tveganjem trdimo, da se učenci in dijaki bolj strinjajo, da največkrat 

koristijo inštrukcije za popravljanje nezadostnih ocen pri matematiki, kar dokazujemo s 

logistično regresijo, ki ima samo pri matematiki statistično značilnost p<0,05 in je tudi 

predvidevanje, da bo nekdo koristil inštrukcije za popravljanje ocene 1,54 krat večje, kot je 

razvidno iz Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 Popravljanje nezadostnih ocen 

 

Povzetek modela 

Step 1 -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

 251,32 ,11 ,16 

Classification Table 

   Napovedano 

   instrukcije Percentage 

Correct  Opazovano nimam inštrukcij imam inštrukcije 

Step 1 instrukcije nimam inštrukcij 19 58 24,68 

  imam inštrukcije 12 122 91,04 

 Overall Percentage   66,82 

Variables in the Equation 

  B 
Std. 

nap. 
Wald prost.st. 

Stat. 

značilno

st 

Exp(B

) 

Step 

1 

Popravljanje nezadostne ocene..: matematika ,43 ,20 4,82 1 ,028 1,54 

Popravljanje nezadostne ocene...: fizika -,16 ,21 ,57 1 ,449 ,85 

Popravljanje nezadostne ocene...: kemija ,18 ,17 1,16 1 ,282 1,20 

Popravljanje nezadostne ocene...: angleščina ,04 ,17 ,05 1 ,827 1,04 

Constant -,33 ,24 1,98 1 ,160 ,72 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

nimam inštrukcij 0 

imam inštrukcije 1 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Odstotek 

Included in Analysis 211 100,00 

Manjkajoči primeri 0 ,00 

Skupaj 211 100,00 
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Pri dodatni raziskavi smo se posvetili tudi delu učencev in dijakov glede na generacije, saj se, 

kot smo opisali v teoretičnem delu generacije razlikujejo glede vloženega truda za doseganje 

želenih ciljev, kot tudi motivacije. Podatki se nahajajo v prilogi Tabela 8.21. Za ocenjevanje 

uspešnosti smo uporabili trditev, da »Boljša ocena predstavlja večjo uspešnost«.  

 

Iz podatkov je razvidno, da je generacija X v povprečju bolj delavna, oziroma se za dosego cilja 

bolj potrudi, saj se v povprečju bolj strinja, da jim redno učenje in pisanje domačih nalog 

pomaga pri boljših ocenah, kot generaciji Y in Z. Ker je statistična značilnost Levenovega testa 

manjša od 0,05 ni izpolnjen pogoj o homogenosti varianc in pri analizi varianc z ANOVA smo 

dobili statistično značilnost razen pri pisanju domačih nalog pri fiziki in kemiji večjo od 0,05 

zavrnemo ničelno hipotezo, da med generacijami ne obstajajo statistično značilne razlike pri 

trditvah » Redno učenje mi pomaga in pisanje domačih nalog mi pomaga, kar je razvidno tudi 

iz Graf 4.8 in lahko s 5 % tveganjem trdimo, da statistično značilne razlike med generacijami 

obstajajo. 

 

Graf 4.8 Redno učenje in pisanje domačih nalog mi pomaga 

Vir : Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 
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Pri strinjanju s trditvijo, da jim dodatni pouk pomaga pri ocenah je sicer Levenova statistika 

manjša od 0,05, torej pogoj o homogenosti varianc ni izpolnjen in ne obstajajo statistično 

značilne razlike strinjanja med generacijami, da jim dodatni pouk pomaga pri ocenah in je tudi 

signifikanca Anove manjša od 0,05 pri tej anketirani populaciji in lahko z manj kot 5 % 

tveganjem trdimo, da se generacija Y najmanj strinja s to trditvijo. To lahko pripišemo dejstvu, 

da je generacija Z v osnovni šoli, kjer je želja po dodatnem pouku še vedno velika, saj se borijo 

za vpise na srednjo šolo, medtem, ko udeležba na šolskih tekmovanjih v srednji šoli drastično 

upade in dijaki ne čutijo potrebe po dodatnem pouku, oziroma ga v večini šol tudi ne nudijo. 

 

Graf 4.9 Dodatni pouk mi pomaga 

 
 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Pri strinjanju z trditvijo, da jim učiteljeva razlaga in učiteljeva spodbuda pomagata pri 

izboljšanju ocene (Graf 4.10) pa glede na Levenovo statistično signifikanco (priloga, Tabela 

8.22) ne izkazuje statistično značilnih razlik, čeprav se generacija Z nekoliko bolj strinja, da ji 

učiteljeva razlaga in motivacija pomagata pri boljših ocenah, medtem ko sta generaciji X in Y 

glede učiteljeve razlage v povprečju nekako neopredeljeni (3 niti, niti), pa je prisotno njuno v 

povprečju nestrinjanje, da jim spodbuda učiteljev pomaga pri ocenah. 
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Graf 4.10 Učiteljeva razlaga in spodbuda 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Se pa ponovno pojavijo velike razlike v povprečju strinjanja  pri zunanji pomoči pri doseganju 

boljših ocen,  

Graf 4.11, kjer je v povprečju nestrinjanje generacije X in veliko večje strinjanje generacij Y in 

Z, ker nakazuje na veliko večje posluževanje inštrukcij v generaciji Y in Z, da bi prej dosegli 

boljše ocene (priloga, Tabela 8.22).  

 

Graf 4.11 Zunanja pomoč pri doseganju boljših ocen 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 
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Pri preverjanju v kolikšni meri generacije čutijo pomoč učitelja ali inštruktorja kot omogočanje 

individualne razlage (priloga, Tabela 8.22) se generacija Y v povprečju najmanj strinja da ji 

učiteljeva razlaga omogoča individualno pomoč in hkrati najbolj strinja, da ji inštruktorjeva 

razlaga omogoča individualno pomoč.  

 

Graf 4.12 Individualna razlaga 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Vse tri generacije pa se v povprečju bolj strinjajo, da inštruktorjeva pomoč omogoča večjo 

individualno razlago Graf 4.12. 

 

Nazadnje nas je zanimalo še mnenje po generacijah strinjanja, da ocene ne odražajo znanja in 

pomembnost znanja za nadaljnjo uspešnost v življenju. 

 

Kot je razvidno iz Tabela 8.18 v Priloga  8.10 se generacija X bolj strinja, da ocene odražajo 

znanje v 8,7 %, generacija Y s 4,7 % in generacija Z s 7,77, kar pomeni da se anketiranci 

generacije Z in X strinjajo, da ocene ne odražajo znanja in to lahko potrdimo z manj kot 5 % 

tveganjem, kar dokazujemo s statistično značilnim hi kvadrat testom (Χ2 = 19,54 in p < 0,05). 

Pri preverjanju z ANOVO Graf 4.13 pa smo prišli do rezultata, da med generacijami obstajajo 

statistično značilne razlike glede strinjanja, da ocene ne odražajo dejanskega znanja saj je 

Levenova signifikanca manjša od 0,05, torej razlike pri strinjanju med generacijami obstajajo 

(Tabela 8.18, priloga). V povprečju pa se torej generaciji X in Y bolj ne strinjata, da ocene 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

generacija X generacija Y generacija Z

Individualna razlaga

Pomoč učiteljev mi omogoča:
individualno razlago

Pomoč inštruktorje mi omogoča:
individualno razlago



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

82 

 

odražajo dejansko znanje, le malenkostno odstopa generacija Z, ki pa še vedno ne izkazuje 

strinjanja. 

 

Graf 4.13 Ocene odražajo dejansko znanje (strinjanje) 

  

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Kot je razvidno iz Tabela 8.19 v prilogi, pa se 60,87 %  generacije X anketirancev strinja, da je 

znanje pomembno za nadaljnjo uspešnost v življenju. Delež generacije Y je 27,78 % in 

generacije Z pa 45,19 %. torej hipotezo lahko potrdimo, z manj kot 5 % tveganjem, kar 

dokazujemo s statistično značilnim hi kvadrat testom (Χ2 = 18,46 in p < 0,05).  

 

Tudi z Anovo, ki je predstavljena v  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.14 smo prišli do rezultata, da med generacijami ne obstajajo statistično značilne razlike 

glede strinjanja, da je znanje pomembno za nadaljnje življenje, saj je Levenova signifikanca 
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manjša od 0,05, torej razlike pri strinjanju med generacijami obstajajo (Tabela 8.19, priloga). 

V povprečju se torej generacija X bolj strinja, da je znanje pomembno za nadaljnje življenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.14 Znanje pomembno za življenje 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

4.2 Kvalitativna raziskava z koristniki inštrukcij in njihovimi starši 

 

S to kvalitativno raziskavo smo želeli potrditi raziskovalno vprašanje »IV. Ali lastnosti 

individualizma in konformizma povzročajo porast inštrukcij?« 

 

Z intervjuvanci, dvema učencema devetega razreda osnovne šole, dvema dijakoma gimnazije, 

maturantu in dijaku drugega letnika in njihovimi starši smo opravili  pol strukturirane intervjuje 
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(Priloga 8.6), katerih vprašanja so izhajala iz raziskovalnih vprašanj in so bila urejena v tri 

sklope. Prvi del vprašanj se nanaša na opis dijakov in učencev v osnovnih in srednjih šolah ter 

njihovih dosežkov, drugi sklop vprašanj se nanaša na vzroke za koriščenje inštrukcij. Tretji 

sklop pa je namenjen umestitvi intervjuvancev v kategorije. 

 

Zaradi lažje analize bomo najprej umestili intervjuvance v kategorije in to sta dve dekleti iz 

osnovne šole stari 14 let in obiskujeta deveti razred osnovne šole. Med dijaki je ena maturantka 

stara 18 let in en dijak drugega letnika star 16 let. Za vse štiri intervjuvance so se od staršev 

odzvale matere stare med 38 in 42 let in vse z najmanj srednješolsko izobrazbo. Tako imamo 

kategorijo osnovnošolcev, srednješolcev in kategorijo njihovih staršev. Transkripti intervjujev 

in kodiranje se nahaja v Priloga  8.9. 

 

Obe osnovnošolki imata odličen uspeh, pri tem je ena odličnjakinja s samimi peticami, medtem 

ko je druga odličnjakinja z nekaj štiricami in športnica. V kategoriji srednješolcev je dijakinja 

četrtega letnika prav dobra, dijak pa ima dober učni uspeh.  S svojimi dosežki so vsi štirje 

zadovoljni, a srednješolca in ena osnovnošolka, to je kar 75 %, poudarjata, da bi lahko bili še 

boljši. Med vzroki za njihovo ne zadovoljstvo z uspehom srednješolca izpostavljata sprotno 

učenje in ena izmed srednješolk tudi stisko z časom v določenih obdobjih šolskega leta, medtem 

ko osnovnošolka izpostavi problem sistema učenja, ki ga je morala najprej osvojiti skozi 

osnovno šolo in se šele sedaj, ob koncu osnovnega šolanja, poznajo rezultati. 

 

Tudi starši so zadovoljni z šolskim uspehom svojih otrok in z njihovo željo po znanju. Vendar 

pa kar trije izpostavijo, da bi lahko bili še boljši. Le mati dijaka je izpostavila, da ga mora 

občasno pri učenju spodbujati. 

 

Kot je opaziti se morajo učenci prilagajati sistemu izobraževanja, torej lahko raziskovalno 

podvprašanje A. Izobraževanje za kapitalistično demokracijo omogoča razvoj 

konformističnih lastnosti poleg individualizma. potrdimo, saj se razvija konformizem s 

prilagajanjem načinu izobraževanja, kot tudi individualizem, saj je zelo prisotna tekmovalnost 

in želja po čim večji uspešnosti. 
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Glede učiteljev in profesorjev, ki naj bi jim bili najbolj pri srcu, je le maturantka izpostavila 

nedostopnost profesorjev in njihove zahteve po poslušnosti in njihovo neodobravanje 

postavljanja vprašanj med predavanji. Izpostavila je tudi ločevanje med dijaki glede na 

priljubljenost. Ostali trije intervjuvanci izpostavijo kot dobre profesorje družboslovnih 

predmetov, od tega kar dva intervjuvanca profesorico slovenščine in ena profesorico 

angleščine. Najbolj jih navdušujejo razgovori med učnimi urami, možnost podajanja njihovih 

osebnih mnenj ter široko znanje teh profesorjev. Intervjuvani starši so podali dokaj podobno 

mnenje kot njihovi otroci glede pedagoških delavcev v polovici primerov. Srednješolska starša 

sta poudarila pomembnost podajanja osebnih mnenj pri pouku, osebno dostopnost profesorjev, 

jasno razlago in točno opredeljene zahteve do učencev. Tudi pri pouku v osnovni šoli je bila 

izpostavljena kot prednost možnost izražanja lastnega mnenja in pogovorov z nekaterimi 

učitelji med poukom. 

 

Uspešnost učencev in dijakov je le v polovici primerov povezana z priljubljenostjo profesorjev. 

Tako sta dva, ena v srednji in ena v osnovni šoli, najbolj uspešna pri tujih jezikih. Pri 

srednješolki je to povezano z njenim zanimanjem za tuje jezike in zanimivo razlago, pri 

osnovnošolki pa z njenim rednim delom in zavedanjem vrednosti znanja tujih jezikov. En 

srednješolec in ena osnovnošolka uspešnost pogojujeta z delom doma in zanimivostjo 

predmeta, ki po njunih interpretacijah izhaja iz sproščenega odnosa profesorjev in temu 

primerne razlage. Od štirih intervjuvancev je le eden izpostavil kot najbolj priljubljen predmet 

naravoslovni predmet, kemijo, vsi ostali so izpostavili družboslovne predmete, dva tuje jezike 

in eden slovenščino. 

 

Trije od štirih staršev so zelo zadovoljni z dosežki svojih otrok, le mati dijaka je izpostavila, da 

ni nikjer popolnoma zadovoljna. Glede uspešnosti pri predmetih se popolnoma strinjajo s 

svojimi otroci in navajajo iste predmete in podobne vzroke za uspešnost. Predvsem poudarjajo 

komunikacijo s profesorji, ker pripomore k zanimivosti pouka. Osnovnošolski starši tudi 

poudarjajo udeležbe svojih otrok na tekmovanjih iz različnih predmetov, kar pri srednješolskih 

starših ni izpostavljeno. 

 

Manj uspešne predmete tako srednješolci kot osnovnošolci opredeljujejo naravoslovne 

predmete. Oba srednješolca izpostavita matematiko in fiziko, čeprav se nobeden izmed njiju ne 
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sooča z nezadostnimi ocenami. Kot vzroke navajata nezanimivo razlago in premalo vaj med 

poukom. V tem delu lahko potrdimo raziskovalno podvprašanje D. Podajanje učne snovi brez 

aktivnega sodelovanja učencev pri pouku povečuje potrebo po inštrukcijah in C. Zaradi 

pojava individualizma in »želje po poglobljenem znanju« in uspešnosti se povečuje 

intenzivnost inštrukcij., saj imata oba zunanjo pomoč in veliko delata doma, da dosegata 

želene rezultate. Osnovnošolka je izpostavila razliko v zahtevnosti med preverjanji znanja in 

dejanskimi testi, kjer so naloge veliko težje kot jih obravnavajo v šoli, medtem ko ima druga 

učenka težave zaradi daljših odsotnosti od pouka in njej nezanimive snovi in razlage, kar 

povzroča dolgočasje in zmanjšano koncentracijo pri poslušanju, tudi kadar je prisotna. 

 

Le ena mati ne najde predmeta neuspešnosti pri njeni hčerki. Ostale tri so ravno tako kot otroci 

navedle naravoslovne predmete. Vzroke za to vidijo predvsem v osebni nagnjenosti njihovih 

otrok v družboslovje. Med njimi je ena izpostavila visoko angažiranost svojega otroka za te 

predmete. Mati osnovnošolske športnice je kot vzrok manj uspešnosti, a ne neuspešnosti, 

opredelila pomanjkanje razlage zaradi njene odsotnosti od pouka. 

 

Kot vzroke za dodatno pomoč oba srednješolca opredeljujeta v prvi vrsti nezanimanje za 

predmet in s tem povezano pozornostjo pri pouku. Kot drugo pa nezanimivo in nerazumljivo 

razlago profesorjev ter monotonost učnih ur. Dijak z dobim uspehom je izpostavil tudi premalo 

domačega dela. Na tem mestu je smiselno ponovno poudariti, da se nobeden izmed dijakov in 

učencev ne sooča z negativnimi ocenami. Obe osnovnošolki poudarjata njuno željo po 

poglobljenem znanju brez »lukenj«, za boljše uspehe v srednji šoli. 

 

Dva starša vidita razlog za dodatno pomoč v tekmovalnosti in želji po potrjevanju, medtem ko 

mati ene izmed osnovnošolk vidi razlog v njeni odsotnosti in želji po znanju. Le mati 

srednješolca odkrito kritizira šolski sitem in delo pedagoških delavcev predvsem v smislu 

motiviranja učencev, sodelovanja med njimi, želela bi si bolj individualen pristop in več 

komunikacije med dijaki samimi in med dijaki in profesorji in v tem delu lahko potrdimo tudi 

raziskovalno vprašanje B. V izobraževalnih ustanovah ne razvijajo sodelovalnega učenja, 

kar povzroča porast inštrukcij.  
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Slika 4.1 Vplivi na porast inštrukcij 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Vsem anketirancem se zdijo inštrukcije najbolj primerne, ker je prisoten individualni pristop, 

neprestana komunikacija med inštruktorjem in učencem in takojšen odziv inštruktorja na 

napake. Vsi se strinjajo, da je s takim načinom dela napredek zelo hiter. Povedo tudi, da z 

preprostejšo razlago in z nekaj vajami snov razumejo in jo osvojijo. Eden izmed anketirancev 

vidi v inštrukcijah tudi motivacijo za delo. Prav tako je izpostavljeno, da se po inštrukcijah 

počutijo bolj prepričani v svoje znanje. Vsi se strinjajo, da se na sošolce ne bi nikoli obrnili, saj 

med njimi ni veliko sodelovanja. Starši prav tako poudarijo zadovoljstvo z inštrukcijami 

predvsem zaradi individualnega pristopa in poglobljenega znanja s tempom, ki ga vsak 

INDIVIDUALIZEM avtonomija

neodvisnost

tekmovalnost

samoocenjevanje

egoizem

želja po znanju

KONFORMIZEM umikanje v individualnost

pasivnost

prilagojeno vedenje

podredljivost



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

88 

 

posameznik zmore, tako da so rezultati hitro vidni. Dijaki in učenci se za pogostost inštrukcij 

odločajo sami in se jih poslužujejo čez vse leto. Le pri enem dijaku je občasno potrebno 

posredovanje staršev. Tudi starši se povsem strinjajo z njimi in podpirajo njihovo željo po 

znanju. 

 

Iz ankete izhaja tudi, da si anketirani dijaku in učenci sami postavljajo cilje, ki jih skušajo 

doseči. Pri tem vprašanju ni bilo nikakršnih neskladij med odgovori dijakov in učencev ter 

njihovih staršev, saj jih povsem podpirajo. Eden izmed štirih staršev je izpostavil, da so včasih 

cilji previsoki, eden je celo omenil, da ima otrok cilj kako čim manj delati, a kljub temu doseči 

želeni cilj. 

 

Raziskovalno vprašanje »Ali lastnosti individualizma in konformizma povzročajo porast 

inštrukcij?« lahko potrdimo, kar je razvidno tudi iz Slika 4.1, kjer so opredeljene 

individualistične in konformistične lastnosti učencev in dijakov, ki so izstopale iz intervjujev.  

 

4.3 Kvalitativna raziskava s pedagoškimi delavci 

 

V tretjem delu raziskave smo opravili pol strukturirane intervjuje s petimi učiteljicami v 

osnovni šoli, od katerih je bila ena učiteljica na mestni šoli, ena na primestni šoli in tri na 

podeželski šoli ter eno profesorico srednje šole. Dve intervjuvanki sta poučevali matematiko, 

ena fiziko in ena angleščino.  Okvirna vprašanja za polstrukturirane intervjuje (Priloga  8.7) 

smo oblikovali po raziskovalnih vprašanjih in opravili transkripte in kodiranje izvedenih 

intervjujev (Priloga  8.8). V tem delu bomo potrjevali raziskovalno vprašanje V. Ali razvoj 

individualističnih lastnosti učencev povzroča spremembe v njihovi motivaciji  in v 

metodah poučevanja učiteljev? 

 

Vseh šest intervjuvank ocenjuje delo učencev in dijakov kot zelo kampanjsko, kar se odraža na 

kvaliteti znanja. Vse se strinjajo, da tako učenci kot dijaki iščejo hitre poti za dosego želenih 

ocen. Te trditve pedagoške delavke podkrepijo z dejstvi, da v osnovnih šolah, kjer se izvajajo 

preverjanja znanj, učenci učijo zgolj iz testov preverjanja znanj in ne poglobljeno. Le te 
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uporabljajo za učenje, zato je znanje nekvalitetno in neutrjeno. Učenci tako niso motivirani za 

učenje, samo učiteljica angleščine je poudarila, da obstajajo izjeme, ko uporabi drugačne 

metode učenja, kot na primer navaja glasbo, kar pa se seveda ne gre pri naravoslovnih 

predmetih. Učiteljici v mestni osnovni šoli in v srednji šoli sta tudi izpostavili, da delavnost 

zelo strmo upada, kar je najbolj opazno pri pisanju domačih nalog. Prav tako se stopnja 

delavnosti izkazuje pri učenju in osvajanju novih znanj, kjer zasledujejo moto, kako s čim manj 

truda doseči želene ocene.  

 

Pri matematiki imajo tako v osnovni kot tudi v srednji šoli domače naloge vsak dan, a jih 

preverjajo samo v osnovni šoli, v srednji šoli pa ne. Ker starši v razgovorih z učitelji 

izpostavljajo, da le te niso obvezne, jih z leti učenci in dijaki vse manj pišejo in pedagoški 

delavci nimajo vzvoda stimulacije za domače delo in posledično je znanje manj utrjeno. Ena 

izmed učiteljic se poslužuje izraza vaje za utrjevanje namesto domača naloga. Preverjanje 

znanja pred preizkusi znanja nimata ne učiteljica v mestni šoli niti profesorica v srednji šoli, 

ker se za preverjanja znanj učenci in dijaki ne učijo, kar smo že izpostavili in s tem se strinjajo 

tudi ostale intervjuvanke, ki preverjanje znanj imajo. Vse pa dodatno poudarjajo, da se ne učijo 

za znanje, pač pa za ocene.  

 

Glede velikih razlik v dojemanju snovi in znanju samem je po mnenju intervjuvanih pedagoških 

delavk potrebno iskati v prvi vrsti pri odnosu staršev do šole in učenja in nato v šolskem okolju, 

predvsem v učnem okolju v razredih, kjer kot lahko potrdimo s primerom zelo pridnega učenca, 

ki je preskočil razred in se v novem razredu, okolju, ne znajde. Delavnost mu je zelo upadla. 

Uspešnost otrok je po njihovem mnenju zelo malo odvisna od sposobnosti otrok, čeprav dve 

izmed učiteljic izpostavita tudi afiniteto do predmeta. Kljub slabšemu odnosu do dela za učenje 

pa je prisotna, predvsem v mestni osnovni šoli, tudi velika tekmovalnost, kar potrjuje dejstvo, 

da učenci velikokrat naprošajo za popravljanje ocen, čeprav le te niso negativne, a so pod 

njihovimi pričakovanji, oziroma pod pričakovanji staršev.  

 

Ena izmed učiteljic opozori tudi na veliko količino obšolskih dejavnosti, ki povzročajo  nervozo 

in učenci preprosto ne zmorejo vsega dodatnega dela, zato se učijo le tisto, kar je nujno, torej 

racionalizirajo njihov prosti čas. Srednješolska profesorica pa je izpostavila kot vzroke za 

neuspešnost v srednji šoli predvsem različno predznanje iz osnovne šole, lenobo ali ne 
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privzgojene delavne navade, kar se kaže predvsem v vloženemu trudu za uspeh pri posameznih 

predmetih in to kljub tekmovalnosti. Prav tako zelo slabo sprejemajo neuspehe in postanejo 

hitro depresivni, saj jih neuspehi ne spodbudijo k večjemu delu.  

 

Vsem osnovnošolskim učiteljicam se zdi najboljša pomoč, ki jo učenci lahko dobijo, pomoč v 

šoli, v obliki dopolnilnega pouka. Tudi na učitelje se učenci lahko obrnejo kadarkoli, med 

urami, med dopolnilnim poukom in med odmori. Kar na dveh osnovnih šolah prakticirajo tudi 

dodatno individualno pomoč v primeru dolge odsotnosti od pouka ali posebnih potreb. V dveh 

primerih je bilo tudi izpostavljeno, da na dopolnilni pouk prihajajo učenci, ker so jim starši tako 

naročili in sploh ne vedo, zakaj so tam. Vse učiteljice se strinjajo, da so inštrukcije v osnovni 

šoli potuha, saj se s takim delom ne naučijo samostojnosti in delavnosti. Med seboj si ne 

pomagajo, v večini primerov jim starši ne dovolijo, saj predstavlja zanje tako učenje izgubo 

časa za njihovega otroka. Veliko pa za svoje otroke naredijo straši. 

 

Tako lahko potrdimo raziskovalno podvprašanje C. Individualizem in tekmovalnost 

preprečujeta medsebojno sodelovanje. in A. Zaradi povečanega individualizma pri 

prehodu iz socializma v demokratični kapitalizem se pri metodah poučevanja vedno bolj 

uporabljajo individualni načini dela z učenci in dijaki. 

 

V mestni osnovni šoli in srednji šoli pa je bila izpostavljena njihova neaktivnost, z besedami:  

»ne sprašujejo, velikokrat slišim, da jim pomaga starejši brat ali sestra ali velikokrat 

inštruktor, nesmiselna je taka pomoč, če potem zaradi te dodatne pomoči ne poslušajo 

pri pouku in odgovorijo mi bodo že popoldne razložili, torej predvidevam, da imajo 

redno popoldansko pomoč, a bi se vse lahko naučili v šoli« 

 

Delo dijakov z inštruktorjem je v srednji šoli še bolj intenzivno, saj le ta prevzame vlogo staršev 

v osnovni šoli in omogoča dijaku dodatno razlago za hitro in učinkovito pot do cilja in to brez 

veliko vloženega truda. Profesorici se zdi taka pomoč primerna, če je slabo predznanje  iz 

osnovne šola, a imajo inštrukcije tudi za boljše ocene, kar pa opredeljuje kot nesmisel.  

 

Rezultati pisnih preizkusov znanja v osnovnih šolah so dokaj dobri, saj se gibljejo med 0 % in 

25 % in to predvsem tam, kjer imajo preverjanja znanj pred preizkusi znanja in med urami 
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utrjujejo minimalna potrebna znanja. To pa ne velja za mestno osnovno šolo in srednjo šolo, 

kjer se preverjanja znanja tudi pogosto ponavljajo. To kaže na nedelavnost otrok, saj jim ne 

olajšajo učenja s preverjanji znanj. V srednji šoli se pogosto dogaja, da rezultati tudi pri 

ponavljanjih preizkusih znanj niso bistveno boljši, le malo dijakov popravi ocene. Vzroke za ta 

pojav profesorica vidi v kampanjskem in okrnjenem učenju, saj se naučijo samo tisto, kar je 

bilo v prejšnjem preizkusu znanja, ne pa celotne obravnavane snovi, oziroma se naučijo vzorce 

ne pa razumskega razumevanja. 

 

Vsi udeleženci intervjujev so prepričani, da je inštrukcij veliko in vzroke vidijo predvsem v 

izraziti motivaciji učenja samo za oceno in visokimi ambicijami staršev, ki zahtevajo najboljše 

ocene, kar nakazuje na inštrukcije tudi boljših učencev. Samo ena učiteljica v osnovni šoli je 

izpostavila določeno skupino in to v enem od  devetih razredov, kjer si učenci dejansko 

pomagajo med seboj, preverjajo rezultate in iščejo napake, kar predstavlja dobro vodilo za 

utrjeno znanje. Ena izmed učiteljic v podeželski šoli pa je izpostavila tudi brezplačno dodatno 

pomoč na Mirenskem gradu. Vzrok za inštrukcije v srednji šoli vidi profesorica predvsem v 

tekmovalnosti in omejitvah vpisa na fakultete. Na ta način osvojijo znanje hitro in z veliko manj 

napora. Tako lahko potrdimo tudi raziskovalno podvprašanje B. Zaradi individualnosti in 

tekmovalnosti vidijo izobraževalni delavci ocene kot edini motivacijski faktor za učenje 

učencev in dijakov. 

 

Anketirani učitelji predmetov v osnovnih šolah so prepričani, da bi učenci zmogli večino dela 

opraviti v šoli in bi bila mogoče nujna polurna pomoč na dan za slabše otroke, oziroma učiteljica 

mestne šole ocenjuje da do maksimalno ene šolske ure v povprečju na dan, čeprav imajo po 

večini pomoč v osnovni šoli občasno, pred testi ali pri določenih snoveh, pa jo imajo nekateri 

boljši učenci tudi redno, vsaj dvakrat tedensko. Enakega mnenja je tudi profesorica na srednji 

šoli.  

 

Anketirane učiteljice tudi opažajo, da je potrebno učencem in dijakom vedno bolj privzgajati  

Tolerantnost. Spoštovanja do pedagogov je vse manj. Menijo tudi, da kljub temu, da so sami 

tekmovalni individualisti ne sprejemajo individualnosti drugih, kot tudi ne sprejemajo 

avtoritete, se ne pustijo voditi, niti usmerjati, a zelo dobro poznajo svoje pravice. Imajo izredno 
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željo po enakosti. Profesorica v srednji šoli je izpostavila tudi, da je potrebno graditi doslednost 

in spoštovanje dogovorov, saj jih zelo radi kršijo.  

 

Vse intervjuvane pedagoške delavke se soglasno strinjajo, da ocene ne odražajo dejanskega 

znanja, ker se učijo samo za ocene in zelo kampanjsko, ter nimajo samoiniciativnosti za učenje, 

čeprav se jim zdi znanje pomembno.   

 

Vse intervjuvanke so tudi prepričane, da okolje sprejema in podpira individualizem in zato je 

tudi pouk vedno bolj individualistično usmerjen in prilagojen posamezniku z nekaj frontalne 

razlage. Pri individualnem poučevanju pa izstopata mestna osnovna šola in v srednja šola, kjer 

je pouk, če želijo doseči določen nivo znanja, večinoma frontalen za individualno delo pa 

opredeljujejo delo na domačih nalogah. 

 

Mnenje anketirank je, da današnji otroci niso bolj samostojni, temveč so vedno bolj odvisni od 

staršev. Čeprav naj bi bilo delo staršev usmerjanje in privzgajane delavnosti in odgovornosti, 

pa rezultati niso vidni. Starši v osnovi ne zaupajo svojim otrokom, jih zato nadzirajo in 

usmerjajo in otroci izpolnjujejo želje svojih staršev. S takim načinom pa se spreminja 

motivacija učencev za delo, saj iz intervjujev izhaja, da se predvsem učijo za ocene. Prav tako 

je vidno predvsem v osnovnih šolah, da se spreminja sistem poučevanja in prehaja iz 

frontalnega podajanja snovi v individualno delo z učenci in to predvsem v osnovnih šolah. Tako 

lahko raziskovalno vprašanje V. Ali razvoj individualističnih lastnosti učencev 

povzroča spremembe v njihovi motivaciji  in v metodah poučevanja učiteljev?«, potrdimo. 

 

4.4 Kvalitativna raziskava – opazovanje z udeležbo  

 

V prvih letih inštruiranja je bilo le to večinoma omejeno na posameznike, ki so potrebovali 

pomoč pri  določenih snoveh  pri matematiki in fiziki, torej za popravljanje nezadostnih ocen v 

srednji šoli. 
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Po letu 1995 je bilo kar nekaj inštruirancev tudi iz osnovne šole, a še vedno večinoma za 

posamezne snovi v matematiki in fiziki, ki jih niso razumeli in so potrebovali dodatno razlago, 

da so lahko popravili ocene, oziroma, da so pričeli razmišljati v pravi smeri in se nato učili 

sami. Velike spremembe so se pričele po letu 1999. Takrat sem prvič dobila najprej dva 

inštruiranca, katera sem inštruirala matematiko in fiziko skozi vso osnovno šolo, od petega 

razreda pa vse do konca srednje šole. V letu 2000 pa sem dobila na inštrukcije učenko sedmega 

razreda, ki naj bi zaostala in so starši prosili za pomoč kar pri vseh šolskih predmetih. Tako je 

učenka prihajala na inštrukcije redno skoraj vsak dan. Po letu 2000 je bilo takih otrok, z rednimi 

inštrukcijami, vsako šolsko leto vedno več. V današnjih dneh pa je kar 40 % mojih inštruirancev 

iz osnovne šole in potrebujejo pomoč pri skoraj vseh predmetih redno, tako, da je inštruiranje 

v osnovni šoli postalo kot nekakšna pomoč pri učenju. Tudi v srednji šoli postajajo inštrukcije, 

ki so se prej odvijale samo pred preizkusi znanj vedno bolj redne od enkrat do dvakrat tedensko 

po dve uri za posamezen predmet. Samo inštrukcije kemije se po večini odvijajo le pred 

preizkusi znanja, a se pričnejo učiti v večini par dni, le boljši učenci vsaj štirinajst dni pred 

preizkusom, saj njihovo delo, tako kot pri ostalih proučevanih predmetih ni redno, razen če 

imajo inštrukcije. Zelo pogosto se dogaja, da pokličejo za inštrukcije in na vprašanje »katero 

snov so obravnavali« velikokrat ne vedo odgovora in pri tem razložijo, da niso nič razumeli in 

v tem kontekstu tudi ne vedo vsebine obravnavane teme. 

 

Vsekakor je verjetno tak obrat v inštrukcijah povzročilo dejstvo, da se starši zavedajo 

pomembnosti izobraževanja, saj le to pomeni boljšo prihodnost za njihove otroke, hkrati, pa 

jim sami težko pomagajo. To dejstvo lahko potrdimo tudi z velikim povečanjem inštrukcij 

angleščine, kot nujno znanje tega tujega jezika za boljše pozicioniranje v družbi, v zadnjih letih.  

 

Vzrok za povečanje inštrukcij vidimo tudi v stopnji izobrazbe staršev, saj ima veliko staršev 

samo poklicno ali srednjo šolo in svojim otrokom težko pomagajo pri izobraževanju, saj je 

njihovo znanje omejeno. Drugi, tudi dokaj pomemben dejavnik je čas, razpoložljivi čas za delo 

z otroki. Večina jih je zaposlenih, delavni časi so dolgi in jim tako ne utegnejo in tudi ne znajo 

pomagati. Poleg tega se je razvila tudi tekmovalnost med starši in njihova obsedenost po 

»najbolj pridnih« otrocih, oziroma želja po možnosti nadaljnjega izobraževanja, da bodo 

njihovi otroci živeli boljše kot živijo sami.  
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Kar nekaj staršev inštruirancev ima tudi univerzitetno izobrazbo, a tudi ti raje nudijo otroku 

inštrukcije, ker se jim zdi to bolj profesionalno. Glede na okolje bivanja pa bi ocenila, da ni 

bistvenih razlik med podeželjem in mestom, saj učim tako v mestu kot na podeželju. Opazila 

pa sem, da je pri podeželskih inštruirancih več staršev z izobrazbo višjo od srednje šole, kar pa 

seveda ni presenetljivo, saj se na goriškem po zgledu zahoda kar veliko premožnih in 

izobraženih seli na podeželje. 

 

Poleg tega, da se je nabor predmetov razširil, v osnovni šoli na večino predmetov, v srednji šoli 

pa se je po letu 2000 pričelo vedno večje povpraševanje po kemiji in angleščini. Angleščina kot 

jezik sporazumevanja je postal izredno pomemben po osamosvojitvi in starši, ki ga niso 

obvladali najboljše, so želeli le to nadoknaditi pri svojih otrocih. 

 

Z leti pa se spreminja tudi odnos inštruirancev do dela. Če sem nekje do leta 2000 priporočila 

dodatne naloge, so bile le te tudi vedno narejene in v nalogah vedno označeno, kaj jim ni bilo 

razumljivo, oziroma so znali definirati njihovo neznanje ali pa nerazumevanje. Po tem letu pa 

so inštruiranci vedno manj želeli delati naloge samostojno doma in vedno več v moji prisotnosti. 

Opazno se povečuje potreba po vedno večji motivaciji, spodbudi, pohvali, ter potrjevanju s 

strani inštruktorja, kar je nekakšno nadaljevanje domače pohvale, oziroma kompenziranje ne-

hvale v šolskem sistemu. Vedno bolj postajajo nesamostojni in nesamozavestni, a kljub temu 

je njihova želja, ba bi z manj samostojnega dela hitro dobili dobre ocene, bili pohvaljeni in s 

tem uspešni in sprejeti tako s strani družine kot sošolcev. Tako si dvigajo svojo vrednost. Želja 

po hitrih uspehih pa povzroča vedno bolj prisotno učenje za preizkuse znanja po načelu  »samo 

to bomo pisali«. Velikokrat  prinesejo na inštrukcije stare »teste« in se naučijo samo tiste naloge 

na preizkusih znanja in še te brez razumevanja, samo po »kuharskih receptih«. Takemu delu 

vedno sledi razočaranje in ponoven padec samozavesti, dokler jih ne uspem prepričati, da je 

pomembno znanje. Dobre ocene bodo prišle z rahlim zamikom.  

 

V zadnjih petih letih se pojavlja nov trend inštrukcij za odlične ocene, kar meni kot inštruktorici 

predstavlja velik fenomen. Odlično oceno si učenec in dijak zasluži samo s svojim delom in 

inštruktor bi lahko pomagal le pri usmerjanju pri reševanju težjih nalog, a se pogosto dogaja, 

da so odlične ocene, predvsem v osnovni šoli posledica dela inštruktorja z učencem na prejšnjih 

preizkusih, kar pa ni pokazatelj pravega znanja in zato tudi prihaja do izredno velikih odstopanj 



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

95 

 

v znanju na srednjih šolah. Tu bi želela opisati primer dijakinje drugega letnika gimnazije, ki 

ni znala rešiti enačbe, niti odštevati, seštevati ter množiti in deliti negativnih števil in računati 

z ulomki, kar je kot obravnavano snov imela v sedmem razredu osnovne šole, s tem da je imela  

ob koncu osnovne šole v matematiki zaključeno oceno prav dobro. Ta učenka je celoten drugi 

letnik potrebovala za »krpanje« lukenj v njenem znanju za nazaj in je morala veliko dela vložiti, 

da je ob koncu drugega letnika imela zaključeno pozitivno oceno, kar seveda pomeni, da so bile 

ocene v osnovni šoli visoke, a niso prikazovale pravega znanja. Trend rednih inštrukcij v 

osnovni in srednji šoli se še povečuje in sorazmerno se povečujejo tudi inštrukcije za odlične 

ocene.  
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5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

Tabela 5.1 Preverjanje hipotez 

Raziskovalno vprašanje 
Uporabljeni 

statistični 

preizkus/kodiranje 

Rezultati  potrjenost 

I. Ali na intenzivnost inštrukcij vplivata 

kraj bivanja in izobrazba staršev?  
 

 stran 63 NE 

H.I. 1 Učenci in dijaki, ki bivajo v mestu se 

pogosteje poslužujejo inštrukcij. 
Hi- kvadrat stran 63 NE 

H.I. 2 Učenci in dijaki, katerih starši imajo 

višjo izobrazbo se pogosteje poslužujejo 

inštrukcij. 

Hi- kvadrat stran 64  NE 

 

II. Ali se metode poučevanja razlikujejo 

med osnovno in srednjo šolo? 

 

 stran 64 DA 

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče n

ajti. 

Hi- kvadrat,  

t-test 
stran 65 DA 

III.  Ali pogostost posluževanja inštrukcij 
narašča z generacijami?  

 stran 68 DA 

H.III. 1 Generacija X se redkeje poslužuje 

inštrukcij kot druge generacije. 
Hi- kvadrat   stran 68 DA 

H.III. 2 Generacija X se bolj strinja, da se 

boljše razume s sošolci in ima več 

medsebojne pomoči in si vedno postavlja 

cilje ter se bolj zanje potrudi bolj kot druge 

generacije. 

Hi- kvadrat, 

Anova, Tests of 

Between-Subjects 

Effects  

stran 70   

IV. Ali lastnosti individualizma in 
konformizma povzročajo porast inštrukcij? 

Hi- kvadrat, Anova,  

logistična regresija, 

korelacija, Odprto 

kodiranje 

stran 83 

Priloga  

8.9 
DA 

V. Ali razvoj individualističnih lastnosti 
učencev povzroča spremembe v njihovi 
motivaciji  in v metodah poučevanja učiteljev? 

Hi- kvadrat 

Anova ,Odprto 

kodiranje 

stran 88 

Priloga  

8.8 
DA 

Vir: Perozzi, lastna raziskava (2017) 

 

V tem delu smo združili vse rezultate raziskave in jih bomo s triangulacijo povezati saj se 

raziskovalna vprašanja dopolnjujejo in prepletajo. 
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Slovenija je bila kolektivistična dežela, a je po osamosvojitvi postajala vedno bolj povezana z 

zahodnim svetoma za katerega je individualizem in demokratični kapitalizem zelo izrazit pojav, 

kar potrjuje tudi raziskava, ki jo je opravil Ule (Rus in Toš, 2005). 

 

V individualističnih kulturah leži na posamezniku odgovornost tako za lastno kot tudi za 

uspešnost ožje družine. Odnosi so drugotnega pomena, vrednost ima posameznik, namen 

izobraževanja naj bi predstavljal naučiti se učiti. Pojavlja se individualna odgovornost za 

sprejemanje odločitev in to v vedno manjših skupinah, ki bi lahko vsaj delno razbremenile 

individuuma tveganja sprejemanja nepravih odločitev (Bauman, 2001). Kot izhaja iz 

opravljenih pol strukturiranih intervjujev, so vsi udeleženci izobraževalnega procesa pozitivni 

učenci in nimajo nezadostnih ocen. Tako sta oba osnovnošolska učenca po uspehu odličnjaka, 

od srednješolcev je eden prav dober, drugi udeleženec srednješolskega izobraževanja pa je 

dober učenec, z občasnimi težavami v naravoslovnih predmetih. Prav tako so s svojimi otroci 

zadovoljni starši, a je kar šest izmed osmih anketirancev izpostavilo dejstvo, da bi lahko bili še 

boljši. Torej je prisotna tekmovalnost, kar kaže na željo po samopotrjevanju, kjer oseba tekmuje 

predvsem sama s seboj, preko dokazovanja koliko zmore. S takim tekmovanjem pa je opazen 

napredek tudi v skupini, razredu, kjer je tekmovanje težje (Krajnc, 1982). Vendar ne smemo 

pozabiti, da učenci in dijaki tekmujejo za ocene, za uspeh. Psihometrično ocenjevanje, ki naj bi 

predstavljalo objektivno ocenjevanje, tako pogosto ne upošteva napredka znanja pri 

posamezniku in posledica je nezainteresiranost otrok do znanja, interes izkazujejo samo do 

ocen, kar potencirajo tudi starši. Vedoželjnost otrok usahne in se spremeni v vprašanje »Ali je 

za oceno?«, kar pedagoški delavci doživljajo zelo pogosto. Ravno vedoželjnost, katere imajo 

otroci v rosnih letih največ, pa je najmočnejši motiv za aktivno in uporabno znanje, kar nakazuje 

na zgodnje spreminjanje interesov posameznika za učenje, ki je v angleškem slovarju 

opredeljen kot:  

»Interes je stališče ali skupek usmerjevalnih sil, je težnja, ki omogoča selektivno 

pozornost do nečesa, je stališče ali občutek, da se nam zdi določen objekt ali dogodek 

drugačen oziroma nas še posebej prizadene, je prizadevanje, da bi neki objekt do 

popolnosti spoznali, radovednost, je občutek, brez katerega menimo, da se oseba ne 

more učiti.« (H., A.: A Comprehensive Dictionary of Psychological and 

Psychoanalytical Terms). 
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Po taki definiciji interesa je učenje brez interesov neučinkovito in zato so interesi del primarne 

motivacije, ki se razvijejo na podlagi učenja in splošnih izkušenj (Krajnc, 1982). Razvijajo se 

pod vplivom socialnega okolja in vzgoje. Sodobni svet temelji na uspešnosti in učinkovitosti, 

spodbujanju tekmovalnosti in od otrok zahteva iskanje načinov za uspešno opravljanje nalog 

kot individuumov, kjer se uspešnost ocenjuje preko samo-refleksije in so lahko zmagovalci ali 

poraženci preko izobraževanja. Prav iz tega vidika je razumljivo, da učitelji in profesorji vedno 

bolj opažajo, da se otroci učijo samo za ocene. 

 

Kljub temu dejstvu anketna raziskava prikazuje, da se učenci in dijaki generacije Z in Y v 

povprečju bolj strinjajo, da ocene ne odražajo dejanskega znanja, so pa po njihovem mnenju 

pomembne za uspeh v življenju, saj družba znanje ocenjuje z ocenami. V povprečju se tudi 

strinjajo, da je znanje pomembno za nadaljnje življenje in pri tem se v povprečju najbolj strinja 

generacija X najmanj pa generacija Y, katera je v povprečju tudi najbolj prepričana, da ocene 

na odražajo dejanskega znanja. 

 

Učinkovitost učenci in dijaki dosežejo z inštrukcijami, kjer v kratkem časovnem obdobju 

pridobijo zadostno znanje za ocene, ki so po njihovi samopodobi primerne zanje. 

 

Vsekakor se v vseh treh delih raziskave nakazuje, da se individualistične lastnosti večajo iz 

generacije v generacijo in so zelo prisotne v generaciji Y in Z, kot tudi spremljajoča 

tekmovalnost, učinkovitost in storilnost, medtem ko je delavnost preko domačih nalog in 

rednega učenja izražena najbolj pri X generaciji, ki se večinoma nahaja v terciarnem 

izobraževanju. Tako se generaciji Y in Z v povprečju bolj strinjata z zunanjo pomočjo, 

inštrukcijami, kar je pogojeno z učinkovitostjo in storilnostjo in seveda tudi večanjem 

individualizma iz generacije v generacijo. Pri tem pa se je izkazalo, da kraj bivanja in izobrazba 

staršev ne vplivata na inštrukcije, kar lahko utemeljujemo z bolj zahodnim načinom življenja v 

kasnejših generacijah. To se pozna predvsem v tem, da se bolj izobraženi in bolj premožni starši 

v večini selijo na podeželje, saj se zavedajo pomembnosti zdravega in mirnega okolja in 

povezanosti z naravo, ter posledično manjšega vpliva raznih motečih dejavnikov v razvoju 

njihovih otrok, zato je tudi največji delež inštrukcij iz podeželja in nato iz primestnega okolja.  

Višja izobrazba staršev pa posledično omogoča njihovo večjo angažiranost pri delu z otroki in 

večji spekter pomoči. Prav iz tega vidika imajo otroci, katerih starši imajo višjo izobrazbo manj 
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inštrukcij, kot otroci staršev s srednješolsko izobrazbo. Tako je delež inštruirancev katerih starši 

imajo srednješolsko izobrazbo, po anketi znašal več kot 70 %, kar nakazuje, da se zavedajo 

pomembnosti izobraževanja, a nimajo dovolj znanja za pomoč pri šolskem delu, hkrati pa želijo 

uspešnega otroka. Starši z nižjo izobrazbo od srednješolske pa si inštrukcij ne morejo privoščiti 

v tolikšni meri, čeprav bi si jih želeli. 

 

Izobraževalni delavci, predvsem v osnovnih šolah, dajejo poudarek na individualnem pristopu, 

kar potrjujejo izjave intervjuvanih učiteljev, »dostopni smo kadarkoli med odmori, med poukom 

ali pred poukom««. Individualno učenje pa je manj prisotno v mestnih osnovnih šolah in 

srednjih šolah, oziroma tam pouk večinoma poteka frontalno in je individualno delo omejeno 

na domače delo. Vsekakor pa tudi v teh šolah pedagoški delavci poudarjajo, da so dostopni za 

dodatno razlago, s čimer pa se v povprečju ne strinjajo s trditvijo, da jim učiteljeva pomoč 

omogoča individualno razlago niti intervjuvani uporabniki inštrukcij.  Da srednje šole še nimajo 

tako razvitega individualnega sodelovanja med učitelji in učenci lahko iščemo, po vsej 

verjetnosti, v obsežnem učnem programu in rigidnem sistemu izobraževanja, ter v določeni 

meri tudi ne zavedanju pedagoških delavcev o pomembnosti in odgovornosti njihovega dela, 

»naučiti« dijake.  

 

Najbolj individualistične lastnosti zaznane v intervjujih so usmerjenost navznoter in manjša 

stopnja samozaupanja, kar se kaže pri odgovorih, da jim inštruktorji dajejo občutek »sigurnosti« 

v svoje znanje, ali kot izhaja iz ankete, kjer se anketiranci v povprečju bolj strinjajo, da jim 

»inštrukcije omogočajo individualno razlago, predvsem generaciji Y in Z, ter da jim omogočajo 

večkratno razlago, potrpljenje, da razumem in spodbujanje da razumem« ocenjuje generacija Y 

z več kot 50 %, generacija Z s več kot 30 %, medtem ko generacija X z okoli 20 % (priloga 10 

tabela 0–23). Vsem otrokom je skupna želja po znanju in uspešnosti ter samoodgovornost za 

svoje življenje. Podobna opažanja smo zasledili tudi pri raziskavi z opazovanjem, kje je močno 

izraženo sodelovanje z inštruktorjem, medsebojno zaupanje in pomoč pri motivaciji ter da 

velikokrat deluje inštruktor tudi kot zaupnik, kar je bilo opaziti tudi pri udeležbi z opazovanjem, 

saj se inštruiranci velikokrat obračajo na inštruktorja tudi po nasvet kako premagati določene 

stiske, ki jih doživljajo v šoli. 

 



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

100 

 

Pri naši raziskavi smo ugotovili, da dijaki in učenci, ter prav tako njihovi starši uspeh v šoli 

pogojujejo in pripisujejo njihovemu delu, sposobnostim, trudu, želji po znanju ter 

tekmovalnosti in ga ocenjujejo preko ocen, kar poudarjajo tudi intervjuvani pedagoški delavci. 

Vse to je zelo izpostavljeno preko kombinacije besed »lahko bi bili še boljši« ali besed učiteljev 

»učijo se kampanjsko … samo za ocene«. Iz tega izhaja tudi potreba po inštrukcijah, s katerimi 

hitro in brez veliko vloženega dela ter zelo neposredno rešujejo težave nastale med učenjem, 

kar je tudi individualistična lastnost. Hkrati pa se pokaže tudi njihova generacijska lastnost, 

neučakanost in materializem, saj se zavedajo, da bodo le z dobrimi ocenami lahko nadaljevali 

študij in si kasneje pridobili boljše plačano službo, a tako znanje je kampanjsko in ne predstavlja 

vrednega znanja, pa čeprav so ocene visoke. Podobne poglede smo pridobili tudi s terena, saj 

je bilo zelo razvidno, da se inštruiranci velikokrat odločajo za točno določene naloge, ki bodo 

v testu in jih ostalo znanje ne zanima, pa čeprav so bili opozorjeni na nevarnosti učenja po 

»kuharskih receptih«, brez razmišljanja. Pomembne so jim predvsem ocene. 

 

Presenetljivo je dejstvo, da so straši zelo vpeti v delo svojih otrok, saj iz intervjujev lahko 

opazimo, da imajo skoraj na vseh področjih približno enake odgovore, torej ne prihaja do 

velikih razhajanj med njimi in je tudi pri njih zaznati predvsem individualistične lastnosti. To 

je sicer nekoliko v nasprotju z Chomskyi-jevo ideologijo, ki se zavzema, da bi se moralo otroke 

v izobraževalnem procesu in doma obravnavati kot ustvarjalce s sposobnostjo »razvoja v 

občudovanja vredno obliko na primerni prsti, zraku in svetlobi.« (Chromsky v Hill 2001). 

 

Individualistične lastnosti so za odtenek bolj izražene pri osnovnošolcih kot pri srednješolcih, 

kar lahko deloma pripišemo dejstvu, da z leti izobraževanja, predvsem pa v puberteti, postajajo 

subjekti bolj konformistični, saj so prešli prvo obdobje prilagajanja v osnovni šoli. Tudi v času 

izobraževanja se pojavlja vedno večja potreba po sodelovanju in druženju, a teh lastnosti 

intervjuvancev, kot so pomoč pri učenju ali kakršna koli druga pomoč med sošolci ali uporaba 

besede »mi« namesti »Jaz«, ni prisotna. Izražena ni niti kolektivistična lastnost, kot npr. 

pripadnosti skupini, saj iz vseh intervjujev inštruiranih otrok veje njihova potreba po znanju, 

tekmovalnosti in pomembnost »Jaza« ter odgovornost za uspeh, tako pri osnovnošolcih kot pri 

srednješolcih, kar vpliva na odnose. Tudi v analizi anketnih vprašalnikov je pomoč med sošolci 

minimalna in prav tako razumevanje s sošolci, kar pa se zelo razlikuje pri generaciji X, kjer je 

ta odstotek pomoči in sodelovanje skoraj za polovico višji in imajo tudi veliko manj inštrukcij, 
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saj je njihova vrednota delo in s trdim delom prihajajo do znanja, medtem, ko generacija Y in 

poznejša iščejo hitre poti do znanja. Tudi pri raziskavi opazovanje z udeležbo je bilo zaznano, 

preko razgovorov med inštruktorjem in inštruirancem, da ni sodelovanja med učenci in dijaki. 

Kot primer lahko navedemo, da pri poročilih za laboratorijske vaje pri fiziki za maturo, je 

inštruiranec na vprašanje: »Zakaj ne naredi vsak član skupine enako število vaj in si jih potem 

izmenjajo, namesto, da vsak piše vse sam, in pri tem porabi za vsako poročilo vsak štiri ure« 

ogovoril » med seboj si ne pomagamo, ker moram biti najboljši, za druge me pa ne zanima«. 

 

Analiza anketnih vprašalnikov glede preverjanj pred preizkusi znanja, domačih nalog in 

individualne pomoči učiteljev je pokazala, da je veliko pomoči v osnovni šoli in ravno tako 

preverjanj, kar seveda povzroči določeno konformno stanje učencev, saj se učijo samo glede na 

zahteve v preverjanjih, kar so opozorili tudi nekateri pedagoški delavci v intervjujih »za 

preizkuse pred preverjanji se ne učijo in se naučijo samo, kar je bilo v preizkusu.« in kot je bilo 

opaziti pri opazovanju z udeležbo, v kontekstu, »samo to se je potrebno naučiti«, in »ali imate 

mogoče kakšen test«. Prav med metodami dela v osnovni in srednji šoli obstaja zelo velika 

razlika, kar izhaja iz intervjujev in ankete, saj je v srednji šoli bistveno manj preverjanj in manj 

individualne pomoči, posledica takega neskladja pa je, da se dijaki težko prilagodijo 

drugačnemu delu, ki se od njih zahteva. Izgubijo kompas kaj dejansko je pomembno v ogromni 

količini snovi in potrebujejo več inštrukcij kot osnovnošolci. Vzroke lahko iščemo v delu v 

osnovni šoli, saj se niso naučili učiti, oziroma ločiti pomembna in nepomembna dejstva.  Prav 

tako je pri generaciji X sodelovanje in razumevanje med sošolci bistveno večje, glede na 

anketirance, v primerjavi z ostalimi generacijami. 

 

Iz raziskave koristnikov inštrukcij pa smo lahko razbrali tudi, da so pri učiteljih zaželene 

lastnosti kot so: lepo vedenje, ubogljivost in poslušnost, ki so kolektivistične oziroma 

konformistične lastnosti. Ubogljivost, izrazito kolektivistična lastnost, izraža podrejeno vedenje 

do zahtev nekoga drugega, medtem ko sta aktivnost in samostojnost, individualistični lastnosti, 

ki nista podredljivi. Dejstvo je, da pedagoški delavci želijo aktivne učence, a do končnih ocen 

udeleženci izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanje ne morejo prihajati 

preko seminarskih del, kjer bi razvijali svojo aktivnost, ne le zaradi teženj pedagoških delavcev, 

pač pa tudi zaradi preverjanja ob zaključkih šolanja in storilnostno naravnanega izobraževanja, 

ocenjevanja učencev in preko njih uspešnosti učiteljev, ter natrpanih učnih vsebin. Posledično 
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tako prihaja do neskladja. Odgovornost in aktivnost ter ubogljivost ne sodijo v isto kategorijo 

in se izključujejo. Učitelji in profesorji dijakom in učencem pošiljajo sporočila, da od njih 

zahtevajo lastno angažiranost in odgovornost za njihovo znanje, a hkrati zahtevajo ubogljivost 

in poslušnost. To se preko intervjujev potrjuje, saj je kljub želji dijakov in učencev po 

obvladovanju svojih ciljev in njihovi tekmovalnosti zaznati, da ustvarjalnost v srednji šoli pada, 

saj se v srednješolskem izobraževanju od dveh učencev le eden poteguje za najboljše dosežke. 

A tudi ta se ne udeležuje tekmovanj, torej je tekmovalni duh upadel ali pa je bil zatrt in se zato 

dijak konformno prične odzivati na izobraževalne institucije in posledično se povečajo 

inštrukcije.  

 

Na podlagi navedenega v intervjujih, in kar izhaja iz anketnih vprašalnikov in s terena preko 

metode opazovanja z udeležbo lahko torej sklepamo, da pedagoški delavci sicer podpirajo in 

razvijajo individualizem, a hkrati razvijajo tudi konformizem, ki pa je vsekakor v interesu 

storilno naravnane družbe in čeprav se veliko govori o ustvarjalnosti, ostaja zanjo le malo 

prostora.  

 

Primanjkovanje aktivnega sodelovanja pri urah in komunikacije med učenci in pedagoškimi 

delavci je zelo izpostavljeno v intervjujih z učenci in dijaki, medtem  pa se pri intervjujih s 

pedagoškimi delavci bolj izkazuje nezainteresiranost za izobraževanje in znanje, kar nakazujejo 

izjave »sploh ne vedo kaj ne znajo«. Iz tega lahko sklepamo, da izobraževanje kot je sedaj, ne 

spodbuja sodelovalnega učenja, pač pa individualistične lastnosti, odgovornost za lastno 

življenje in poslušno delavnost. Vzgojno izobraževalni proces vpliva na njihove udeležence 

tako, da se mu prilagajajo in poskušajo neovirano prepluti osnovnošolsko in srednješolsko 

izobraževanje. Pouk v formalnih ustanovah je tako nezanimiv in pri večini predmetov 

dolgočasen, čeprav naj bi bilo današnje demokratično izobraževanje bolj usmerjeno k 

idealnemu individualističnemu »družbeno aktivnemu« posamezniku v sodobni kapitalistični 

družbi, a se v želji po čim večjem profitu ta aktivni posameznik konformira. 

 

Na podlagi ankete in rezultatov naših intervjujev smo tako lahko sklepali, da je le to posledica 

nekonsistentnosti pedagoških delavcev pri uveljavljanju ustvarjanja v izobraževalne procese, 

saj hkrati poudarjajo poslušnost kot najvišjo vrlino, kot to ocenjujejo intervjuvanci, ki prav tako 

ocenjujejo prenizko željo pedagoških delavcev po sodelovanju z učenci in dijaki, ker je 
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razvidno iz stavka »ni dodatne razlage oziroma je zelo redko«, oziroma iz opazovanja, » kar vi 

razložite, je sitna, če jo vprašam in lahko dobim nezadostno.« 

 

Pedagoški delavci bi morali bolj spodbujati sprejemanje znanj, a ne preko faktografskega 

podajanja, pač pa preko komunikacije in sodelovanja. Tako radovednost in ustvarjalnost v času 

izobraževanja ne bi izgubila svoje prioritete, kar bi bilo vsekakor izredno dobrodošlo pri razvoju 

družbe, saj je tudi v Beli knjigi o izobraževanju napisano, da je potrebno spodbujati 

ustvarjalnost in pouk prilagajati posameznikom, zato je bila tudi vpeljana diferenciacija kot 

orodje individualizacije že pred leti. Iz raziskave pa je razvidno, da se jo uporablja v osnovni 

šoli. Učitelji s svojim ne-opozarjanjem na pomen ustvarjalnosti in aktivnega udejstvovanja pri 

pouku in ne izvajanjem le tega, te lastnosti zatirajo.  

 

Nikjer niso anketirani pedagoški delavci omenili skupinskega dela, kar bi bilo ključnega 

pomena za pripravo učencev na sodelovalno delo v kasnejšem ustvarjalnem življenju. Tako 

lahko potrdimo tudi hipotezo H: »Individualizem in tekmovalnost preprečujeta medsebojno 

sodelovanje« in tudi hipotezo C: »V izobraževalnih ustanovah ne razvijajo sodelovalnega 

učenja, kar povzroča porast inštrukcij«. Ali kot trdi dr. Koširjeva v svoji razpravi: 

» ….so otroke učili za življenje in sicer tako, da so otroci vedeli, da je vse, kar je, živo 

in prepleteno… in prva beseda, ki jo izreče Andsi otrok je »mi«.  Zdi se mi, da vse bolj 

prihajamo v obdobje, ko se moramo na neki višji ravni odločiti, da bomo izgovarjali 

besedo «mi« - za javno dobro…. Ker lahko le skupaj nekaj naredimo« Košir v (Danel 

2013). 

 

Iz raziskave prav tako izhaja, da intervjuvanci ne čutijo velike pripadnosti razredu, saj to ni bilo 

nikjer izpostavljeno, kar se kaže pri omejenem sodelovanju pri pomoči sošolcem ob njihovem 

neznanju. To lahko opredelimo kot zelo nizko pripadnost skupini in predstavlja eno izmed 

individualističnih lastnosti. Dijaki in učenci najraje sodelujejo z inštruktorjem, torej z eno 

osebo, ki ima veliko znanja, ampak se pri tem ne razvijajo sodelovalne sposobnosti z 

raznolikimi posamezniki. Vzrok za tak način dela lahko glede na raziskavo iščemo v 

nesproščenosti posameznika, ki ne izraža svojega mnenja saj se boji reakcije okolice. To 

vsekakor ni vzpodbuden podatek. S takim načinom dela se med izobraževanjem ne naučijo 
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sodelovalnega dela, ki se na delavnem mestu pojavlja kot najbolj zaželena zahteva za 

ustvarjalnost. 

 

Nasprotujoči si impulzi pedagoških delavcev tako povzročajo prilagajanje udeležencev 

izobraževanja, da postanejo bolj konformni, pridobijo visoko stopnjo samozaupanja in šola 

postaja odgovorna za njihovo neznanje, kar je zunanji vzrok, kateri pa ni več individualističen, 

pač pa v nasprotju z njihovo individualistično naravnanostjo in s tem se potreba po inštrukcijah 

ponovno poveča, da zadovoljijo svoj individualizem. 

 

Znak prisotnosti demokracije v družbi je samoiniciativna želja posameznikov po izboljšavah, 

tako staršev, učiteljev in tudi družbenega sistema, preko svobode izražanja, individualnosti, 

spoštovanjem pravic drugega, zavedanju vpliva naših dejanj na druge ter samokontrole, saj je 

vse povezano z delovanjem čustev posameznega subjekta in njegove pripravljenosti na 

sodelovanje, kar pa je bolj izrazita lastnost generacije X, ki je s svojim skupinskim delovanjem 

povzročala velike družbene premike. 

 

Prav zaradi takih odstopanj, bi se v izobraževalnih institucijah morali bolj posvetiti 

sodelovalnem učenju, ki sprejema individualizem. To predstavlja delovanje v skupini in 

izražanje mnenja. Na tako skupino je sicer opozorila ena od intervjuvanih učiteljic v devetem 

razredu, a pri tem poudarila, da je tak pojav zelo redek kljub temu, da ga gospodarstvo za svoj 

razvoj zelo potrebuje in tudi zato vzpodbuja tudi sodelovanje, predvsem v luči globalizacije. 

 

V intervjujih z učenci, dijaki in starši je izpostavljeno zadovoljevanje notranjih potreb, kar se 

izkazuje skozi željo po znanju, po dobrih ocenah, kot tudi preko postavljanja ter doseganja 

zastavljenih ciljev z motivacijo, biti najboljši, imeti najboljše ocene, a velja opozoriti, da je 

domet »poglobljenega znanja« le ocena, ne pa tudi aktivno in uporabno znanje, kar nakazuje na 

diametralnost, saj hkrati iz ankete izhaja, da »ocene ne izkazujejo znanja«.  

 

Intenzivnost inštrukcij narašča zaradi želje po uspešnosti in dobrih ocenah, ali pa zaradi 

slabšega formalnega šolanja, kar je izpostavil že Bray pri raziskovanju inštrukcij v svetovnem 

merilu. Tudi individualistične lastnosti kot so storilnostna motivacija, katero lahko podkrepimo 

z besedami »z inštrukcijami je hitro doseganje želenih rezultatov«, zelo izražena tekmovalnost 
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in odgovornost ter pogosta uporaba zaimka »Jaz« so zelo izraženi pri osnovnošolcih, v nekoliko 

manjši, a še vedno v prevladujoči meri, tudi pri srednješolcih. Iz intervjujev je razbrati tudi, da 

morajo otroci sprejemati odločitve o izobraževanju in delu in naj bi postali odgovorni za svoj 

uspeh, a so kljub temu pod okriljem in nadzorom staršev, torej so omejeni v svoji 

individualnosti, saj starši prevzemajo pretežno odgovornost za vzgojo in izobraževanje le teh 

in to pomeni premik iz modela vzgojne družine v model emocionalne in podporne družine 

(Beck – Gernsheim 2002). Torej družina ne temelji več na hierarhiji, pač pa na zaupanju med 

njimi, saj se otroci zanašajo na pomoč in nasvete svojih staršev (Arendell 1997; Ule 2013). Te 

trditve pa ne potrjujejo odgovori anketiranih otrok, kjer iz analize ankete lahko razberemo, da 

so anketiranci na vprašanje, »ali se sami odločajo za inštrukcije« odgovarjali s povsem se 

strinjam, generacija X z 34,78 %, nato je sledila generacija Z s 31,51 % ter nato generacija Y z 

21,62 %, kar nakazuje na večjo samoodločanje generacije X in Z, medtem ko se generacija Y 

v kar 41 % odgovarja z niti, niti, torej se ne morejo odločiti. 

 

Tako lahko glede na analizo pol strukturiranih intervjujev z uporabniki inštrukcij in njihovimi 

starši in anketnega vprašalnika predpostavimo, da so individualistične lastnosti na področju 

odgovornosti, socialnega vedenja, komunikacije, motivacije kot tudi na področju vrednosti ter 

identitete in čustev zelo izražene. Individualizem je pri osnovnošolcih bolj izražen, ker je tudi 

bolj spodbujan preko procesov izobraževanja kot pri srednješolcih, pri tem pa so srednješolci 

veliko bolj konformistični, kar potrjuje neodločenost glede samostojne izbire inštrukcij in je 

posledica vzgajanja za konformizem v osnovnošolskem procesu. Ker je konformizem 

opredeljen kot podrejanje in opustljivost pod socialnimi pritiski (Ule 1997), se učenci pričnejo 

prilagajati okolju tako, da vedno manj sprašujejo učitelje za razlago, kar se še dodatno stopnjuje 

v srednji šoli. Ker zmožnost posameznika kontroliranja določenih situacij določa njegovo moč, 

se lahko zaradi poslušnosti, ki izhaja iz konformizma, odpove odgovornosti za svoja dejanja 

(Ule 1997), ne vpraša učitelja za dodatno razlago o snovi, ki je ne razume in s tem prenese 

odgovornost na legitimno avtoriteto (Ule 1997). To izkazuje tudi rezultat ankete, kjer se kar 

nekaj čez 70 % anketirancev, ki obiskujejo srednjo šolo, sploh ne strinja, da jim razlaga učitelja 

pomaga pri razumevanju snovi pri vseh proučevanih predmetih.  

 

V tem trenutku, ko je rast posameznika povezana s pričakovanji drugih ljudi, ki verjamejo v 

njegove sposobnosti (Maxwell 2000,69), nastopi potreba po inštrukcijah, kar nakazuje tudi 
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izvedena anketa, saj ima več kot 50 % osnovnošolcev v devetem razredu in srednješolcev 

inštrukcije, saj pričakovanja okolja pospešujejo posameznikovo rast in njegovo željo po 

uspešnosti in za zadovoljevanje teh potreb potrebuje inštrukcije. Vzrok takemu obratu v želji 

po znanju je prešibka motivacija in slabše ocene, ki pa povzročajo nezadostno priznanje okolice 

in dijak tako ne more izkoristi vseh svojih potencialov (Maxwell 2000). Če bi bila motivacija 

notranja, ne bi dijak potreboval zunanje spodbude (Ule 1997), spodbude inštruktorja, kar je 

razvidno tudi iz ankete saj se vsi koristniki inštrukcij v srednji šoli strinjajo ali pa popolnoma 

strinjajo s trditvijo »pomoč inštruktorja mi omogoča spodbujanje, da razumem«. Notranja 

motivacija pomeni predanost neki nalogi, kar pomeni delo brez razloga; če pa je dijaku naloga 

samo zanimiva, oziroma mu še zanimiva ni, pač pa mu je zanimiv rezultat, ocena, se ji posveča 

samo takrat, ko je to zanj primerno, da doseže cilj (Maxwell 2000) in cilj v izobraževanju je, 

kot smo že omenili, ocena.  

 

Iz raziskave izhaja tudi, da tako srednješolci kot osnovnošolci koristijo inštrukcije za 

naravoslovne predmete kot so fizika, matematika in kemija. To lahko pripišemo dejstvu, da je 

potreba po medsebojni interakciji med profesorji in učenci ter dijaki pri družboslovnih 

predmetih že ustaljena praksa in je tako uporabnikov inštrukcij pri angleščini samo 36 %, 

medtem ko je nujnost komunikacije in izražanje svojega mnenja pri naravoslovnih predmetih 

okrnjena, saj se navaja zgolj dejstva. Komunikacija predstavlja tudi eno izmed pomembnejših 

orodij socialne kontrole, saj posameznik vpliva na druge (Ule 1997) in predstavlja temelj 

delovanja skupine (Maxwell 2000) saj člani izmenjujejo mnenja (Lipičnik 1998) preko 

komunikacije in zato je osnova za vzpostavitev odnosa  (Ule 1997). Preko komunikacije v 

izobraževalnih procesih vzgajajo pedagogi za življenje, privzgajajo vrednote in ustvarjajo 

okvire za življenje v sodelovanju s starši. Na vzgojo za konformnost nakazuje prav porast le te 

v srednjih šolah, kar navsezadnje nakazuje tudi anketa, saj se posameznik ne želi več 

izpostavljati pred skupino, razredom, z neznanjem in vprašanji in s tem izkazovati svojo nemoč, 

ki ruši njegovo samopodobo. Več kot polovica srednješolcev ocenjuje, da nimajo nikoli ali pa 

večkrat ne kot da, individualno razlago profesorjev oziroma iz intervjujev profesorjev izhaja 

»ne sprašujejo«. Neznanje pomeni nemoč, slabo podobo in nepomembnost kot osebe in to 

predstavlja bistveni vzrok, da se individualne pomoči profesorjev ne želijo posluževati. Iz 

intervjujev s pedagoškimi delavci lahko razberemo tudi, da s stopnjo izobraževanja upada 
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zanimanje »k dopolnilnemu pouku prihajajo, ker so jim tako naročili starši,…., ne vedo kaj ne 

znajo«.  

 

Izobraževanje tako predstavlja ideološki aparat države, ali kot navaja Adam: 

»Intenca Izhodišč za izobraževanje pa je ravno nasprotna krepitvi splošne izobrazbe. S 

podrejanjem tržnim trendom in konkurenčnosti se očitno ravna po zunanjih ciljih. 

Kolikor skrbi za uvajanje v znanstveno mišljenje, ga podreja akumulaciji 

kapitala. Izhodišča bolj kot samo znanje zaradi znanja, zaradi emancipacije in 

ohranjanja radovednosti poudarjajo kognitivno mobilizacijo, podjetniški duh in 

socialne kompetence. Se pravi zavzemajo se za razvijanje kognitivnih kompetenc zaradi 

ekonomske rabe tega znanja. V skladu s tem želijo razvijati podjetniški duh in temu 

podrejene kompetence, kakršne so veščine timskega dela in samoorganiziranja – torej 

takšne solidarnosti in usklajevanja med individualizacijo in skupnostjo, ki bo donosna.« 

(Adam 2013). 

  

Večina udeležencev izobraževalnega procesa, kot je bilo razvidno iz ankete in iz intervjujev, 

uporablja inštrukcije za izboljšanje ocene tako pri matematiki, fiziki, kemiji in angleščini se 

povsem strinjajo ali strinjajo med 40 in 50 %. Enak razpon strinjanja ali popolnega strinjanja 

pa velja tudi za  priprave na preverjanje, kjer je bistveno osvajanje in utrjevanje znanja. Starši, 

kot je bilo iz intervjujev razvidno, podpirajo želje svojih otrok in jih spodbujajo k uspešnosti.  

Do podobnih rezultatov je prišla tudi TIMSS- ova raziskava o uporabi inštrukcij v Sloveniji, 

kjer se kar 30 % študentov poslužuje privatnih inštrukcij in kar četrtina od teh, da bi dobro 

opravili izpite oziroma teste.  

 

Najprimernejša metoda za poglabljanje in osvajanje znanja se tako tudi staršem zdijo 

inštrukcije, pa čeprav je to znanje videno samo skozi ocene, kar pa ni presenetljivo, saj so le te 

storilnostno naravnane in hkrati individualno prilagojene posamezniku, njegovemu 

predhodnemu znanju in njegovi zmožnosti napredovanja do želenega cilja. Inštrukcije koristijo 

osnovnošolci in srednješolci tudi v želji po preverjanju in potrditvi svojega znanja, tako da pri 

ocenah ne prihaja do velikih odklonov in na ta način lažje vzdržujejo dobre ali odlične učne 

uspehe, ki se merijo z ocenami in ne z uporabnim znanjem. Nekateri se poslužujejo inštrukcij 
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tudi zaradi daljše odsotnosti od pouka ali zaradi šibkih lastnosti zaznavanja, kljub temu je tudi 

nekaj takih, ki inštrukcije poiščejo na željo staršev. 

 

Vsi intervjuvanci koristijo inštrukcije čez vse leto, a veliko bolj intenzivno pred preverjanji 

znanja. Samo eden od štirih intervjuvancev je potreboval spodbudo staršev, da se je odločil za 

tovrstno pomoč pri učenju, vsi ostali so se za inštrukcije odločili samostojno, iz lastne želje po 

znanju in doseganju ciljev s popolno podpro staršev, kar izhaja tudi iz ankete, saj se več kot 50 

% anketirancev strinja ali povsem strinja, da se sami odločijo koliko pomoči potrebujejo.  

 

Tabela 5.2 Inštrukcije po TIMSS raziskavi 

 

Vir: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/advanced/timss-advanced-

2015/physics/student-achievement/ 

 

Zaključimo lahko, da so uporabniki inštrukcij tako srednješolci kot osnovnošolci in ne zgolj, 

kot je veljalo v preteklosti, za popravljanje nezadostnih ocen, pač pa tudi zaradi njihove 

individualistično naravnane osebnosti, saj jim zelo veliko pomenijo rezultati njihovega dela, 

kot so učni uspeh, ocene in nekaterim tudi znanje. Podobna so tudi moja opažanja preko 
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opazovanja z udeležbo, saj se v zadnjih letih pojavlja vse več otrok na inštrukcijah za odlične 

ocene, katere bi zelo radi imeli, a s čim manj dela. Kljub temu pa rezultate dela pripisujejo 

svojim sposobnostim in trudu in je ob doseganju zastavljenih ciljev njihovo zadovoljstvo 

veliko.  

 

Investiranje v znanje in spretnosti je izrednega pomena tako za dijake kot za učence in prav 

tako tudi za njihove starše, saj se vsi zavedajo pomembnosti le-tega za uspešno prihodnost. 

Razlogi za inštrukcije so torej odvisni od nivoja izobraževanja in so bolj razširjene v srednji 

šoli pred pomembnimi testi, maturo ali ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko 

izobraževanje. Inštrukcije so večinoma individualne, saj se nihče od intervjuvancev ne 

udeležuje inštrukcij v paru ali skupini in tudi v anketi poudarjajo predvsem »individualnost« in 

tako se individualistične lastnosti dijakov in učencev bolje izkoristijo, hitreje napredujejo v 

znanju, ki preko osebne pohvale in neposredne interakcije postane bolj utrjeno in subjekti lažje 

dosegajo zastavljene cilje. 

 

Tako smo potrdili naše osnovno razmišljanje, ki nam je predstavljalo vodilo za raziskavo, da 

zgoraj navedene lastnosti individualizma, tekmovalnosti, neučakanosti, materializma in 

konformizma, ki so značilnosti demokratičnega kapitalizma, vplivajo na porast inštrukcij 

predvsem zaradi utrjevanja znanja, boljših ocen a hkrati tudi zaradi spodbujanja in motiviranja 

k učenju ter razvijanja sposobnosti učenja, kot tudi iskanja »hitrih, racionalnih« poti za 

doseganje želenih ciljev. Pri opazovanju z udeležbo smo opazili, da se tudi vedno več 

inštruirancev želi pogovarjati o svojih težavah, želijo izražati svoje mnenje in včasih celo 

prihaja do določenih izpovedi o travmah, ki jih doživljajo v šoli, predvsem strahu pred slabimi 

ocenami, kar zanje predstavlja velik neuspeh.   
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Zgodovina zasebnega dodatnega mentorstva, inštrukcij, ima po vsej verjetnosti enako starost 

kot formalno šolanje, saj je le to vedno obstajalo in pomagalo učencem in dijakom prebroditi 

težave in slediti učni snovi. Vendar ni nikoli obsegalo širine, kot jo obsega danes in je bilo v 

večini primerov omejeno na bogatejše družine. Danes pa je to velik fenomen. 

 

V Sloveniji se, tako kot po svetu, širi izobraževalni sistem in glavna skrb za vse mlade in njihove 

družine je šolanje. V gospodarsko naprednejših družbah traja obdobje obveznega šolanja devet 

let, do 15 leta starosti, in se nadaljuje z vpisom v srednje šole. Vedno pogosteje pa je tudi 

nadaljevanje šolanja na univerzah. Mladina in njihove družine se močno zavedajo pomembnosti 

uspešnosti posameznika v izobraževalnem sistemu, saj le-ta oblikuje njegove prihodnje 

življenjske priložnosti. Uspešni mladi bodo verjetno imeli dostop do zaželene univerzitetne 

izobrazbe in kasneje dobro plačanih zaposlitev, medtem ko imajo manj uspešni omejene 

možnosti. To ustvarja velik pritisk na mladino in njihove družine (Davies & Guppy, 2010).  

 

Ob osamosvojitvi Slovenije in prehodu iz socializma v demokracijo je izobraževalni sistem 

doživel veliko reform, od uvedbe obveznega devetletnega šolanja, do bolonjskega sistema 

izobraževanj, razvoja zasebnega šolstva in tudi usmeritve države, da dvigne izobrazbeno 

strukturo prebivalstva v skladu s smernicami Evropske unije. Spremenila se je tudi vloga šole 

zaradi spremembe družbeno političnega sistema, kot tudi zaradi razvoja tehnologije, 

globalizacije in posledično padanjem mej družbe in mešanjem kultur, kar ima za posledico 

modifikacijo družbenih vrednot in kulturnih norm. 

 

Iz raziskave je razvidno, da je proces tranzicije pustil svoj pečat tudi na izobraževanju v 

Sloveniji, kjer je postala osnovna skrb družine izobraževanje za večjo uspešnost in boljše 

življenje. S širitvijo izobraževalnega sistema se seveda širijo tudi inštrukcije, saj le-te 

imenujemo »izobraževanje v senci«. To je sicer normalen pojav, saj povečanje opazovanega 

predmeta posledično poveča njegovo senco. Na povečan obseg inštrukcij tako vplivajo težnje 

novejših generacij po izobraževanju, njihova tekmovalnost, individualnost v smislu lastne 

odgovornosti, ambicioznost, ter neučakanost in materializem. Zelo velik pomen imajo tudi 
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stališča okolice in le-ta zahteva izobraževanje, učinkovitost in tekmovanje za pomembnost in 

uspešnost. 

  

Iz analize raziskave je bilo razvidno tudi stanje formalnega izobraževanja, kjer se v osnovnih 

šolah hkrati razvijajo individualizem, konformizem in produktivni kapitalizem. Tako se še 

vedno razvijajo lastnosti kot so ubogljivost in poslušnost, a ne ustvarjalnost. V tekmi za 

nadaljevanje izobraževanja, postajajo inštrukcije vedno bolj zaželen neformalni izobraževalni 

proces s strani udeležencev izobraževalnega procesa in njihovih staršev, saj le z dobrimi 

ocenami lahko premagajo omejitve vpisov na univerze ali druge izobraževalne programe.  

  

Individualizem, v svoji želji po uspešnosti sproža tekmovalnost, kjer je želja postati najboljši, 

kar pa lahko individuum doseže le preko znanja, ki mu posledično omogoča tudi boljši 

materialni položaj preko boljše zaposlitve in posredno tudi nekakšno varnost, katere si  

generacija Y zelo želi. Na podlagi raziskave postaja tak način izobraževanja vedno bolj 

uveljavljen, kar kaže procentualno bistveno povečanje inštrukcij iz generacije X v generacijo 

Y in še vedno narašča, vendar počasneje. Ne odvija se več samo ob preverjanjih znanja ali ob 

nerazumevanju snovi, pač pa vedno pogosteje čez vse leto za izboljšanje ocene in tako postaja 

nekakšno mentorstvo. Uporabniki inštrukcij tako niso več le slabši učenci, ki jih koristijo za 

popravljanje ocen, pač pa tudi izredno pridni učenci, ki bi želeli svoje znanje nadgraditi in 

dopolniti, oziroma za svoje znanje dobiti dobro oceno. Oceno, ki zadovolji njihove osebne 

normative. Inštrukcije poleg posredovanja znanja prav tako pozitivno vplivajo na samozaupanje 

posameznikov in kot pomoč pri uresničevanju njihovih ciljev. Prav tako lahko inštrukcije 

pomagajo pri motivaciji posameznikov za učenje učenja. Tako se lahko udejanijo in izpostavijo 

osebne značilnosti ter potrebe učencev in dijakov z inštrukcijami, kjer je pristop inštruktorja 

individualen, kar izhaja tudi iz raziskave. Inštruktor lahko nudi, saj ima čas,  bogato izbiro 

predstav iz okolja in inštruiranec lahko opravi veliko vaj, po korakih, s povratnimi odgovori na 

delo in to takoj. Tako mu inštruktor nudi podporo in s tem se mu dviguje samozavest in 

motivacija za učenje, kar je pomembno za delo v šoli.   

 

Glede na teorijo Carla Rogersa ima vsaka oseba osnovno potrebo po ohranjanju, varovanju in 

krepitvi samopodobe in za to lahko uporablja le moč motivacije in samoreaktivnosti. Motivirani 

posamezniki imajo tako nekakšen pogon, ki nikoli ne usahne (Rogers, 1961, 1974). 
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Vsekakor pa taka samopomoč ni dobra, če se posameznik preko inštrukcij ne pripravlja na 

samostojno delo, kar je bilo izpostavljeno v intervjujih z učitelji: »mi bodo popoldne razložili«.  

 

Prav tako se v raziskavi izpostavi razlika v ustvarjalnosti in tekmovalnosti v osnovnem in 

srednješolskem izobraževanju, ki je bolj izraženo v osnovnošolskem izobraževanju. Raziskava 

je pokazala, da obstaja povezava med individualnostjo in tekmovalnostjo posameznikov ter 

njihovo željo po inštrukcijah. 

 

Zgoraj omenjeni zaključki raziskave bi morali biti pomembno vodilo za pedagoške delavce, 

predvsem s pozornostjo na ustvarjalnem delovanju učencev, saj je izobraževanje pomembno 

tudi za organizacijsko kulturo šol, kajti izobraževalne ustanove so prostor človekovega 

osebnostnega razvoja. To pa lahko omogoča samo sodelovalna kultura, kjer naj bodo učitelji 

vzor, saj le oni lahko in morajo vzpodbujati druge udeležence procesa, da sodelujejo med seboj. 

Tako se bodo lahko razvijale sodelovalne lastnosti tima in s tem socialni kapital, ki predstavlja  

zaupanje, razumevanje in vzpostavljanje vzajemnih odnosov. Preko sodelovanja se spreminjajo 

skupne družbene norme in tako bi lahko v kasnejših letih postali aktivni državljani. Potem 

takem ne smemo pozabiti tudi na izobraževanje pedagoških delavcev, saj bo tudi njim 

izobraževanje o različnih metodah dela izboljšalo njihovo učinkovitost in posledično izboljšalo 

formalno izobraževanje, kar pa bi lahko imelo za posledico manj inštrukcij, kot jih po analizah 

ima severna Evropa. 

 

Rezultati raziskave so bili pričakovani in so, kljub majhnemu vzorcu, primerljivi z drugimi 

raziskavami, ki smo jih navedli v teoretičnem delu ter so potrdili našo predpostavko, da z 

večanjem individualizma v družbi individualistične lastnosti, kot so znanje, tekmovalnost, 

samoodgovornost, lastne vrednote in cilji postajajo vse pomembnejše, inštrukcije pa 

predstavljajo najbolj ustrezno neformalno metodo izobraževanja in z individualnim pristopom 

ponujajo pomoč in omogočajo doseganje lastnih ciljev in zelenega nivoja znanja ter so zato tudi 

vedno bolj razširjene in postajajo tudi družbeno sprejemljive. Predstavljajo možnost 

uresničevanja izražene lastne želje po uspehu in tekmovalnosti med vrstniki in hkrati 

nadaljevanje izobraževanja po srednji šoli, kar jim kasneje omogoča boljšo zaposlitev in boljšo 

plačo. 



Evelina, Perozzi. 2017. IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij. 

Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije  

 

113 

 

 

Kljub majhnemu vzorcu lahko na podlagi raziskave predvidevamo, da je porast inštrukcij tudi 

v Sloveniji, kar bi bilo smiselno preveriti z dodatnimi raziskavami, ter pogojena z vse manjšim 

sodelovanjem med učenci, saj individualizacija omogoča subjektu tudi odmik v samega sebe. 

Večina otrok v procesu izobraževanja sprejema pedagoške delavce kot osebe, ki omejujejo 

njihov individualizem, vedno nekaj od njih zahtevajo, pričakujejo znanje, motiviranost, a hkrati 

zahtevajo poslušnost in ubogljivost ter se predajajo strahu pred sodelovanjem otrok in pred 

njihovimi vprašanji.  

 

Glede na to, da je raziskava potekala na manjšem vzorcu se zavedamo, da lahko prihaja do 

odstopanj, so se pa hkrati pojavljala nova vprašanja o socialnem statusu uporabnikov inštrukcij 

in kakšne so možnosti za omejitev inštrukcij s spremembami formalnega izobraževanja.  

 

Mislim, da se je potrebno zavedati, da se generacije staršev spreminjajo, postajajo bolj duhovno 

prebujeni, in tako prihaja do velikih razlik v vrednotah, ki jih starši spodbujajo. Vedno bolj 

postaja za starše pomemben smisel življenja in zato spodbujajo svoje otroke tudi v smeri 

njegovega zanimanja, a hkrati ne želijo oziroma ne morejo zanemariti formalne izobrazbe 

zaradi okolice, kar posledično povzroča porast inštrukcij, saj otroci le morajo biti sprejeti v 

družbi.   

 

Poleg tega pa je zaskrbljujoče dejstvo, da postajajo inštrukcije nekaj normalnega, saj se s tem  

zmanjšuje učiteljeva individualna odgovornost za uspešnost. Tako so lahko učitelji prepričani, 

da bodo njihovi učenci dosegali standarde znanja, tudi v mednarodnem merilu, kar se že dogaja, 

saj so se dosežki slovenskih dijakov bistveno popravili od osamosvojitve naprej, pa čeprav jih 

v najslabšem možnem primeru nič ne naučijo. To odgovornost so iz ramen pedagoških delavcev 

prevzeli otroci na svoja ramena, z njimi njihovi starši in posledično inštruktorji. Saj starši ne 

pristopijo k pedagoškim delavcem s pritožbo, da otroke premalo nauči, čeprav se v zadnjih letih 

preizkusi znanja velikokrat ponavljajo zaradi prevelikega števila nezadostnih ocen, medtem ko 

so inštruktorji pod stalnim preverjanjem, primerjanjem in odgovornostjo za doseganje 

zastavljenih ciljev svojih inštruirancev. Tu prihaja tudi do velikih nasprotij med učitelji in 

inštruktorji, saj učitelji velikokrat ne želijo sodelovati z inštruktorjem, da bi otroci dosegali 

boljše znanje. Zaznati je, seveda ne pri večini pedagoških delavcih, neko prepričanje, da ker jih 
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plačuje država, ostajajo odgovorni samo državi ne pa staršem, kot inštruktor, ki ga plačujejo 

starši. Potrebno se bo vedno bolj zavedati, in to na vseh nivojih izobraževanja, da je 

izobraževanje namenjeno uporabnikom le tega in institucije imajo odgovornost do uporabnikov 

in niso same sebi namen. Njihov namen je podajati znanje in to na način, da ga uporabniki lahko 

osvojijo tako, da postane uporabno. 

 

S tega vidika, bi bilo nujno spremljanje intenzivnosti inštrukcij tudi preko mednarodnih in 

lastnih raziskav, kot tudi nadaljevati poglobljene raziskave o vzrokih zanje, saj je razvidno iz 

raziskave, da so udeleženci pod velikim pritiskom, zmedeni. Vse to pa povzroča razne depresije 

in travme, kar pa si zdrava družba vsekakor ne želi in bi lahko s takimi raziskavami preprečila 

daljnosežne posledice na zdravje izobraževancev, hkrati pa omejila inštrukcije ter povrnila 

kredibilnost šolskemu sistemu, ki bi mogoče v prihodnosti lahko dosegel raven Finske oziroma 

severnih dežel.  
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8 PRILOGE 

Priloga  8.1 Anketni vprašalnik 

IF (1)  ( Demografija )    
XSPOL - Spol:  
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IF (1)  ( Demografija )    
Q1 - V katerem okolju živiš?  
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IF (1)  ( Demografija )     

 Q2 - Prosimo vpišite letnico rojstva.  
 

 
IF (1)  ( Demografija )    
Q3 -   
 

 1 1 2 3 več 

Koliko bratov ali sester imaš?      
 

 
IF (1)  ( Demografija )    
XIZ1a22 - Kakšna je najvišja dosežena formalna izobrazba vaših staršev?   
 

 Manj kot srednja šola  

 Srednja šola   

 več kot srednja šola  

 Ne vem  
 

 
IF (2)    
Q4 - Prosimo, da za naslednje stopnje šolanja zapišete leto zaključka. V kolikor je v teku zapišite "0", če 

niste opravli poklicnega izobraževanja vpišite1 .  
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IF (2)    
Q5 - Prosimo, da zapišete vašo zadnjo oceno pri posameznem predmetu, kjer pomeni:1-sem imel popravni 

izpit        2-zadostno       3-dobro       4-prav dobro        5-odlično  

  

 

 matematika fizika kemija angleščina 

ocena         

 

 
IF (2)    
Q6 - Prosimo, da ocenite v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, kako določeno vedenje vpliva 

na uspešnost pri posameznem predmetu.  V vsaki vrstici vpišite ustrezno številko.1-Sploh se ne 

strinjam        2-Ne strinjam se       3-Niti da niti ne       4-Večinoma se strinjam        5-Popolnoma se strinjam  

  

 

 matematika fizika kemija angleščina 

Redno učenje mi pomaga         

Pisanje domačih nalog mi pomaga         

Dodatni pouk mi pomaga         

Učiteljeva razlaga mi pomaga         

Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga         

Zunanja pomoč mi pomaga         

 

 
IF (2)    
Q7 - Prosimo, da ocenite v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, kako pogosto je vedenje učitelja 

pri podajanju učne snovi. V vsaki vrstici vpišite ustrezno številko.1-Nikoli        2-Večkrat ne kot ja       3-

Včasih       4-Večkrat ja kot ne        5-Vedno 

  

 

matematika fizika kemija angleščina 

Domače naloge imamo...         

Dodatno razlago za podajanje snovi 

imamo... 

        

Preverjanje znanja pred preizkusom znanja 

imamo... 

        

Dodatno individualno razlago za podajanje 

snovi imamo imamo... 

        

 

 
IF (3)    
Q8 - Prosimo, da ocenite v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, da vam pomagajo "pri 

dodatnem razumevanju snovi" pri navedenih predmetihi. V vsaki vrstici vpišite ustrezno številko, če nimate 

mnenja vpišite 0.1-Sploh ne        2-Bolj ne kot ja       3-Niti-niti       4-Bolj ja kot ne        5-Popolnoma 
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Sošolci mi pomagajo..         

Učiteljeva dodatna razlaga mi pomaga...         

Zunanja individualna pomoč / inštrukcije mi 

pomagajo... 

        

 



 

 

 

IF (3)    
Q9 - Pri katerih predmetih ste potrebovali / potrebujete inštrukcije? 1-DA        2-NE       

  

 

 matematika fizika kemija angleščina 

Vpišite besedilo odgovora 1         

 

 
IF (3)    
Q10 - Prosimo, da ocenite v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, "Inštrukcije koristim pri 

posameznih predmetih zaradi". V vsaki vrstici vpišite ustrezno številko, če nimate mnenja vpišite 0.1-Sploh se 

ne strinjam       2-Ne strinjam se       3-Niti-niti       4-Večinoma se strinjam        5-Popolnoma se strinjam 

  

 

 matematika fizika kemija angleščina 

Popravljanje nezadostne ocene...         

Izboljšanje ocene         

Pomoč pri pisanju domačih nalog in učenju 

predmeta 

        

Ne-pisanja domačih nalog         

Pomoč pred testi         

Zahteve staršev po boljši oceni         

 

 
IF (3)    
Q11 - Prosimo, da ocenite koliko pomoči, v povprečju je po vašem mnenju potrebno za posamezni 

predmet. 1-Nikoli       2-Enkrat      3-Nekajkrat       4-Včasih        5-Redno 

  

 

 matematika fizika kemija angleščina 

Vpišite besedilo odgovora 1         

 

 
IF (3)    
Q12 - Prosimo, da ocenite v kolikšni meri se strinjate s trditvami za posamezno obliko pomoči.1-Sploh se 

ne strinjam       2-Ne strinjam se       3-Niti-niti       4-Večinoma se strinjam        5-Popolnoma se strinjam   
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Q13 - V nadaljevanju je podanih nekaj trditev. V vsaki vrstici označite enega izmed možnih odgovorov.  
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Q14 - V nadaljevanju je podanih nekaj trditev. V vsaki vrstici označite enega izmed možnih odgovorov.  
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Priloga  8.2 Prošnja za izvedbo anketnega vprašalnika 

 

Zadeva: Prošnja za izvedbo anketnega vprašalnika 

 

Spoštovani! 

Sem študentka podiplomskega magistrskega programa Medkulturni menedžment na Fakulteti 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici in za potrebe magistrske naloge delam raziskavo 

na temo »Inštrukcije na goriškem«. Zelo bi bila vesela, če bi mi namenili malo časa in mi 

omogočili izvedbo anketiranja na vaši šoli ali vsaj distribucijo anketnega vprašalnika učencem 

po elektronski pošti. Prav tako bi želela opraviti intervjuje z vsaj enim pedagogom matematike, 

fizike, kemije in angleščine na vaši šoli. V prilogi vam pošiljam link do ankete in vprašalnik za 

intervjuje pedagoških delavcev. 

 

Če želite podrobnejšo predstavitev mi lahko sporočite na elektronski naslov:  

eperozzi@gmail.com, ali na telefonsko številko 041364412.  Vsekakor vas bom v tednu dni 

kontaktirala, da se dogovorimo za nadaljne korake. V primeru pozitivnega odziva vas 

naprošam, da mi sporočite dan, ki Vam ustreza in svoj urnik bom prilagodila Vašemu.  

 

Za Vaše sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujem,. 

 

 

Lep pozdrav, 

Evelina Perozzi 

tel: 041 364 412 

  

mailto:eperozzi@gmail.com
tel:041%20364%20412


 

 

 

Priloga  8.3 Nagovor za izpolnjevanje ankete 

 

 

Raziskava 

o pogostosti inštrukcij v matematiki, fiziki, kemiji in angleščini in vzrokih zanje na 

goriškem 

 

Spoštovani! 

 

Prosim Vas, da nam pomagate ugotoviti, kaj vpliva na pogostost inštrukcij pri matematiki, 

fiziki, kemiji in angleščini in vzrokih zanje, na goriškem območju. 

Poleg koristnikov inštrukcij so v raziskavo vključeni tudi profesorji teh predmetov na srednjih 

in osnovnih šolah, ter starši otrok, ki koristijo inštrukcije. 

Vaši objektivni odgovori nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu. Če na katero zastavljeno 

vprašanje nimate stališča, vas naprošamo, da odgovorite z »ne vem«, ker je tudi ta odgovor zelo 

pomemben. 

Sodelovanje v anketi je anonimno, kar pomeni, da bodo anketni vprašalniki na vpogled samo 

raziskovalcem. 

Raziskava se izvaja v okviru priprave magistrske naloge na Fakulteti za uporabne študije v Novi 

Gorici, z naslovom »IZOBRAŽEVANJE V »SENCI« NA GORIŠKEM: primer inštrukcij«, 

pod mentorstvom: doc.dr. Andreja Rasporja. 

Evelina Perozzi  

 

 

 

  



 

 

 

Priloga  8.4 Vabilo k intervjuju 

 

 

Zadeva: Vabilo k intervjuju 

Spoštovani! 

Sem študentka podiplomskega magistrskega programa Medkulturni menedžment na Fakulteti 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici in za potrebe magistrske naloge delam raziskavo 

na temo »Inštrukcije na goriškem«. Zelo bi bila vesela, če bi mi namenili nekaj časa in  

odgovorili na nekaj vnaprej pripravljenih vprašanj. Vaše odgovore bom zabeležila in avdio 

posnela zaradi kasnejše obdelave podatkov.  

 

Dan, ki Vam ustreza za intervju mi sporočite na elektronski naslov:  eperozzi@gmail.com. Svoj 

urnik bom prilagodila Vašemu.  

 

Svoj pristanek na sodelovanje v raziskavi lahko kadarkoli umaknete, ne da bi imeli zaradi tega 

kakšne posledice. Vaši podatki, ki jih bom zbrala v raziskavi, so strogo zaupni in zagotovljena 

je anonimnost. 

 

V prilogi je izjava o zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju v raziskavi, ki jo je potrebno 

izpolniti. Vsa vprašanja, v zvezi z intervjujem, mi lahko kadarkoli posredujete na zgoraj 

navedeni elektronski naslov.  

 

 

V upanju na pozitiven odgovor, se Vam vnaprej zahvaljujem. 

 

Lep pozdrav,  

 

Evelina Perozzi 

  

mailto:eperozzi@gmail.com


 

 

 

Priloga  8.5 Izjava o zavestni in svobodni privolitvi k sodelovanju v raziskavi 

 

Zadeva: Zavestna privolitev k sodelovanju v raziskavi  

 

 

Spodaj podpisani/-a _______________________________________ zavestno in svobodno 

potrjujem svoje sodelovanje v raziskovalni nalogi Inštrukcije na goriškem. 

 

 

V Novi Gorici, dne_____________________ 

 

Podpis:________________________ 

 

Podpis odgovorne osebe:_______________________ 

  



 

 

 

Priloga 8.6 Okvirna vprašanja za polstrukturiran intervju za dijake, učence in njihove 

starše 

 

1. Kako bi opisal/a svoj učni uspeh v predhodnem letu? 

2. Kdo od učiteljev te navdušuje in zakaj? 

3. Pri katerem predmetu si najbolj uspešen in zakaj misliš da je tako? 

4. Pri katerem predmetu si najmanj uspešen/na in zakaj misliš, da je tako? 

5. Kaj je po tvojem mnenju vzrok za dodatno pomoč? 

6. Katere oblike pomoči se ti zdijo najprimernejše in zakaj? 

7. Ali se sam odločiš kdaj pri učenju potrebuješ pomoč in koliko? 

8. Ali si postavljaš cilje? 

9. Razred 

10. starost razred 

 

 

Vprašalnik za starše 

 

1. Kako bi opisali učni uspeh vašega otroka v predhodnem letu? 

2. Kdo od učiteljev ga navdušuje in zakaj? 

3. Pri katerem predmetu je najbolj uspešen in zakaj mislite, da je tako? 

4. Pri katerem predmetu je najmanj uspešen/na in zakaj mislite, da je tako? 

5. Kaj je po vašem mnenju vzrok za dodatno pomoč? 

6. Katere oblike pomoči se vam zdijo najprimernejše in zakaj? 

7. Ali se sam odloči kdaj pri učenju potrebuje pomoč in koliko? 

8. Ali si postavlja cilje? 

9. Starost 

  



 

 

 

Priloga  8.7 Okvirna vprašanja za polstrukturiran intervju za učitelje in profesorje 

 

Okvirna vprašanja za učitelje in profesorje -  intervju? 

1. Spol, leta dela v izobraževanju, predmet, šola (samo primestna ali mestna ali vaška) ter 

stopnja srednja šola osnovna šola). 

2. Kako ocenjujete delo učencev/dijakov pri vašem predmetu? 

3. Ali imajo učenci/dijaki domače naloge, preverjanja pred preizkusi znanja ter namenjate 

ure za utrjevanje znanja pred testi/ učenci dijaki pišejo domače naloge? 

4. Zakaj mislite da prihaja do razlik med sošolci za dojemanje snovi?  

5. Katere oblike pomoči se vam zdijo najbolj primerne in zakaj? Dopolnilni, pomoč 

sošolcev, inštrukcije, pomoč staršev. 

6. Koliko učencev procentualno dobi negativno oceni pri preizkusu znanja in kaj so vzroki 

po vašem mnenju zanje? 

7. Koliko učencev po vašem mnenju ima inštrukcije in zakaj (vzroki za inštrukcije, samo 

slabi učenci ali tudi boljši učenci? 

8. Kolikokrat nudite (učiteljevo) dodatno razlago? 

9. Kaj predstavlja učencem motivacijo za delo dodatna spodbuda ( kritika, ocena).  

10. Koliko ur pomoči če slučajno veste  je potrebno v povprečju za ta predmet? (celo leto 

ali samo občasno) 

11. Ali si pomagajo sošolci pri učenju?(če ne v čem vidite vzrok) 

12. Kako se razumete z učenci/dijaki, (sprejemanje avtoritete, individualnost učencev)? 

13. V kolikšni meri ocene izražajo znanje in ali učence/ dijake moti neznanje samo zaradi 

ocen, ali se jim zdi pomembno za življenje? 

14. Ali se vam zdi da okolje dovoljuje izražanje individualnosti in ali to vpliva na pouk? 

Kako? 

15. V čem; če se je; se je spremenil način poučevanja, odnos med učitelji in učenci ter odnos 

učitelj starš. 

16. Ali se vam zdi, da so otroci v današnjem času bolj samostojni? 

  



 

 

 

Priloga  8.8 Odprto kodiranje transkriptov intervjujev pedagoških delavcev 

 

ENOTA POJMI KATEGORIJE 

Spol, leta dela v 

izobraževanju, predmet, 

šola samo primestna ali 

mestna ali podeželska. 

OŠ1PO pozdrav, čez 40 let 

ženski, podeželska šola, 

matematika  

OŠ2PO pozdrav, čez 36 let 

ženski, podeželska šola, 

fizika 

OŠ3M 20 let, ženska 

mestna šola, kemija 

OŠ4PO 17 let, ženska 

podeželska šola, angleščina 

OŠ5PM 39 let, ženska, 

primestna šola matematika 

SŠ6 32 let, ženska, mestna, 

matematika 

2-Kako ocenjujete delo 

učencev dijakov pri vašem 

predmetu? 

OŠ1PO kampanjsko, učijo 

se pred testi in pred 

preverjanji, pred preverjanji 

niti ne, čakajo preverjanje, 

da ga dobijo in se potem 

naučijo in je zato znanje 

zelo plitko 

OŠ2PO velike razlike, 

nekateri sproti in se pozna 

na ocenah, večina pa se uči 

kampanjsko, kar se potem 

seveda tudi odraža pri delu 

OŠ3M delo pri meni kar 

opažam je zelo kampanjsko, 

zelo malo se jih uči sproti in 

da imajo dejansko neko 

znanje 

OŠ4PO zelo različno, ko so 

motivirani zelo dobro, ko 

delamo slovnico jim je 

težko, alternativni načini, 

glasba, potrebno jih je 

pritegniti, frontalno ne pali 

dobro, besedišče enako, 

glede na teme je tudi velika 

 

 

Delo  

neposlušanje 

kampanjsko učenje 

Večkratna razlaga 

Individualna razlaga 

Osvojeno znanje  

dobre ocene,  

biti uspešen 

vaje 

 

 

Tekmovalnost, Suverenost 

Delavnost 

Storilna motivacija, 

spodbuda, 

ocene, Dosežki, 

znanje/samoocenjevanje 

Notranje potrebe 

Odgovornost 

Izražanje svojega 

mnenja/neodvisnost 

iščejo pravice,  

ne sprejemajo drugačnosti 

ukazujejo/samopoveličevanje  

nesramni/egoizem 

alternativni načini 

poučevanja 

komunikacija 

ne niso samostojni 

pasivnost, /PRILAGOJENO 

VEDENJE 

nezaupanje staršev svojim 

otrokom, 

ocene ne odražajo znanja 

odstopanja med ocenami in 

zunanjim preverjanjem 

ne prenašajo avtoritete 

ambicije staršev 

iskanje krajših poti za 

osvojitev znanja 

OSBNOSTNE LATNOSTI 

UČENCI /DIJAKI 

INDIVIDUALIZEM 

SAMOPRCEPCIJA 

IDENTITETA 

MOTIVACIJA - ocena 

STALIŠČA – staršev = 

otroci 

VREDNOTE – hitro 

doseganje ciljev 

NESPOŠTOVANJE – 

ničesar, kar ni preverjeno iz 

osebnih razlogov 

 

KONFORMIZEM 

DELAVNOST, 

PRILAGOJENO VEDENJE 

PASIVNOST 

PODREDLJIVOST GLEDE 

NA SOŠOLCE IN STARŠE 

 

 

INSTITUCIJA/UČITELJI 

KONFORMIZEM 

INDIVIDUALIZEM 

KOMUNIKACIJA 

ČUSTVA 

 

INŠTRUKCIJE 

ZNANJE, OCENE 

TAKOJŠNJE 

PREVERJANJE 

OSVOJENEGA ZNANJA 

INDIVIDUALNA 

RAZLAGA 

MOTIVACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

razlika, med fanti in dekleti, 

dekleta bolj delavna, vse pa 

je  kampanjsko 

OŠ5PM z leti delavnost 

upada, zelo kampanjsko 

učenje, tisto kar je najbolj 

potrebno se naučijo, ni več 

reda pri učenju in jih je 

potrebno zelo siliti k učenju 

SŠ6 zelo kampanjsko, 

znanje želijo osvojiti brez 

velikega truda, ne pišejo 

domačih nalog, velikokrat 

prelagajo teste 

3.Ali imajo učenci dijaki 

domače naloge, preverjanja 

pred preizkusi znanja ter 

namenjate ure za utrjevanje 

znanja pred testi/ učenci 

dijaki pišejo domače 

naloge? 

OŠ1PO domače naloge 

imajo vsak dan, nekateri so 

zelo pridni in jih delajo 

redno, ampak niso izraziti 

matematiki, vendar se to 

odrazi na ocenah, drugi 

občasno, nekateri pa nikoli, 

Opaziti je, da imajo starši 

podobno mnenje, saj 

velikokrat poudarjajo da 

naloge niso obvezne, čeprav 

mislim, da so dobra podlaga 

za utrjevanje snovi. 

Utrjevanje pred testi imamo 

vsaj nekaj ur, in to vse ure 

med preverjanjem, to je en 

teden pred testom 

OŠ2PO domače naloge 

imajo vsak dan nekateri jih 

delajo redno, in to predvsem 

v devetem razredu, v šestem 

pridejo pa samo 4-5 

učencev z nalogo na uro, 

vedno jih manj pišejo, jih pa 

ne imenujem več domače 

naloge, ampak vaje za 

znanje,saj so to pač vaje za 

razumevanje snovi, nekateri 

 



 

 

 

vse naredijo v šoli, drugače 

pa naj bi končali doma. 

Starši poudarjajo, da naloge 

niso obvezne, čeprav so 

podlaga za utrjevanje snovi; 

utrjevanje pred testi imamo 

vsaj nekaj ur,  

OŠ3M domače naloge 

imajo kar pogosto, ne pa 

vsak dan, pišejo jih kot kdo, 

nekateri ja nekateri pa nikoli 

in opaziti je, da imajo starši 

podobno mnenje, naloge 

niso obvezne,  utrjevanje 

pred testi imamo vsaj nekaj 

ur, nimam pa nikoli pisnega 

preverjanja, ker potem se 

naučijo točno in samo tisto, 

kar je bilo v pisnem 

preverjanju 

OŠ4PO  

domačih nalog ni med 

vikendom, drugače vedno, 

največ 10 min zanjo, je ne 

delajo , pisno preverjanje, 

pregledujemo bolj pisno in 

stavčne strukture, ni pa tako 

obsežno kot je potem 

preizkus znanja, ker tam je 

tudi slušno in bralno 

preverjanje, bolj da vidim 

kaj ne znajo po pregledu 

preverjanja jim vse ure do 

testa utrjujem in dodatno 

razložim 

OŠ5PM  

domačih nalog ni med 

vikendom, drugače vedno, 

največ 10 min zanjo, je ne 

delajo , pisno preverjanje, 

pregledujemo bolj pisno in 

stavčne strukture, ni pa tako 

obsežno kot je potem 

preizkus znanja, ker tam je 

tudi slušno in bralno 

preverjanje, bolj da vidim 

kaj ne znajo po pregledu 

preverjanja jim vse ure do 



 

 

 

testa utrjujem in dodatno 

razložim 

SŠ6 domače naloge imajo 

dokaj redno, pregledujem 

jih ne, ker jih ne pišejo, če 

kdo vpraša kar ni znal 

ponovno razložim. 

Preverjanj nimam, ker se za 

preverjanja ne učijo in 

potem se naučijo samo ker 

je bilo v preverjanju za 

preizkus znanja, tako, da 

tako znanje ni utrjeno in 

sproti se pozabi, učijo se za 

ocene ne za znanje. 

4. Zakaj mislite da prihaja 

do razlik med sošolci za 

dojemanje snovi? 

OŠ1PO  

več vzrokov, sama afiniteta 

do matematike, odnos 

staršev do šole, mislijo da je 

lepše življenje brez znanja, 

ni  motivacije, nadarjenosti 

velikokrat ni tudi zaradi 

okolja, v katerem okolju se 

nahaja, sošolci, starši, 

primer, učenec je preskočil 

razred, in se v novem 

razredu ne znajde preveč 

OŠ2PO  

malo zaradi sposobnosti 

otrok, veliko pa nanje 

vplivajo starši, s svojimi 

pogledi in tak odnos kot 

imajo starši imajo tudi 

otroci, seveda nanje vpliva 

tudi učna klima v razredu, 

velikokrat pa tudi zelo 

prosijo za dodatno 

spraševanje, da bi imeli 

boljše ocene 

OŠ3M  

malo zaradi sposobnosti 

otrok, veliko pa nanje 

vplivajo starši, velika 

tekmovalnost za ocene, 

petice z vsemi točkami, ni 

dovolj samo petica, prosijo 



 

 

 

za dodatno spraševanje, da 

bi imeli boljše ocene 

OŠ4PO  

Imajo različne interese, 

nekateri se tudi z odporom 

spravijo k učenju, ker jim 

jezik enostavno ne gre, 

učijo se za ocene, velikokrat 

visoke zahteve staršev 

OŠ5PM  

Imajo zelo različno 

razumevanje predstav in 

različne sposobnosti, 

največkrat pa je vzrok 

lenoba in nedelo, z leti so 

vedno bolj nervozni in 

imajo vedno več obšolskih 

dejavnosti, ne zmorejo 

vsega in se učijo le tisto, kar 

je nujno, nekateri zelo 

tekmovalni, vedno bolj sta  

izraziti dve skrajnosti 

SŠ6  

Imajo zelo različno 

razumevanje predstav in 

različne sposobnosti, 

različno predznanje iz 

osnovne šole, zelo leni, ne 

da se jim potruditi za uspeh 

pri predmetu, želijo z malo 

truda hitre in dobre 

rezultate, so vedno bolj 

nervozni, če ne uspejo, 

depresivni, redki delavni in 

zelo tekmovalni,  

5.Katere oblike pomoči se 

vam zdijo najbolj primerne 

in zakaj? Dopolnilni, pomoč 

sošolcev, inštrukcije, pomoč 

staršev 

OŠ1PO  

dopolnilni pouk, ali pa 

sošolci in učitelje, ne pa 

inštrukcije, vsak dan zjutraj 

in vsak odmor, da se lahko 

učenec obrne name, na 

dopolnilni pouk prihajajo 

otroci, ki česa ne znajo, če 

je otrok bolan, se mu nudi 



 

 

 

dodatno individualno 

pomoč, velikokrat pa 

pridejo tudi učenci in sploh 

ne vedo česa ne znajo in so 

tam, ker so jim starši 

naročili, ni pa to njihova 

želja 

inštrukcija v osnovni 

potuha, se ne naučijo dela, 

med sošolci si ne pomagajo, 

veliko zanje naredijo straši 

OŠ2PO  

dopolnilni pouk, boljše kot  

mama in nona, naj se otrok 

obrne na sošolce in učitelje, 

ne pa inštrukcije saj se tako 

navadijo samostojnosti in 

dela, vsak dan zjutraj in 

vsak odmor,  na dopolnilni 

pouk prihajajo otroci ki česa 

ne znajo, če je otrok bolan, 

se mu nudi tudi dodatno 

individualno pomoč 

OŠ3M  

najboljše, predvsem v 

osnovni šoli je pomoč 

učitelja in jaz sem vsak 

odmor  po uri na voljo za 

dodatno razlago, ne 

sprašujejo, velikokrat 

slišim, da jim pomaga 

starejši brat ali sestra ali 

velikokrat inštruktor, 

nesmiselna je taka pomoč, 

če potem zaradi te dodatne 

pomoči ne poslušajo pri 

pouku in odgovorijo mi 

bodo že popoldne razložili, 

torej predvidevam, da imajo 

redno popoldansko pomoč, 

a bi se vse lahko naučili v 

šoli 

OŠ4PO  

dopolnilni ja, samo so tudi 

tu razlike, ker nekateri 

pridejo k dopolnilnemu 

samo zato, ker jim je bilo 

tako ukazano, nekateri pa 

pridejo s točno določenim 



 

 

 

problemom in s temi je 

veliko lažje, ker jim lahko 

nudiš točno določeno 

razlago, konkretna 

vprašanja veliko boljše, teh 

je zelo malo, starši ne 

dovolijo pomagati 

sošolcem, Mama mi ne 

dovoli, inštrukcije so pa 

nepotrebne, saj imam poleg 

dopolnilnega pouka, tudi 

individualno razlago je pa 

inštrukcij kar veliko 

OŠ5PM  

Najboljša je pomoč učitelja 

in nudim jo med 

dopolnilnim ali dodatnim 

poukom ali če me vprašajo, 

veliko jim pomagajo v 

družini ali inštruktor, kar je 

zaradi te dodatne pomoči ne 

poslušajo pri pouku in če 

imajo redno pomoč mi 

velikokrat odgovorijo mi 

bodo že popoldne razložili 

SŠ6  

Najboljše je če vprašajo 

učitelja ali sošolca, a tega v 

srednji šoli ni, večina jih 

ima inštruktorje, saj z 

dodatno razlago hitro 

pridejo do cilja in se jim ni 

potrebno veliko truditi, 

mogoče je taka pomoč 

primerna, če je slabo 

predznanje  iz osnovne šole, 

a imajo inštrukcije tudi za 

boljše ocene, kar pa je 

nesmisel,  

 

6.Koliko učencev 

procentualno dobi negativno 

oceni pri preizkusu znanja 

in kaj so vzroki po vašem 

mnenju zanje? 

OŠ1PO  

med 10 in 20 % in to 

največkrat tisti, ki so že tako 



 

 

 

ali tako šibki, ali pa če se 

sploh niso učili 

OŠ2PO  

včasih pa tudi brez 

nezadostnih ocen, imamo 

večkrat dopolnilni, kjer 

zgulimo minimalne 

standarde, in se zgodi da ni 

nezadostnih 

OŠ3M  

med 25 in 40 % in to 

največkrat tisti, ki so že tako 

ali tako šibki, ali pa če se 

sploh niso učili 

OŠ4PO  

zelo malo, 5–10 %, vzrok 

kampanjsko učenje, za 

preverjanje se ne učijo, 

učijo se samo za ocene, 

veliko ponavljamo 

minimalne standarde 

OŠ5PM  

Nekje do 30 %, odvisno od 

snovi in dela otrok, 

minimalna znanja zelo 

utrjujemo, a se jim ne da 

delati, kljub temu da želijo 

dobre ocene 

SŠ6  

Velikokrat ponavljamo 

preizkuse znanja, torej več 

kot 30%, enostavno se jim 

ne da učiti, tudi pri 

ponavljanju je skoraj vedno 

veliko nezadostnih, saj se 

naučijo samo tisto kar je 

bilo v prejšnjem preizkusu 

znanja, kampanjsko, 

neutrjeno znanje, oziroma 

učenje vzorcev ne pa 

razumevanje 

 

7. Koliko učencev po vašem 

mnenju ima inštrukcije in 

zakaj (vzroki za inštrukcije, 

samo slabi učenci ali tudi 

boljši učenci? 

OŠ1PO  



 

 

 

motivacija je ocena, zelo 

malo otrok, ki jih motivira 

spodbuda, je videti ambicije 

staršev, ki zahtevajo 

najboljše ocene, samo 

nekateri teh ne morejo 

doseči čeprav se zelo trudijo 

in je težko reči, da ne boš 

dal malo nagrade vsaj za 

trud, ja jih imajo, a ne samo 

slabši pač tudi boljši, ne 

morem pa oceniti koliko 

OŠ2PO  

v enem devetem razredu 

imam eno skupino, ki si 

dejansko pomaga med 

seboj, kontrolirajo rezultate, 

si iščejo napake med seboj 

to je dobro, drugače 

predvsem mlajše generacije, 

pa si ne pomagajo med 

seboj, ja jih imajo, tudi 

boljši a ne vem koliko in 

kateri, ker sem proti 

inštrukcijam mi ne povedo 

OŠ3M  

kar nekaj, oziroma veliko 

tudi boljših učencev, nekaj 

pa jih hodi na Mirenski 

grad, kjer imajo pomoč za 

učenje in je zastonj 

OŠ4PO  

kar jaz vem, jih ima kar 

nekaj, tudi boljši, čeprav 

mislim, da je nesmiselno, 

saj bi lahko izkoristili nas 

kot učitelje in vso ostalo 

pomoč na šoli, je pa veliko 

inštrukcij, kar nakazujejo 

odgovori na ne poslušanje 

pri pouku mi bodo popoldne 

še enkrat razložili 

OŠ5PM  

Mislim da jih ima kar nekaj, 

tudi boljši, predvsem v 9. 

razredu čeprav mislim, da je 

nesmiselno, saj bi lahko 

izkoristili nas, ne pa se 

dvakrat učili 



 

 

 

SŠ6  

Inštrukcij je zelo veliko 

imajo jih tako učenci z 

nezadostnimi ocenami kot 

tudi tisti s peticami in 

štiricami, slednji iz 

tekmovalnosti ali omejitvi 

vpisa na fakultete in ker se 

jim ne ljubi samim učiti in 

ker za osvojitev znanja 

potrebujejo manj časa 

 

8. Kolikokrat nudite 

(učiteljeva) dodatno 

razlago? 

OŠ1PO  

vsak odmor in vsak dan 

pred poukom na voljo za 

dodatno razlago 

OŠ2PO  

vsak odmor in vsak dan 

pred poukom na voljo za 

dodatno razlago 

OŠ3M  

V času dopolnilnega pouka 

ali med uro  

OŠ4PO  

vsak odmor in vsak dan 

pred poukom na voljo za 

dodatno razlago 

OŠ5PM  

vsak odmor in vsak dan 

pred poukom na voljo za 

dodatno razlago 

SŠ6 če me vprašajo med uro 

ali če je več snovi med 

odmorom, a skoraj nikoli ne 

sprašujejo 

 

9. Kaj predstavlja učencem 

motivacijo za delo, dodatna 

vzpodbuda, kritika, ocena, 

OŠ1PO  

motivacija je ocena, zelo 

malo otrok ki jih motivira 

spodbuda, je zaznati 

ambicije staršev, ki 

zahtevajo najboljše ocene, 

vendar nekateri teh ne 



 

 

 

morejo doseči, čeprav se 

zelo trudijo in je težko reči, 

da ne daš nekaj nagrade vsaj 

za trud 

OŠ2PO  

motivacija je ocena, redkim 

je motivacija pohvala in 

spodbuda 

OŠ3M  

motivacija je samo ocena, to 

je edino merilo za uspešnost 

po njihovo.  

OŠ4PO  

motivacija je ocena, zelo 

malo otrok ki jih motivira 

spodbuda, je videti ambicije 

staršev, ki zahtevajo 

najboljše ocene,  

OŠ5PM  

motivacija je ocena, to so 

ambicije staršev 

SŠ6 samo ocena, znanje jih 

ne zanima 

 

10. Koliko ur pomoči če 

slučajno veste  je potrebno v 

povprečju za ta predmet? 

(celo leto ali samo občasno) 

OŠ1PO večina jih naredi 

vse v šoli, drugi rabijo nekje 

pol ure na dan v povprečju 

nekateri pa bistveno več, če 

imajo slabše sposobnosti 

OŠ2PO  

nekateri naredijo vse v šoli 

drugi rabijo nekje pol ure na 

dan v povprečju 

OŠ3M mislim, da mogoče 

nekateri čez celo leto in 

imajo to pomoč tudi 

individualno na šoli, 

drugače pa mogoče samo 

pri nekaterih snoveh, v 

povprečju bi ocenila na pol 

ure dnevno 

OŠ4PO nekateri celo leto, 

drugi samo za določene 

snovi, nekje do maksimalno 

ene šolske ure na dan 



 

 

 

OŠ5PM  

Zelo odvisno, nekateri boljši 

učenci jo imajo redno vsaj 

dvakrat tedensko, nekateri 

pa samo občasno, lahko bi 

vse naredili v šoli 

SŠ6 nekateri boljši učenci jo 

imajo občasno pred testi, 

slabši pa tudi velikokrat 

redno za pisanje domačih 

nalog in pred testi 

 

11. Ali si pomagajo sošolci 

pri učenju?(če ne v čem 

vidite vzrok) 

OŠ1PO  

v večini primerov ne, 

velikokrat slišim, da starši 

ne dovolijo, ker bi s tem 

boljši izgubljali čas 

OŠ2PO  

Zelo redko, izguba časa 

zanje, 

OŠ3M  

ne, so preveč tekmovalni  

OŠ4PO  

v večini primerov ne, 

velikokrat slišim, da starši 

ne dovolijo 

OŠ5PM  

ne,  

SŠ6  

Ne si ne pomagajo in to je 

žalostno, saj bi se s tem vsi 

naučili in razumeli 

 

12. Kako se razume z 

učenci dijaki, (sprejemanje 

avtoritete, individualnosti 

učencev)? 

OŠ1PO  

tolerantnost jim je potrebno 

privzgojiti, veliko delo 

učiteljev, smo bolj prijatelji, 

mi ki smo starejši nimamo 

toliko težav, mlajši pa 

veliko, ni nekega 

spoštovanja, to je po eni 

strani dobro, včasih pa ne 



 

 

 

OŠ2PO  

sami so individualisti, a 

hkrati ne sprejemajo 

individualnosti drugih 

OŠ3M  

ne sprejemajo avtoritete, 

želijo da bi bili vsi enaki, 

kot primer, da bi učitelji 

jedli popolnoma enako kot 

oni, so pa vedno večji 

individualisti in se ne 

pustijo voditi, niti usmerjati, 

vidijo samo svoje pravice 

OŠ4PO  

sami so individualisti, 

avtoritete ne sprejemajo, 

mislijo da smo vsi prijatelji 

med seboj in vsi enaki 

OŠ5PM  

Dobro, a je vseeno odvisno 

od učenca 

SŠ6  

V večini dobro, je pa težko 

ker so individualisti, 

tekmovalni in vidijo svoje 

pravice ne pa dolžnosti, 

potrebno je biti dosleden in 

kar je dogovorjeno je 

potrebno spoštovati 

 

13. V kolikšni meri ocene 

izražajo znanje in ali učence 

dijake moti neznanje samo 

zaradi ocen, ali se jim zdi 

pomembno za življenje? 

OŠ1PO  

ne odražajo dejanskega 

znanja ker se velikokrat 

izkaže pri NPZ, ker se učijo 

samo za ocene, kjer se 

zgodi, da otrok s samimi 

peticami doseže samo 20%, 

slabši pa veliko več ker ima 

znanje, ki je utrjeno in vanj 

vloženo veliko truda 

OŠ2PO  

ne odražajo vedno 

dejanskega znanja, kar se 

velikokrat izkaže pri NPZ 



 

 

 

kjer se zgodi, da otrok z 

odličnimi ocenami doseže 

nizke rezultate, ker je bilo 

učenje kampanjsko,  

OŠ3M  

ne vedno saj se učijo vedno 

bolj za ocene, starši vedno 

bolj gledajo samo za ocene, 

nimajo samoiniciativnost, 

znanje se jim ne zdi 

pomembno, pomembne so 

samo ocene  

OŠ4PO  

opažam, da nič ne vložijo v 

svoje znanje, če jim dam 

stare teste, zadaj ni nekega 

takega znanja, in so velika 

odstopanja med testi 

(ocenami) in znanjem v 

razredu 

OŠ5PM  

Ocene ne odražajo znanja, 

čeprav mislijo da ga, a jim 

ocena predstavlja samo 

orodje, da gredo naprej 

kamor želijo 

SŠ6  

Ocene ne odražajo znanja, 

ker je učenje kampanjsko in 

to se lepo vidi pri večini 

učencev ob prehodu v 

srednjo  šolo, ko jim padajo 

ocene za dva ranga 

 

14. Ali se vam zdi da okolje 

dovoljuje izražanje 

individualnosti in ali to 

vpliva na pouk? 

OŠ1PO  

seveda in tudi jaz poučujem 

predvsem individualno, 

samo par besed frontalne 

razlage, včasih pa celo to ne 

in jo peljemo preko nalog, 

da sami odkrivajo 

zakonitosti 

OŠ2PO  

Seveda ko jih izpostaviš so 

tiho, vedno izkazujejo 



 

 

 

individualizem a ne pri 

izpostavljanju, jaz 

poučujem predvsem 

individualno, samo razlaga 

je frontalna 

OŠ3M  

Okolje podpira in po eni 

strani bi bili radi 

individualisti, po drugi 

strani pa bi radi lovili samo 

pravice, hkrati pa ne 

sprejemajo drugačnosti 

drugih, in zelo radi 

ukazujejo in so nesramni, 

zelo vpliva na pouk, in ni 

takega spoštovanja pouk pa 

je večinoma prav zaradi 

tega frontalen 

OŠ4PO  

seveda podpira in vpliva na 

pouk in ja je vedno bolj 

individualistično usmerjeno 

in prilagojeno posamezniku, 

čeprav se vedno le ne da 

vsega narediti pri uri, zato je 

pa dopolnilni pouk in 

odmori 

OŠ5PM individualnost 

vpliva na pouk, in veliko 

delajo individualno, a se jim 

ne da samim iskati napak  

SŠ6 razlaga je frontala in to 

predvsem zaradi obsežnosti 

snovi in velikokratnega 

ponavljanja testov, naloge 

pa naj bi delali individualno 

in se preko rešitev tudi učili, 

a se jim tega ne da - 

inštrukcije 

 

15. V čem; če se je ; se je 

spremenil način poučevanja, 

odnos med učitelji in učenci 

ter odnos učitelj starš? 

OŠ1PO  

večina razlage in dela 

poteka individualno, zelo 

malo frontalne razlage, smo 

bolj prijatelji, a ta odnos si 



 

 

 

lahko privoščimo, ker smo 

starejši, mlajši pa imajo 

težave zaradi tega 

OŠ2PO 

večino razlage in dela 

poteka individualno, težave 

zaradi odnosov, saj si želijo, 

da bi bili kar prijatelji, ne pa 

učitelji in zato se lahko tudi 

nesramni 

 OŠ3M  

poučevanje, če želim, da 

dejansko nekaj znajo, je 

potrebno frontalno delo in 

veliko energije, da sploh 

poslušajo, rada bi delala 

bolj individualno, a ni časa, 

če želim vsi znajo nekaj tudi 

slabši 

OŠ4PO  

Potrebno veliko motivacije, 

učenje kombinacija 

frontalega in 

individualnega, velikokrat 

je potrebno prekiniti 

intenzivno delo saj ne 

zdržijo, starši vidijo samo 

ocene, ne pa znanja in 

enako otroci, hodijo pa 

veliko na pogovorne ure 

OŠ5PM starši zelo veliko 

hodijo na pogovorne ure 

pouk je kombinacija 

individualnega in 

frontalnega 

SŠ6 razlaga je frontala in to 

predvsem zaradi obsežnosti 

snovi in velikokratnega 

ponavljanja testov, naloge 

pa naj bi delali individualno 

in se preko rešitev tudi učili, 

a se jim tega ne da - 

inštrukcije 

 

16.Ali se vam zdi da so 

otroci v današnjem času bolj 

samostojni 

OŠ1PO  



 

 

 

ne niso samostojni, so zelo 

odvisni od staršev, njihovo 

delo bi bilo, da jih 

usmerjajo in jih naučijo 

delati in biti odgovorni, da 

bi vsaj pisali pri pouku, ne 

pa, da rečejo, saj mi bodo 

razložili popoldne in to je 

45 minut zgubljenih in moja 

razlaga gre v nič 

 

OŠ2PO  

ne starši bi morali v 4. 

razredu bi se morali učiti in 

takrat otroka popolnoma 

spustijo in posledica so 

inštrukcije, ker ne zmorejo 

OŠ3M  

ne, mislim, da so vedno 

manj samostojni, seveda 

starši jim vse naredijo, v 

šoli v naravi se vidi kako 

nekateri nočejo oziroma ne 

znajo pospraviti, niti sošolci 

ne morejo vplivati na 

določene osebe, pri 

pobiranju papirja, če delam 

bo vse moje, ne od vseh 

OŠ4PO  

manj samostojni, večina 

staršev premalo zaupa 

svojim otrokom, preveč 

sprašujejo česa točno ne 

zna, primer, ko se je 

pozabilo vpisati v e-

asistenata in mati ni 

dovolila prej v šolo. 

OŠ5PM  

manj samostojni, starši ne 

zaupajo svojim otrokom, jih 

zelo nadzirajo in usmerjajo, 

otroci delajo, kar želijo 

starši 

SŠ6  

Popolnoma nesamostojni, 

saj se starši dogovarjajo za 

popravljanje ocen in ne 

sami,  enako je tudi na 

drugih področjih. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga  8.9 Odprto kodiranje transkriptov intervjujev učencev, dijakov in njihovih 

staršev 

Odprto kodiranje transkriptov intervjujev učencev, dijakov in njihovih staršev 

ENOTA POJMI KATEGORIJE 

1.Kako bi opisal/a svoj učni 

uspeh v predhodnem letu? 

A1 lansko leto je bilo  

uspešno saj sem letnik 

zaključila s prav dobrim 

uspehom… a bi lahko bila še 

boljša, če bi  malo bolj 

delala 

Kako to misliš bolj delala? 

No ja … lahko bi se včasih 

bolj sproti učila, a je v 

določenih obdobjih veliko 

testov, tako da ne utegnem 

vsega narediti za šolo 

A2 dober uspeh, saj sem se 

prepozno začel učiti, 

drugače bi bil lahko prav 

dober, sam sem si kriv, bo 

pa letos boljše, kaže že tako 

B1 odličen in to s samimi 

peticami,mislim, da nisem 

dobila nobene trojke in samo 

ene 5 štiric 

B2 odličen, z nekaj 

štiricami, a se letos 

izboljšuje sem ugotovila 

sistem učenja in je precej 

boljše ali pa sem postala bolj 

pametna smeh 

 

Prav dober 

Dober 

Odličen 

Odličen 

 

Sprotno delo  

neposlušanje 

Redno delo 

 

Tekmovalnost 

Storilna motivacija 

Dosežki 

Znanje 

Notranje potrebe 

Odgovornost 

Delavnost 

JAZ 

Izražanje svojega mnenja 

Razgledanost 

Znanje 

spodbuda 

Matematika, fizika 

Preprosta razlaga 

Večkratna razlaga 

Individualno 

Celo leto 

Osvojeno znanje 

Dolga odsotnost od puka 

Tekmovalnost 

Zavedanje potenciala 

Samopoveličevanje 

Egoizem 

Samoocenjevanje 

Avtonomija -

INDIVIDUALIZEM 

 

Ne izražanje mnenja 

Pasivnost  

Strah pred nesprejetostjo 

KONFORMIZEM 

 

INŠTRUKCIJE 

Individualno delo, dosežen 

cilj, motivacija 



 

 

 

Kako to misliš? Ma, skozi 

osnovno šolo sem se 

poskušala učiti na razne 

načine, miselni vzorci 

podčrtavanje izpisovanje in 

še drugo, kar mi je pokazala 

mama, in sem nekako našla 

način zame, da je hiter in 

dober 

1.Kako bi opisali učni uspeh 

vašega otroka v predhodnem 

letu? 

A11 zadovoljivo, vedno bi 

lahko bilo boljše, a zelo se 

trudi 

A21 ja dobro ne saj je imel 

dober uspeh, je pa res da je 

šel na inštrukcije za 

matematiko in sem ga 

morala prisiliti, da je šel ker 

če ne bi bilo slabše, ne vem 

zakaj je ne razume, saj pri 

inštrukcijah pravi da mu je 

takoj jasno, mogoče ima 

malo drugačen način 

sprejemanja ali pa nekaj 

lukenj za nazaj, kaj vem, 

sicer pa ima veliko učencev 

inštrukcije 

B11 odlično, ne vem zakaj 

hodi na inštrukcije, a je to 

njena želja in jih pač 

omogočimo, imajo jih 

dobre ocene 

vaje 

takojšen odziv inštruktorja 

na učenca 

 

prisila staršev 

tudi drugi imajo inštrukcije, 

pomaga organizirati, 

poslušnost, ubogljivost, ne 

sprašujemo 



 

 

 

verjetno tudi drugi, boljše da 

hoče več znati kot manj 

B21 glede na to da je malo v 

šoli, sem kar zadovoljna z 

njo, lahko bi se pa včasih 

malo bolj potrudila, seveda 

bi lahko bilo še boljše 

hahaha tako pač je 

2.Kdo od učiteljev te 

navdušuje in zakaj? 

A1 Ma prav nobeden… oni 

kot da ne živijo z nami, 

razlagajo sami sebi, so 

nedostopni, no ja učitelj 

fizike pa mi je enkrat 

pomagal… drugače pa 

hočejo da smo bolj umirjeni, 

da ne sprašujemo preveč, da 

smo bolj enaki … preveč 

delajo razlik med nami… 

nekateri sošolci so kot 

«ljubljenčki«, ker se jim 

prilizujejo, so pač taki 

poslušni in jim v vsem 

ustrežejo… a aja zato imajo 

boljše ocene, ma ja tako pač 

je 

A2profesorica slovenščine, 

ker ima neprecenljivo znanje 

in dober pogled na svet ima 

nekaj kar te pritegne in njene 

ure so zelo zanimive, saj se 

lahko sproščeno 

Poslušnost 

Razlikovanje 

Slaba razlaga 

Zanimiva razlaga 

Pogovor 

Komplicirana razlaga 

Natrpanost učnega programa 

Nezanimiva razlaga 

Zanimive ure 

Dober pogled na svet 

Veliko znanja 

Sproščenost 

Nasmejanost 

Aktivnost učencev 

Pogovor  

Uporabnost predmeta 

 

 



 

 

 

pogovarjamo in izražamo 

svoje mnenje, ni kritike na 

mnenje 

B1učiteljica slovenščine, ker 

je vedno nasmejana in dobre 

volje in nam zna razložiti, 

ure so zanimive ker veliko 

delamo sami in čas hitro 

mine in še učiti se ni potem 

potrebno veliko, ker se 

skoraj vse naučimo v šoli, ko 

delamo 

B2učiteljica angleščine, ker 

nam veliko besed pove in 

bomo imeli bogat besedni 

zaklad, da se bomo lahko 

pogovarjali, in zato ker si 

vzame čas za nas in se z 

nami tudi pogovarja pa 

čeprav v angleščini 

2.Kdo od učiteljev ga 

navdušuje in zakaj? 

A11 mislim, da nobeden 

prav preveč, čeprav je 

omenila, da je še najbolj 

zanimivo pri slovenščini, ker 

ima zanimiv pouk, lahko 

povejo svoje mnenje, veliko 

interaktivnega pouka, bolj 

dostopna od ostalih, mislim, 

da za druge ne morem reči 

nič, ne vem zakaj tako saj je 



 

 

 

izredno pridna… kdo ve kaj 

se ji plete v glavi  

A21 najljubša mu je se mi 

dozdeva, profesorica kemije, 

ima jasno razlago, pove kaj 

želi od njih in jim da dovolj 

vaj, da se lahko dobro 

pripravijo za teste, ja in jim 

tudi osebno razloži če delajo 

vaje, konkreten primer, če ne 

pa ne 

B11 učiteljica slovenščine, 

ker kot mi govori imajo 

najbolj zanimive ure in da se 

veliko pogovarjajo  

B21 veste, ne vem natančno 

nikoli nič ne reče ne dobro 

ne slabo mislim da do njih 

nima nekega posebnega 

odnosa, so pač učitelji in jih 

kot take sprejema, kaj 

vem….. 

3.Pri katerem predmetu si 

najbolj uspešen in zakaj 

misliš da je tako? 

A1Pri tujih jezikih imam 

čisto petico, ja sem pridna, 

zakaj, kaj vem jeziki me 

veselijo, hitro razumem 

razlago, tudi profesorica 

dobro in zanimivo razlaga, 

veliko govorimo , se 

pogovarjamo  

  



 

 

 

A2slovenščini, ker mi je 

zelo zanimiva in profesorica 

je fajn in mi ni potrebno 

veliko domačega dela za 

dobro oceno, ima tak 

sproščen odnos 

B1kemiji, ker mi je 

zanimiva, ko razumeš se je 

ni potrebno veliko učiti, le 

domače naloge je potrebno 

pisati redno 

B2 angleščini, imam petico, 

ker si vzamem čas za učenje 

saj me predmet zanima, 

angleščino bom vedno rabil  

3.Pri katerem predmetu je 

najbolj uspešen in zakaj 

mislite, da je tako? 

A11 pri vseh,saj je odlična, 

če pa sprašujete kje se 

najmanj uči in kaj jo najbolj 

razveseljuje, mislim da tuji 

jeziki, saj se jih uči z 

veseljem in zelo rada govori, 

tako da ima kar tri jezike,ki 

jih dokaj dobro obvlada, 

vsekakor veliko bolje kot 

jaz… 

A21 ne vem… nikjer ni prav 

briljanten, vsekakor pa ga 

najbolj veseli zgodovina ali 

pa mogoče slovenščina saj 

sta kar povezani, ne 



 

 

 

slovenščina bo kare vedno 

vse pove kaj delajo v šoli, da 

je pri tisti profesorici 

zanimiv pouk in da se z njo 

da pogovarjati.. tako se mi 

zdi.. 

B11 povsod, sem ponosna 

nanjo, je odlična in hodi na 

vsa tekmovanja če le 

obstajajo, tako da je pri vseh 

predmetih zelo uspešna, lani 

seje uvrstila na državno iz 

kemije in matematike, pri 

vseh tekmovanjih pa je 

napredovala do regijskega 

nivoja, tako da ja je super 

pridna  

B21 najboljši predmet… 

športna vzgoja a to verjetno 

ne šteje, drugače pa mislim 

da jeziki,  pridna je, ni vedno 

najboljša, a zame je super, 

da vse to zmore, vsa ta 

tekmovanja, no ji pa res 

potovanja po tujini koristijo 

za prilagodljivost in jezike 

4.Pri katerem predmetu si 

najmanj uspešen/na in zakaj 

misliš, da je tako? 

A1Matematika in fizika 

imam zunanjo pomoč, da 

lahko imam boljšo oceno, 

razlaga je preveč 

  



 

 

 

komplicirana, ne razumem 

kaj mi govori in premalo 

vaj… imamo domače naloge 

a če ne znaš ni ponovne 

razlage.. preveč hitimo … ja 

če ga vprašajo ljubljenčki pa 

je razlaga a zanje… ne 

razume, da ne moremo vsi 

enako hitro razumeti…se ful 

učim in inštruktor mi razloži 

preprosto, da potem lahko 

delam vaje sama doma…no 

nismo vsi za vse…. 

A2 matematika fizika ne 

vem točno zakaj saj se jo 

učim in imam tudi 

inštruktorja, delava vaje 

skupaj tako da takoj vem kaj 

mi ne gre in mi ponovno 

razloži, pišem naloge, vse 

delam a ocene niso bleščeče, 

ne vem kaj bo na maturi, 

mislim pa, da je vse v moji 

glavi saj ne morem biti tako 

nesposoben,  se pač moram 

truditi, da pridem do tiste 

trojke 

B1 matematika, tam se mi 

včasih zalomi, a ne da dobim 

slabo oceno samo, testi so 

ponavadi težji od vaj in 

preverjanja in jaz želim 

imeti petico, tako da se 



 

 

 

moram tu kar potruditi in 

delati vaje z inštruktorjem, 

saj le tako sem lahko 

uspešna 

B2 biologija in fizika zaradi 

daljše odsotnosti od pouka 

zaradi športa, premalo 

poslušanja v šoli, 

nezanimiva snov, podana 

dolgočasno 

4.Pri katerem predmetu je 

najmanj uspešen/na in zakaj 

mislite, da je tako? 

A11 mislim, daje najmanj 

uspešna pri fiziki, saj ima 

petico, a mora kar delati, a ja 

in tudi matematika, zakaj…. 

verjetno je bolj 

družboslovec, saj drugače se 

zelo trudi, je delavna…  tako 

da drugega vzroka kot to ne 

vidim 

A21 ja saj veste, fantje niso 

tako delavni kot dekleta in 

ga je potrebno včasih malo 

bolj potisniti, posebno pri 

matematiki in fiziki, kjer je 

potrebno narediti kakšno 

vajo več, saj drugače je 

priden samo tam mu malo 

škripa, z inštruktorjem pa 

potem dobi kar dobro ceno 



 

 

 

B11 ne vem, mislim da 

nikjer ker ima povsod same 

petice 

B21 ne morem reči manj 

uspešna, saj je zame vedno 

uspešna, tudi če nima petice, 

tako da ne vem, kaj bi 

odgovorila, nikjer ni 

neuspešna, manj a tako manj 

pa pri matematiki in fiziki, 

kjer ji zaradi odsotnosti 

včasih manjka malo razlage, 

da si lažje predstavlja in dela 

vaje 

5.Kaj je po tvojem mnenju 

vzrok za dodatno pomoč? 

A1 Ja pri meni mislim, da je 

nezanimanje, … premalo 

poslušam v šoli.. ja ma 

vseeno tudi profesor ne zna 

narediti ure zanimive , njen 

glas je tako monoton in 

imamo jo prvo uro in me kar 

uspava 

A2 nerazumevanje snovi, 

premalo pozornosti v šoli, 

premalo učenja, zato da se 

navadim dovolj, da je ocena 

primerna in seveda dodatna 

razlaga, tam sem bolj 

pozoren 

B1 ker želim znati vse, ne 

samo tistega kar naučijo med 

  



 

 

 

poukom, da bom uspešna v 

šoli, širše znanje, ker ne 

popravljamo testov se ne 

naučiš snovi za nazaj, torej 

imaš luknje in bo v srednji 

šoli težko, zato jih raje 

preprečim 

B1 ker sem preveč odsotna v 

šoli in včasih potrebujem 

dodatno razlago, da je 

znanje popolno in da bi 

imela same petice 

5.Kaj je po vašem mnenju 

vzrok za dodatno pomoč? 

A11po moje je to samo 

njena želja po potrjevanju, 

da ji slučajno ne bi kaj 

spodletelo, mislim da je 

nekakšen perfekcionist, sicer 

pa, če želi na medicino ji kaj 

drugega ne ostane 

A21 ja, če lahko povem kaj 

si mislim, je moj sin sicer 

malo len in mogoče premalo 

aktiven, a tudi profesorji bi 

morali bolj sodelovati, bolj 

bi se morali posvetiti 

individualnim lastnostim, ne 

pa vzpodbujati samo zelo 

pridne in kritizirati slabe, to 

poslušam, ko grem na 

pogovorne, da preveč 

sprašuje in se ne podreja  



 

 

 

Včasih je lahko vzrok za 

neuspeh pri predmetu tudi v 

profesorju, ker ne zna 

motivirati učencev, jim 

mogoče nuditi individualno 

razlago, a  so preveč 

nedostopni, inštruktor pa se 

mu posveti in mu odgovarja 

na njegova vprašanja in 

pravi da hitro razume..  

B11 moja je zelo 

tekmovalna in se mi zdi, da 

misli, da bi morala vedno 

vedetI še več, vedno bi 

morala biti najboljša, ne vem 

sicer kako bo v srednji šoli a 

smo z njo zadovoljni, mislim 

da ne bi smela imeti težav, 

dokler bo imela željo po 

znanju 

B21 hm,  moje dekle čuti, da 

rabi dodatno pomoč, ker ni 

veliko v šoli, vsekakor si želi 

izboljšati ocene pri 

predmetih kjer ima štirico in 

inštrukcije predstavljajo še 

dodatno motivacijo za delo 

ker je sicer zelo utrujena in 

se ji ne da vedno delat za 

šolo, njen cilj je zaključiti 

osnovno šolo s samimi 

peticami in jo podpiramo, da 

bo dosegla cilj. 



 

 

 

6.Katere oblike pomoči se ti 

zdijo najprimernejše in 

zakaj? 

A1 Inštrukcije, ker je bolj 

individualno in dobim 

razlago tolikokrat, da na 

koncu razumem, 

Starši, sošolci? 

Starši, ni govora, se vedno 

skregamo ker mislijo, da 

prav nič ne znam in potem 

še manj razumem… Sošolci 

pa znajo manj kot jaz .  

A2 sošolci bi lahko bili zelo 

super, ker poslušajo isto kot 

ti, a ti ne povedo zmeraj, jaz 

imam najraje inštrukcije in 

to zato ker mi preprosto 

razloži snov in jo tako zelo 

hitro razumem in to pri 

matematiki in fiziki, ker je 

bolj težka 

in skupaj narediva nekaj vaj, 

se prilagodi meni in mi 

razlaga na različne načine 

dokler ne razumem 

B1si ne upam priznati 

sošolcem da ne znam… jaz 

že pomagam drugim, ne 

pogosto, pred kakšnim 

testom, če je prav nujno, a 

zelo redko si pomagamo 

med sabo,  če je snov težko 

  



 

 

 

razumljiva ti inštruktor 

pomaga s preprosto razlago,  

poglobi moje znanje, sem 

potem tudi bolj sigurna sama 

vase 

B2 imam tudi nekaj lukenj 

zaradi odsotnosti od pouka 

in nimam časa čakati 

sošolcev, da bi imeli čas, 

zato imam raje inštuktorja, 

ta me prisili delati in 

razmišljati in je s tem učenje 

bolj zanimivo in ne tako 

dolgočasno, kot, če se učiš 

sam, sicer pa mislim, da 

imajo tudi drugi inštrukcije a 

o tem ne govorijo, da ne bi 

izpadni neumni,… 

6.Katere oblike pomoči se 

vam zdijo najprimernejše in 

zakaj? 

A11 inštrukcije, saj so 

individualne in zapolnijo 

tiste majhne luknjice,ki jih 

ima in si tako nadgradi 

znanja in še razmišljanja jo 

uči 

A21 najboljše so inštukcije, 

ker ga prisilijo k delu in mu 

individualno razloži 

inštruktor snov, ki jo potem 

hitro osvoji in lahko sam 

dela naloge naprej, lahko bi 



 

 

 

tudi sošolci, a ne vem zakaj 

nimajo razvitega tega dela 

komunikacije, v naših časih 

je bilo veliko medsebojne 

pomoči 

B11 inštrukcije, da poglobi 

svoje znanje, ker je pač 

perfekcionistka in rabi 

potrditev znanja, da bo, kot 

pravi sama, najboljša v 

razredu in da bo tako ostalo 

tudi v gimnaziji 

B21 inštrukcije, ker mislim,  

da ker je dosti odsotna, se 

tako lahko hitro nauči 

predvsem pred testi, ker se 

sama ne more naučiti veliko 

snovi v kratkem času 

7.Ali se sam odločiš kdaj pri 

učenju potrebuješ pomoč in 

koliko? 

A1 Ja sama, ko začutim, da 

jo potrebujem in tudi 

količino inštrukcij si 

določam sama, imam jih pa 

čez celo leto,ker le tako 

lahko osvojim celotno snov 

in imam dobre ocene 

A2 sam, starši prepuščajo 

odločitev meni, včasih me 

malo porinejo, da se 

zmigam, drugače mi pustijo 

da sam presodim znanje 

  



 

 

 

predvsem pred testi, bolj 

intenzivno, drugače pa čez 

celo leto po enkrat na teden 

B1 da, sama, ko vzamemo 

novo snov in pred testi čez 

celo leto 

B2 večinoma sama,samo 

mama mi pomaga 

organizirati, ker sem veliko 

odsotna,  čez celo leto imam 

inštrukcije da znam 

A11 sama najbolje ve kdaj 

jih potrebuje, je pa 

neenakomerno razporejeno 

čez celo leto, bolj pred testi 

in spraševanjem 

A21 no ja sam, a če bi samo 

njega čakali, bi bilo včasih 

prepozno, tako da vsaj 

enkrat na teden čez celo leto, 

ob testih pa bolj pogosto 

B11sama pove kdaj, saj je 

odličnjakinja in že ve kdaj 

kaj potrebuje, drugače pa je 

učenje z inštruktorjem 

razdeljeno čez vse leto, 

včasih več, včasih manj 

odvisno od težavnosti snovi 

B21 pomagam ji organizirati 

zaradi njene odsotnosti,  a 

sama pove kdaj ne razume, 

ker pa je veliko odsotna so 



 

 

 

inštrukcije občasne, a vse 

leto 

8.Ali si postavljaš cilje? 

A1 Ja redno za šolo in tudi 

za druga področja, saj igram 

tudi klavir in sem tudi tam 

uspešna 

A2 ja si, a bolj za stvari, ki 

me zanimajo 

B1 ja seveda, saj si jih vsi 

B2 vsekakor, saj se drugače 

ne bi mogla ukvarjati s 

športom  

A11 ja, včasih previsoke 

A21 no, ga učimo, a nisem 

gotova da to že obvlada, ima 

bolj cilje kako manj delati 

B11 glede na dosežke sem 

kar prepričana, da jih ima 

B21 mislim, da ja, saj 

drugače ne vem, kako bi vse 

zmogla 

  

9. spol 

A1 ženski 

A2 moški 

B1 ženski 

B2 ženski 

A11 ženski 

A21 ženski 

B11 ženski 

B21 ženski 

  

10.starost razred 

A1 18 maturantka 

  



 

 

 

A2 16 drugi letnik 

B1 14 deveti razred 

B2 14 deveti razred 

A11 42 

A21  40 

B11 38 

B21  39 

 

  



 

 

 

Priloga  8.10 Statistične analize 

 

Tabela 8.1 Hi kvadrat inštrukcije po generacijah 

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 15,36 2 ,000 

Razmerje verjetij 14,95 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 3,57 1 ,059 

N veljavnih enot 211   

Tabela 8.2 Strinjanje s trditvijo, da koristijo inštrukcije za izboljšanje ocene za matematiko, fiziko, kemijo 

in angleščino 

 Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: matematika  

Prosimo 

vpišite 

letnico 

rojstva. - 

recoded 

nimam mnenja 
sploh se ne 

strinjam 
ne strinjam se niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 16,00 ,00 2,00 2,00 2,00 22,00 

 

,00% 72,73% ,00% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00% 

,00% 26,23% ,00% 13,33% 9,09% 2,63% 10,43% 

,00% 7,58% ,00% ,95% ,95% ,95% 10,43% 

-3,23 9,64 -,63 ,44 -,29 -5,92 ,00 

-1,80 3,82 -,79 ,35 -,19 -2,10 ,00 

generacija Y 3,00 23,00 3,00 5,00 5,00 35,00 74,00 

 

4,05% 31,08% 4,05% 6,76% 6,76% 47,30% 100,00% 

9,68% 37,70% 50,00% 33,33% 22,73% 46,05% 35,07% 

1,42% 10,90% 1,42% 2,37% 2,37% 16,59% 35,07% 

-7,87 1,61 ,90 -,26 -2,72 8,35 ,00 

-2,39 ,35 ,62 -,11 -,98 1,62 ,00 

generacija Z 28,00 22,00 3,00 8,00 15,00 39,00 115,00 

 

24,35% 19,13% 2,61% 6,96% 13,04% 33,91% 100,00% 

90,32% 36,07% 50,00% 53,33%- 68,18% 51,32% 54,50% 

13,27% 10,43% 1,42% 3,79% 7,11% 18,48% 54,50% 

11,10 -11,25 -,27 -,18 3,01 -2,42 ,00 

2,70 -1,95 -,15 -,06 ,87 -,38 ,00 

Skupaj 31,00 61,00 6,00 15,00 22,00 76,00 211,00 

 14,69% 28,91% 2,84% 7,11% 10,43% 36,02% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 14,69% 28,91% 2,84% 7,11% 10,43% 36,02% 100,00% 

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 44,87 10 ,000 

Razmerje verjetij 47,68 10 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,20 1 ,657 

N veljavnih enot 211   

 



 

 

 

 

 

 Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: fizika  

Prosimo 

vpišite letnico 

rojstva. - 

recoded 

nimam 

mnenja 

sploh se ne 

strinjam 
ne strinjam se 

niti - 

niti 

večinoma 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 18,00 ,00 2,00 2,00 ,00 22,00 

 

,00% 81,82% ,00% 9,09% 9,09% ,00% 100,00% 

,00% 28,57% ,00% 13,33% 7,69% ,00% 10,43% 

,00% 8,53% ,00% ,95% ,95% ,00% 10,43% 

-3,65 11,43 -1,04 ,44 -,71 -6,46 ,00 

-1,91 4,46 -1,02 ,35 -,43 -2,54 ,00 

generacija Y 5,00 25,00 2,00 4,00 6,00 32,00 74,00 

 

6,76% 33,78% 2,70% 5,41% 8,11% 43,24% 100,00% 

14,29% 39,68% 20,00% 26,67% 23,08% 51,61% 35,07% 

2,37% 11,85% ,95% 1,90% 2,84% 15,17% 35,07% 

-7,27 2,91 -1,51 -1,26 -3,12 10,26 ,00 

-2,08 ,62 -,80 -,55 -1,03 2,20 ,00 

generacija Z 30,00 20,00 8,00 9,00 18,00 30,00 115,00 

 

26,09% 17,39% 6,96% 7,83% 15,65% 26,09% 100,00% 

85,71% 31,75% 80,00% 60,00% 69,23% 48,39% 54,50% 

14,22% 9,48% 3,79% 4,27% 8,53% 14,22% 54,50% 

10,92 -14,34 2,55 ,82 3,83 -3,79 ,00 

2,50 -2,45 1,09 ,29 1,02 -,65 ,00 

Skupaj 35,00 63,00 10,00 15,00 26,00 62,00 211,00 

 16,59% 29,86% 4,74% 7,11% 12,32% 29,38% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 16,59% 29,86% 4,74% 7,11% 12,32% 29,38% 100,00% 
 

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 57,88 10 ,000 

Razmerje verjetij 63,41 10 ,000 

Linear-by-Linear Association ,54 1 ,464 

N veljavnih enot 211   
 



 

 

 

 

 Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: kemija  

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

nimam 

mnenja 

sploh se ne 

strinjam 

ne 

strinjam se 
niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 16,00 ,00 2,00 3,00 1,00 22,00 

 ,00% 72,73% ,00% 9,09% 13,64% 4,55% 100,00% 

 ,00% 27,12% ,00% 10,00% 13,64% 1,37% 10,43% 

 ,00% 7,58% ,00% ,95% 1,42% ,47% 10,43% 

 -3,55 9,85 -,31 -,09 ,71 -6,61 ,00 

 -1,88 3,97 -,56 -,06 ,47 -2,40 ,00 

generacija Y 6,00 25,00 ,00 4,00 5,00 34,00 74,00 

 8,11% 33,78% ,00% 5,41% 6,76% 45,95% 100,00% 

 17,65% 42,37% ,00% 20,00% 22,73% 46,58% 35,07% 

 2,84% 11,85% ,00% 1,90% 2,37% 16,11% 35,07% 

 -5,92 4,31 -1,05 -3,01 -2,72 8,40 ,00 

 -1,72 ,95 -1,03 -1,14 -,98 1,66 ,00 

generacija Z 28,00 18,00 3,00 14,00 14,00 38,00 115,00 

 24,35% 15,65% 2,61% 12,17% 12,17% 33,04% 100,00% 

 82,35% 30,51% 100,00% 70,00% 63,64% 52,05% 54,50% 

 13,27% 8,53% 1,42% 6,64% 6,64% 18,01% 54,50% 

 9,47 -14,16 1,36 3,10 2,01 -1,79 ,00 

 2,20 -2,50 1,07 ,94 ,58 -,28 ,00 

Skupaj 34,00 59,00 3,00 20,00 22,00 73,00 211,00 

 16,11% 27,96% 1,42% 9,48% 10,43% 34,60% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 16,11% 27,96% 1,42% 9,48% 10,43% 34,60% 100,00% 

        

        

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 48,99 10 ,000 

Razmerje verjetij 53,37 10 ,000 

Linear-by-Linear Association ,86 1 ,353 

N veljavnih enot 211   

 Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: angleščina  

Prosimo vpišite 

letnico rojstva. - 

recoded 

nimam mnenja 
sploh se ne 

strinjam 
2 niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 16,00 1,00 2,00 3,00 ,00 22,00 

 ,00% 72,73% 4,55% 9,09% 13,64% ,00% 100,00% 

 ,00% 21,62% 25,00% 15,38% 12,00% ,00% 10,43% 

 ,00% 7,58% ,47% ,95% 1,42% ,00% 10,43% 

 -3,65 8,28 ,58 ,64 ,39 -6,26 ,00 

 -1,91 2,98 ,90 ,55 ,24 -2,50 ,00 

generacija Y 6,00 30,00 ,00 3,00 5,00 30,00 74,00 

 8,11% 40,54% ,00% 4,05% 6,76% 40,54% 100,00% 

 17,14% 40,54% ,00% 23,08% 20,00% 50,00% 35,07% 

 2,84% 14,22% ,00% 1,42% 2,37% 14,22% 35,07% 

 -6,27 4,05 -1,40 -1,56 -3,77 8,96 ,00 

 -1,79 ,79 -1,18 -,73 -1,27 1,95 ,00 

generacija Z 29,00 28,00 3,00 8,00 17,00 30,00 115,00 



 

 

 

 25,22% 24,35% 2,61% 6,96% 14,78% 26,09% 100,00% 

 82,86% 37,84% 75,00% 61,54% 68,00% 50,00% 54,50% 

 13,74% 13,27% 1,42% 3,79% 8,06% 14,22% 54,50% 

 9,92 -12,33 ,82 ,91 3,37 -2,70 ,00 

 2,27 -1,94 ,56 ,34 ,91 -,47 ,00 

Skupaj 35,00 74,00 4,00 13,00 25,00 60,00 211,00 

 16,59% 35,07% 1,90% 6,16% 11,85% 28,44% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 16,59% 35,07% 1,90% 6,16% 11,85% 28,44% 100,00% 

        

        

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 41,61 10 ,000 

Razmerje verjetij 50,81 10 ,000 

Linear-by-Linear Association ,29 1 ,593 

N veljavnih enot 211   

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.3 Anova za izboljšanje ocen pri predmetih po generacijah 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 Stat. značilnost 

Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: matematika 13,66 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: fizika 25,01 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: kemija 11,75 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Izboljšanje ocene: angleščina 28,72 2 208 ,000 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. 

Mean 

Square 
F 

Stat. 

značilnost 

Izboljšanje ocene: matematika Med skupinami 35,49 2 17,75 4,56 ,011 

 
Znotraj skupin 809,04 208 3,89   

Skupaj 844,53 210    

Izboljšanje ocene: fizika Med skupinami 42,71 2 21,36 5,78 ,004 

 Znotraj skupin 769,04 208 3,70   

 Skupaj 811,75 210    

Izboljšanje ocene: kemija Med skupinami 27,25 2 13,62 3,47 ,033 

 Znotraj skupin 817,41 208 3,93   

 Skupaj 844,66 210    

Izboljšanje ocene: angleščina Med skupinami 26,73 2 13,37 3,50 ,032 

 Znotraj skupin 793,82 208 3,82   

 Skupaj 820,55 210    

Vir: Perozzi,lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.4 Hi kvadrat test na kraj bivanja  

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 1,90 2 ,386 

Razmerje verjetij 1,91 2 ,384 

Linear-by-Linear Association 1,36 1 ,243 



 

 

 

N veljavnih enot 211   

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

 

Tabela 8.5 Dosežena izobrazba staršev in Hi kvadrat izobrazba staršev 

 Kakšna je najvišja dosežena formalna izobrazba vaših staršev?   

instrukcije manj kot srednja šola srednja šola več kot srednja šola Skupaj 

nimam inštrukcij 

6,00 20,00 9,00 35,00 

17,14% 57,14% 25,71% 100,00% 

85,71% 28,99% 34,62% 34,31% 

5,88% 19,61% 8,82% 34,31% 

3,60 -3,68 ,08 ,00 

imam inštrukcije 

1,00 49,00 17,00 67,00 

1,49% 73,13% 25,37% 100,00% 

14,29% 71,01% 65,38% 65,69% 

,98% 48,04% 16,67% 65,69% 

-3,60 3,68 -,08 ,00 

Skupaj 

7,00 69,00 26,00 102,00 

6,86% 67,65% 25,49% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

6,86% 67,65% 25,49% 100,00% 

 
Hi-kvadrat testi. Izobrazba staršev 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 9,08 2 ,011 

Razmerje verjetij 8,83 2 ,012 

Linear-by-Linear Association 1,85 1 ,174 

N veljavnih enot 102   

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.6 Hi kvadrat inštrukcije glede na stopnjo izobraževanja  

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 21,37 2 ,000 

Razmerje verjetij 22,35 2 ,000 

Linear-by-Linear Association ,36 1 ,550 

N veljavnih enot 211   

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.7 Inštrukcije glede na predmete - Hi kvadrat test 

Hi-kvadrat testi. Matematika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) Exact Sig. (2-tailed) Exact Sig. (1-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 109,23 1 ,000   

Razmerje verjetij 140,14 1 ,000   

Fisherjev Exact test    ,000 ,000 



 

 

 

Continuity Correction 106,26 1 ,000   

Linear-by-Linear Association 108,71 1 ,000   

N veljavnih enot 211     

Hi-kvadrat testi. Fizika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) Exact Sig. (2-tailed) Exact Sig. (1-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 77,07 1 ,000   

Razmerje verjetij 102,96 1 ,000   

Fisherjev Exact test    ,000 ,000 

Continuity Correction 74,52 1 ,000   

Linear-by-Linear Association 76,71 1 ,000   

N veljavnih enot 211     

Hi-kvadrat testi. Kemija 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) Exact Sig. (2-tailed) Exact Sig. (1-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 90,18 1 ,000   

Razmerje verjetij 118,29 1 ,000   

Fisherjev Exact test    ,000 ,000 

Continuity Correction 87,46 1 ,000   

Linear-by-Linear Association 89,76 1 ,000   

N veljavnih enot 211     

Hi-kvadrat testi. Angleščina 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) Exact Sig. (2-tailed) Exact Sig. (1-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 66,86 1 ,000   

Razmerje verjetij 90,77 1 ,000   

Fisherjev Exact test    ,000 ,000 

Continuity Correction 64,44 1 ,000   

Linear-by-Linear Association 66,55 1 ,000   

N veljavnih enot 211     

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.8 Delo pedagoških delavcev v osnovni in sredni šoli – domače naloge, dodatna individualna 

razlaga in preverjanje znanj pred preizkusi znanj 

Group Statistics 

Domače naloge izobraževanje N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Q8a_1 matematika 1 osnovna šola 97 4,34 .888 .090 

3 srednja šola 66 3,83 .852 .105 

Q8a_2 fizika 1 osnovna šola 97 2,93 1.003 .102 

3 srednja šola 66 3,35 .886 .109 

Q8a_3 kemija 1 osnovna šola 97 2,52 1.119 .114 

3 srednja šola 66 3,03 1.022 .126 

Q8a_4 angleščina 1 osnovna šola 97 4,05 1.084 .110 

3 srednja šola 66 3,70 .859 .106 

Independent Samples Test 

Domače naloge 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 



 

 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Q8a_1 

matematika 

Equal variances assumed .4

94 
.483 3.635 161 .000 .507 .139 .232 .782 

Equal variances not assumed   3.665 143.571 .000 .507 .138 .233 .780 

Q8a_2  

fizika 

Equal variances assumed .0

11 
.915 -2.754 161 .007 -.421 .153 -.722 -.119 

Equal variances not assumed   -2.820 150.365 .005 -.421 .149 -.715 -.126 

Q8a_3  

kemija 

Equal variances assumed 2.

31

7 

.130 -2.985 161 .003 -.515 .173 -.855 -.174 

Equal variances not assumed   -3.036 147.712 .003 -.515 .170 -.850 -.180 

Q8a_4  

angleščina 

Equal variances assumed 1.

03

0 

.312 2.224 161 .028 .355 .159 .040 .669 

Equal variances not assumed   2.324 157.204 .021 .355 .153 .053 .656 

Group Statistics 

Preverjanje znanja 

pred preizkusom 

znanja imamo 

Izobraževanje N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Q8c_1 matematika 
1 osnovna šola 97 4,73 .797 .081 

3 srednja šola 66 2,55 1.511 .186 

Q8c_2 fizika 
1 osnovna šola 97 4,40 1.027 .104 

3 srednja šola 66 2,52 1.460 .180 

Q8c_kemija 
1 osnovna šola 97 3,58 1.520 .154 

3 srednja šola 66 2,50 1.339 .165 

Q8c_angleščina 
1 osnovna šola 97 4,59 1.028 .104 

3 srednja šola 66 2,53 1.384 .170 

Independent Samples Test 

Preverjanje znanja pred preizkusom 

znanja imamo  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 

Q8c_1  

matematika 

Equal variances assumed 
84.869 .000 12.016 161 .000 2.187 .182 1.827 

2.54

6 

Equal variances not 

assumed 
  10.780 89.788 .000 2.187 .203 1.784 

2.58

9 

Q8c_2  
Equal variances assumed 

27.433 .000 9.689 161 .000 1.887 .195 1.502 
2.27

1 



 

 

 

fizika 
Equal variances not 

assumed 
  9.082 107.902 .000 1.887 .208 1.475 

2.29

9 

Q8c_3   

kemija 

Equal variances assumed 
2.402 .123 4.659 161 .000 1.077 .231 .621 

1.53

4 

Equal variances not 

assumed 
  4.772 150.567 .000 1.077 .226 .631 

1.52

3 

Q8c_4 

 angleščina 

Equal variances assumed 
23.418 .000 10.884 161 .000 2.057 .189 1.684 

2.43

1 

Equal variances not 

assumed 
  10.299 112.295 .000 2.057 .200 1.662 

2.45

3 

Group Statistics 

Dodatno 

individualno razlago 

za podajanje snovi izobraževanje N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Q8d_1 matematika 1 osnovna šola 97 3,42 1,457 ,148 

3 srednja šola 66 1,59 1,067 ,131 

Q8d_2 fizika 1 osnovna šola 97 2,95 1,357 ,138 

3 srednja šola 66 1,52 ,980 ,121 

Q8d_3 kemija 1 osnovna šola 97 2,33 1,329 ,135 

3 srednja šola 66 1,47 ,863 ,106 

Q8d_4 angleščina 1 osnovna šola 97 3,02 1,299 ,132 

3 srednja šola 66 1,48 ,932 ,115 

Independent Samples Test 

Dodatno individualno razlago za 

podajanje snovi 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 

Q8d_1  

matematika 

Equal variances assumed 
16.495 .000 8.742 161 .000 1.832 .210 1.418 

2.24

6 

Equal variances not 

assumed 
  9.262 160.087 .000 1.832 .198 1.441 

2.22

2 

 

Q8d_2 

fizika 

Equal variances assumed 
12.920 .000 7.369 161 .000 1.433 .195 1.049 

1.81

7 

Equal variances not 

assumed 
  7.826 160.381 .000 1.433 .183 1.072 

1.79

5 

Q8d_3 

kemija 

Equal variances assumed 
22.874 .000 4.634 161 .000 .860 .186 .494 

1.22

7 

Equal variances not 

assumed 
  5.009 160.711 .000 .860 .172 .521 

1.19

9 

Q8d_4 

angleščina 

Equal variances assumed 
9.062 .003 8.263 161 .000 1.536 .186 1.169 

1.90

3 

Equal variances not 

assumed 
  8.785 160.509 .000 1.536 .175 1.191 

1.88

1 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Tabela 8.9 domače naloge glede na srednjo in osnovno šolo 

matematika  fizika 



 

 

 

Prosimo, da oce: 

Domače naloge 

imamo...:  

osnovna šola srednja šola 
terciarno 

izobraževanje 
Skupaj osnovna šola srednja šola 

terciarno 

izobraževanje 
Skupaj 

nikoli 2,00 1,00 ,00 3,00 6,00 1,00 2,00 9,00 

 66,67% 33,33% ,00% 100,00% 66,67% 11,11% 22,22% 100,00% 

 2,06% 1,52% ,00% 1,42% 6,19% 1,52% 4,17% 4,27% 

 ,95% ,47% ,00% 1,42% 2,84% ,47% ,95% 4,27% 

večkrat ne kot ja 3,00 3,00 2,00 8,00 26,00 8,00 7,00 41,00 

 37,50% 37,50% 25,00% 100,00% 63,41% 19,51% 17,07% 100,00% 

 3,09% 4,55% 4,17% 3,79% 26,80% 12,12% 14,58% 19,43% 

 1,42% 1,42% ,95% 3,79% 12,32% 3,79% 3,32% 19,43% 

včasih 6,00 15,00 6,00 27,00 42,00 31,00 12,00 85,00 

 22,22% 55,56% 22,22% 100,00% 49,41% 36,47% 14,12% 100,00% 

 6,19% 22,73% 12,50% 12,80% 43,30% 46,97% 25,00% 40,28% 

 2,84% 7,11% 2,84% 12,80% 19,91% 14,69% 5,69% 40,28% 

večkrat ja kot ne 35,00 34,00 21,00 90,00 15,00 19,00 14,00 48,00 

 38,89% 37,78% 23,33% 100,00% 31,25% 39,58% 29,17% 100,00% 

 36,08% 51,52% 43,75% 42,65% 15,46% 28,79% 29,17% 22,75% 

 16,59% 16,11% 9,95% 42,65% 7,11% 9,00% 6,64% 22,75% 

vedno 51,00 13,00 19,00 83,00 8,00 7,00 13,00 28,00 

 61,45% 15,66% 22,89% 100,00% 28,57% 25,00% 46,43% 100,00% 

 52,58% 19,70% 39,58% 39,34% 8,25% 10,61% 27,08% 13,27% 

 24,17% 6,16% 9,00% 39,34% 3,79% 3,32% 6,16% 13,27% 

Skupaj 97,00 66,00 48,00 211,00 97,00 66,00 48,00 211,00 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 kemija  angleščina 

nikoli 17,00 4,00 ,00 21,00 3,00 ,00 ,00 3,00 

 80,95% 19,05% ,00% 100,00% 100,00% ,00% ,00% 100,00% 

 17,53% 6,06% ,00% 9,95% 3,09% ,00% ,00% 1,42% 

 8,06% 1,90% ,00% 9,95% 1,42% ,00% ,00% 1,42% 

večkrat ne kot ja 37,00 16,00 8,00 61,00 8,00 5,00 5,00 18,00 

 60,66% 26,23% 13,11% 100,00% 44,44% 27,78% 27,78% 100,00% 

 38,14% 24,24% 16,67% 28,91% 8,25% 7,58% 10,42% 8,53% 

 17,54% 7,58% 3,79% 28,91% 3,79% 2,37% 2,37% 8,53% 

včasih 26,00 25,00 14,00 65,00 12,00 22,00 8,00 42,00 

 40,00% 38,46% 21,54% 100,00% 28,57% 52,38% 19,05% 100,00% 

 26,80% 37,88% 29,17% 30,81% 12,37% 33,33% 16,67% 19,91% 

 12,32% 11,85% 6,64% 30,81% 5,69% 10,43% 3,79% 19,91% 

večkrat ja kot ne 10,00 16,00 12,00 38,00 32,00 27,00 19,00 78,00 

 26,32% 42,11% 31,58% 100,00% 41,03% 34,62% 24,36% 100,00% 

 10,31% 24,24% 25,00% 18,01% 32,99% 40,91% 39,58% 36,97% 

 4,74% 7,58% 5,69% 18,01% 15,17% 12,80% 9,00% 36,97% 

vedno 7,00 5,00 14,00 26,00 42,00 12,00 16,00 70,00 

 26,92% 19,23% 53,85% 100,00% 60,00% 17,14% 22,86% 100,00% 

 7,22% 7,58% 29,17% 12,32% 43,30% 18,18% 33,33% 33,18% 



 

 

 

 3,32% 2,37% 6,64% 12,32% 19,91% 5,69% 7,58% 33,18% 

Skupaj 97,00 66,00 48,00 211,00 97,00 66,00 48,00 211,00 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 

Tabela 8.10 Preverjanje znanja pred preizkusom znanja imamo glede na srednjo in osnovno šolo 

Prosimo, da oce: 

Preverjanje znanja 

pred preizkusom 

znanja imamo...:  

matematika  fizika 

osnovna šola srednja šola 
terciarno 

izobraževanje 
Skupaj osnovna šola srednja šola 

terciarno 

izobraževanje 
Skupaj 

nikoli 3,00 27,00 29,00 59,00 4,00 26,00 30,00 60,00 

 5,08% 45,76% 49,15% 100,00% 6,67% 43,33% 50,00% 100,00% 

 3,09% 40,91% 60,42% 27,96% 4,12% 39,39% 62,50% 28,44% 

 1,42% 12,80% 13,74% 27,96% 1,90% 12,32% 14,22% 28,44% 

večkrat ne kot ja ,00 7,00 2,00 9,00 2,00 8,00 2,00 12,00 

 ,00% 77,78% 22,22% 100,00% 16,67% 66,67% 16,67% 100,00% 

 ,00% 10,61% 4,17% 4,27% 2,06% 12,12% 4,17% 5,69% 

 ,00% 3,32% ,95% 4,27% ,95% 3,79% ,95% 5,69% 

včasih 3,00 9,00 4,00 16,00 9,00 11,00 5,00 25,00 

 18,75% 56,25% 25,00% 100,00% 36,00% 44,00% 20,00% 100,00% 

 3,09% 13,64% 8,33% 7,58% 9,28% 16,67% 10,42% 11,85% 

 1,42% 4,27% 1,90% 7,58% 4,27% 5,21% 2,37% 11,85% 

večkrat ja kot ne 8,00 15,00 6,00 29,00 18,00 14,00 4,00 36,00 

 27,59% 51,72% 20,69% 100,00% 50,00% 38,89% 11,11% 100,00% 

 8,25% 22,73% 12,50% 13,74% 18,56% 21,21% 8,33% 17,06% 

 3,79% 7,11% 2,84% 13,74% 8,53% 6,64% 1,90% 17,06% 

vedno 83,00 8,00 7,00 98,00 64,00 7,00 7,00 78,00 

 84,69% 8,16% 7,14% 100,00% 82,05% 8,97% 8,97% 100,00% 

 85,57% 12,12% 14,58% 46,45% 65,98% 10,61% 14,58% 36,97% 

 39,34% 3,79% 3,32% 46,45% 30,33% 3,32% 3,32% 36,97% 

Skupaj 97,00 66,00 48,00 211,00 97,00 66,00 48,00 211,00 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 kemija  angleščina 

nikoli 16,00 20,00 29,00 65,00 4,00 22,00 28,00 54,00 

 24,62% 30,77% 44,62% 100,00% 7,41% 40,74% 51,85% 100,00% 

 16,49% 30,30% 60,42% 30,81% 4,12% 33,33% 58,33% 25,59% 

 7,58% 9,48% 13,74% 30,81% 1,90% 10,43% 13,27% 25,59% 

večkrat ne kot ja 12,00 17,00 2,00 31,00 4,00 13,00 3,00 20,00 

 38,71% 54,84% 6,45% 100,00% 20,00% 65,00% 15,00% 100,00% 

 12,37% 25,76% 4,17% 14,69% 4,12% 19,70% 6,25% 9,48% 

 5,69% 8,06% ,95% 14,69% 1,90% 6,16% 1,42% 9,48% 

včasih 8,00 11,00 5,00 24,00 3,00 11,00 5,00 19,00 

 33,33% 45,83% 20,83% 100,00% 15,79% 57,89% 26,32% 100,00% 

 8,25% 16,67% 10,42% 11,37% 3,09% 16,67% 10,42% 9,00% 



 

 

 

 3,79% 5,21% 2,37% 11,37% 1,42% 5,21% 2,37% 9,00% 

večkrat ja kot ne 22,00 12,00 5,00 39,00 6,00 14,00 5,00 25,00 

 56,41% 30,77% 12,82% 100,00% 24,00% 56,00% 20,00% 100,00% 

 22,68% 18,18% 10,42% 18,48% 6,19% 21,21% 10,42% 11,85% 

 10,43% 5,69% 2,37% 18,48% 2,84% 6,64% 2,37% 11,85% 

vedno 39,00 6,00 7,00 52,00 80,00 6,00 7,00 93,00 

 75,00% 11,54% 13,46% 100,00% 86,02% 6,45% 7,53% 100,00% 

 40,21% 9,09% 14,58% 24,64% 82,47% 9,09% 14,58% 44,08% 

 18,48% 2,84% 3,32% 24,64% 37,91% 2,84% 3,32% 44,08% 

Skupaj 97,00 66,00 48,00 211,00 97,00 66,00 48,00 211,00 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 

Tabela 8.11 Dodatno individualno razlago za podajanje snovi imamo imamo glede na srednjo in osnovno 

šolo 

Prosimo, da oce: 

Domače naloge 

imamo...:  

matematika  fizika 

osnovna šola srednja šola 
terciarno 

izobraževanje 
Skupaj osnovna šola srednja šola 

terciarno 

izobraževanje 
Skupaj 

nikoli 16,00 46,00 35,00 97,00 19,00 47,00 35,00 101,00 

 16,49% 47,42% 36,08% 100,00% 18,81% 46,53% 34,65% 100,00% 

 16,49% 69,70% 72,92% 45,97% 19,59% 71,21% 72,92% 47,87% 

 7,58% 21,80% 16,59% 45,97% 9,00% 22,27% 16,59% 47,87% 

večkrat ne kot ja 11,00 9,00 3,00 23,00 19,00 10,00 5,00 34,00 

 47,83% 39,13% 13,04% 100,00% 55,88% 29,41% 14,71% 100,00% 

 11,34% 13,64% 6,25% 10,90% 19,59% 15,15% 10,42% 16,11% 

 5,21% 4,27% 1,42% 10,90% 9,00% 4,74% 2,37% 16,11% 

včasih 17,00 5,00 3,00 25,00 22,00 5,00 2,00 29,00 

 68,00% 20,00% 12,00% 100,00% 75,86% 17,24% 6,90% 100,00% 

 17,53% 7,58% 6,25% 11,85% 22,68% 7,58% 4,17% 13,74% 

 8,06% 2,37% 1,42% 11,85% 10,43% 2,37% ,95% 13,74% 

večkrat ja kot ne 22,00 4,00 5,00 31,00 22,00 2,00 4,00 28,00 

 70,97% 12,90% 16,13% 100,00% 78,57% 7,14% 14,29% 100,00% 

 22,68% 6,06% 10,42% 14,69% 22,68% 3,03% 8,33% 13,27% 

 10,43% 1,90% 2,37% 14,69% 10,43% ,95% 1,90% 13,27% 

vedno 31,00 2,00 2,00 35,00 15,00 2,00 2,00 19,00 

 88,57% 5,71% 5,71% 100,00% 78,95% 10,53% 10,53% 100,00% 

 31,96% 3,03% 4,17% 16,59% 15,46% 3,03% 4,17% 9,00% 

 14,69% ,95% ,95% 16,59% 7,11% ,95% ,95% 9,00% 

Skupaj 97,00 66,00 48,00 211,00 97,00 66,00 48,00 211,00 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 kemija  angleščina 

nikoli 36,00 46,00 36,00 118,00 18,00 47,00 36,00 101,00 

 30,51% 38,98% 30,51% 100,00% 17,82% 46,53% 35,64% 100,00% 



 

 

 

 37,11% 69,70% 75,00% 55,92% 18,56% 71,21% 75,00% 47,87% 

 17,06% 21,80% 17,06% 55,92% 8,53% 22,27% 17,06% 47,87% 

večkrat ne kot ja 22,00 13,00 5,00 40,00 13,00 11,00 4,00 28,00 

 55,00% 32,50% 12,50% 100,00% 46,43% 39,29% 14,29% 100,00% 

 22,68% 19,70% 10,42% 18,96% 13,40% 16,67% 8,33% 13,27% 

 10,43% 6,16% 2,37% 18,96% 6,16% 5,21% 1,90% 13,27% 

včasih 19,00 4,00 2,00 25,00 28,00 5,00 1,00 34,00 

 76,00% 16,00% 8,00% 100,00% 82,35% 14,71% 2,94% 100,00% 

 19,59% 6,06% 4,17% 11,85% 28,87% 7,58% 2,08% 16,11% 

 9,00% 1,90% ,95% 11,85% 13,27% 2,37% ,47% 16,11% 

večkrat ja kot ne 11,00 2,00 3,00 16,00 25,00 1,00 5,00 31,00 

 68,75% 12,50% 18,75% 100,00% 80,65% 3,23% 16,13% 100,00% 

 11,34% 3,03% 6,25% 7,58% 25,77% 1,52% 10,42% 14,69% 

 5,21% ,95% 1,42% 7,58% 11,85% ,47% 2,37% 14,69% 

vedno 9,00 1,00 2,00 12,00 13,00 2,00 2,00 17,00 

 75,00% 8,33% 16,67% 100,00% 76,47% 11,76% 11,76% 100,00% 

 9,28% 1,52% 4,17% 5,69% 13,40% 3,03% 4,17% 8,06% 

 4,27% ,47% ,95% 5,69% 6,16% ,95% ,95% 8,06% 

Skupaj 97,00 66,00 48,00 211,00 97,00 66,00 48,00 211,00 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 45,97% 31,28% 22,75% 100,00% 

 

Tabela 8.12 Hi kvadrat testi za metode poučevanja po stopnjah izobraževanja in predmetih 

Hi-kvadrat testi. : Domače naloge imamo...: matematika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 22,62 8 ,004 

Razmerje verjetij 24,12 8 ,002 

Linear-by-Linear Association 4,82 1 ,028 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Domače naloge imamo...: fizika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 24,14 8 ,002 

Razmerje verjetij 23,71 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 15,15 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Domače naloge imamo...: kemija 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 39,07 8 ,000 

Razmerje verjetij 40,90 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 29,99 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Domače naloge imamo...: angleščina 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 21,05 8 ,007 

Razmerje verjetij 22,24 8 ,004 

Linear-by-Linear Association 1,69 1 ,194 



 

 

 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Preverjanje znanja pred preizkusom znanja imamo...: matematika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 124,92 8 ,000 

Razmerje verjetij 140,11 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 95,96 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Preverjanje znanja pred preizkusom znanja imamo...: fizika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 95,63 8 ,000 

Razmerje verjetij 104,42 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 81,02 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Preverjanje znanja pred preizkusom znanja imamo...: kemija 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 52,69 8 ,000 

Razmerje verjetij 52,46 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 31,99 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Preverjanje znanja pred preizkusom znanja imamo...: angleščina 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 125,87 8 ,000 

Razmerje verjetij 134,65 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 88,17 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Dodatno individualno razlago za podajanje snovi imamo imamo matematika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 74,09 8 ,000 

Razmerje verjetij 81,25 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 61,93 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Dodatno individualno razlago za podajanje snovi imamo imamo...: fizika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 63,34 8 ,000 

Razmerje verjetij 68,72 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 47,20 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Dodatno individualno razlago za podajanje snovi imamo imamo...: kemija 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 31,37 8 ,000 

Razmerje verjetij 33,27 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,44 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Dodatno individualno razlago za podajanje snovi imamo imamo...: angleščina 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 75,32 8 ,000 

Razmerje verjetij 84,92 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 53,48 1 ,000 

N veljavnih enot 211   



 

 

 

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.13 Analiza intenzivnosti inštrukcij po predmetih 

A. Descriptives 

Prosimo, da ocenite 

intezivnost koriščenja 

inštrukcij os 1-5 N 

Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Erro

r 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m 

Between- 

Componen

t Variance 

Lowe

r 

Boun

d 

Upper 

Bound 

Q
1

2
a_

1
 m

at
em

a
ti

k
a

 1 generacija X 23 1.87 1.392 .290 1.27 2.47 1 5  

2 generacija Y 74 3.08 1.487 .173 2.74 3.43 1 5  

3 generacija Z 114 3.07 1.437 .135 2.80 3.34 1 5  

Total 211 2.94 1.492 .103 2.74 3.15 1 5  

Model Fixed Effects   1.450 .100 2.75 3.14    

Random Effects 
   .316 1.58 4.30   .211 

Q
1

2
a_

2
  
fi

zi
k

a
 

1 generacija X 23 1.57 1.121 .234 1.08 2.05 1 4  

2 generacija Y 74 3.03 1.535 .178 2.67 3.38 1 5  

3 generacija Z 114 3.02 1.310 .123 2.77 3.26 1 5  

Total 211 2.86 1.443 .099 2.67 3.06 1 5  

Model Fixed Effects   1.376 .095 2.68 3.05    

Random 

Effects 
   .386 1.20 4.52   .328 

Q
1

2
a_

3
 k

em
ij

a
 

1 generacija X 23 1.87 1.392 .290 1.27 2.47 1 5  

2 generacija Y 74 2.93 1.556 .181 2.57 3.29 1 5  

3 generacija Z 114 3.36 1.402 .131 3.10 3.62 1 5  

Total 211 3.05 1.521 .105 2.84 3.25 1 5  

Model Fixed Effects   1.457 .100 2.85 3.25    

Random 

Effects 
   .388 1.38 4.72   .329 

Q
1

2
a_

4
  
a

n
g

le
šč

in
a

 1 generacija X 23 1.48 .994 .207 1.05 1.91 1 4  

2 generacija Y 74 2.49 1.572 .183 2.12 2.85 1 5  

3 generacija Z 114 2.77 1.494 .140 2.49 3.05 1 5  

Total 211 2.53 1.522 .105 2.32 2.74 1 5  

Model Fixed Effects   1.478 .102 2.33 2.73    

Random 

Effects 
   .330 1.11 3.95   .231 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Q12a_1 Prosimo, da 

oce: : matematika 

Between Groups 29.757 2 14.878 7.073 .001 

Within Groups 437.561 208 2.104   

Total 467.318 210    

Q12a_2 Prosimo, da 

oce: : fizika 

Between Groups 43.451 2 21.726 11.482 .000 

Within Groups 393.563 208 1.892   

Total 437.014 210    

Q12a_3 Prosimo, da 

oce: : kemija 

Between Groups 44.001 2 22.000 10.364 .000 

Within Groups 441.525 208 2.123   

Total 485.526 210    

Q12a_4 Prosimo, da 

oce: : angleščina 

Between Groups 32.254 2 16.127 7.384 .001 

Within Groups 454.296 208 2.184   



 

 

 

Total 486.550 210    

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

Tabela 8.14 Intenzivnost inštrukcij po generacijah in predmetih 

 Prosimo, da oce: : matematika  

 nikoli enkrat nekajkrat včasih redno Skupaj 

generacija X 16,00 ,00 2,00 4,00 1,00 23,00 

 

69,57% ,00% 8,70% 17,39% 4,35% 
100,00

% 

26,67% ,00% 6,45% 6,67% 2,78% 10,90% 

7,58% ,00% ,95% 1,90% ,47% 10,90% 

generacija Y 22,00 1,00 11,00 29,00 11,00 74,00 

 

29,73% 1,35% 14,86% 39,19% 14,86% 
100,00

% 

36,67% 4,17% 35,48% 48,33% 30,56% 35,07% 

10,43% ,47% 5,21% 13,74% 5,21% 35,07% 

generacija Z 22,00 23,00 18,00 27,00 24,00 114,00 

 

19,30% 20,18% 15,79% 23,68% 21,05% 
100,00

% 

36,67% 95,83% 58,06% 45,00% 66,67% 54,03% 

10,43% 10,90% 8,53% 12,80% 11,37% 54,03% 

Skupaj 60,00 24,00 31,00 60,00 36,00 211,00 

 

28,44% 11,37% 14,69% 28,44% 17,06% 
100,00

% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 

100,00

% 

28,44% 11,37% 14,69% 28,44% 17,06% 
100,00

% 

 Prosimo, da oce: : fizika  

 nikoli enkrat nekajkrat vćasih redno Skupaj 

generacija X 18,00 ,00 2,00 3,00 ,00 23,00 

 78,26% ,00% 8,70% 13,04% ,00% 
100,00

% 

 29,51% ,00% 5,41% 4,92% ,00% 10,90% 

 8,53% ,00% ,95% 1,42% ,00% 10,90% 

generacija Y 24,00 2,00 7,00 30,00 11,00 74,00 

 32,43% 2,70% 9,46% 40,54% 14,86% 
100,00

% 

 39,34% 8,33% 18,92% 49,18% 39,29% 35,07% 

 11,37% ,95% 3,32% 14,22% 5,21% 35,07% 

generacija Z 19,00 22,00 28,00 28,00 17,00 114,00 

 16,67% 19,30% 24,56% 24,56% 14,91% 
100,00

% 

 31,15% 91,67% 75,68% 45,90% 60,71% 54,03% 

 9,00% 10,43% 13,27% 13,27% 8,06% 54,03% 

Skupaj 61,00 24,00 37,00 61,00 28,00 211,00 

 28,91% 11,37% 17,54% 28,91% 13,27% 
100,00

% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 

100,00

% 

 28,91% 11,37% 17,54% 28,91% 13,27% 
100,00

% 

 Prosimo, da oce: : kemija  



 

 

 

 nikoli enkrat nekajkrat včasih redno Skupaj 

generacija X 16,00 ,00 2,00 4,00 1,00 23,00 

 69,57% ,00% 8,70% 17,39% 4,35% 
100,00

% 

 27,12% ,00% 5,41% 7,41% 2,22% 10,90% 

 7,58% ,00% ,95% 1,90% ,47% 10,90% 

generacija Y 25,00 4,00 8,00 25,00 12,00 74,00 

 33,78% 5,41% 10,81% 33,78% 16,22% 
100,00

% 

 42,37% 25,00% 21,62% 46,30% 26,67% 35,07% 

 11,85% 1,90% 3,79% 11,85% 5,69% 35,07% 

generacija Z 18,00 12,00 27,00 25,00 32,00 114,00 

 15,79% 10,53% 23,68% 21,93% 28,07% 
100,00

% 

 30,51% 75,00% 72,97% 46,30% 71,11% 54,03% 

 8,53% 5,69% 12,80% 11,85% 15,17% 54,03% 

Skupaj 59,00 16,00 37,00 54,00 45,00 211,00 

 27,96% 7,58% 17,54% 25,59% 21,33% 
100,00

% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 

100,00

% 

 27,96% 7,58% 17,54% 25,59% 21,33% 
100,00

% 

 Prosimo, da oce: : angleščina  

 nikoli enkrat nekajkrat vćasih redno Skupaj 

generacija X 18,00 1,00 2,00 2,00 ,00 23,00 

 78,26% 4,35% 8,70% 8,70% ,00% 
100,00

% 

 20,69% 4,00% 6,90% 5,00% ,00% 10,90% 

 8,53% ,47% ,95% ,95% ,00% 10,90% 

generacija Y 35,00 4,00 9,00 16,00 10,00 74,00 

 47,30% 5,41% 12,16% 21,62% 13,51% 
100,00

% 

 40,23% 16,00% 31,03% 40,00% 33,33% 35,07% 

 16,59% 1,90% 4,27% 7,58% 4,74% 35,07% 

generacija Z 34,00 20,00 18,00 22,00 20,00 114,00 

 29,82% 17,54% 15,79% 19,30% 17,54% 
100,00

% 

 39,08% 80,00% 62,07% 55,00% 66,67% 54,03% 

 16,11% 9,48% 8,53% 10,43% 9,48% 54,03% 

Skupaj 87,00 25,00 29,00 40,00 30,00 211,00 

 41,23% 11,85% 13,74% 18,96% 14,22% 
100,00

% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 

100,00

% 

 41,23% 11,85% 13,74% 18,96% 14,22% 
100,00

% 

Hi-kvadrat testi.matematika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 43,00 8 ,000 

Razmerje verjetij 45,50 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
7,06 1 ,008 



 

 

 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. fizika 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 56,03 8 ,000 

Razmerje verjetij 58,22 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
11,09 1 ,001 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. kemija 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 39,66 8 ,000 

Razmerje verjetij 39,80 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
17,39 1 ,000 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. angleščina 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 25,37 8 ,001 

Razmerje verjetij 28,30 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,80 1 ,001 

N veljavnih enot 211   

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Tabela 8.15 Medsebojno sodelovanje in pomoč po generacijah 

 
V nadaljevanju je podanih neka: S sošolci se odlično razumem in se z njimi družim 

tudi po pouku. 
 

 Ne vem 
sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti se strinjam popolnoma se strinjam Skupaj 

generacija X ,00 ,00 3,00 2,00 15,00 3,00 23,00 

 ,00% ,00% 13,04% 8,70% 65,22% 13,04% 100,00% 

 ,00% ,00% 11,54% 5,56% 28,30% 5,56% 10,90% 

 ,00% ,00% 1,42% ,95% 7,11% 1,42% 10,90% 

 -,98 -3,60 ,17 -1,92 9,22 -2,89 ,00 

generacija Y ,00 18,00 16,00 18,00 14,00 8,00 74,00 

 ,00% 24,32% 21,62% 24,32% 18,92% 10,81% 100,00% 

 ,00% 54,55% 61,54% 50,00% 26,42% 14,81% 35,07% 

 ,00% 8,53% 7,58% 8,53% 6,64% 3,79% 35,07% 

 -3,16 6,43 6,88 5,37 -4,59 -10,94 ,00 

generacija Z 9,00 15,00 7,00 16,00 24,00 43,00 114,00 

 7,89% 13,16% 6,14% 14,04% 21,05% 37,72% 100,00% 

 100,00% 45,45% 26,92% 44,44% 45,28% 79,63% 54,03% 

 4,27% 7,11% 3,32% 7,58% 11,37% 20,38% 54,03% 

 4,14 -2,83 -7,05 -3,45 -4,64 13,82 ,00 

Skupaj 9,00 33,00 26,00 36,00 53,00 54,00 211,00 

 4,27% 15,64% 12,32% 17,06% 25,12% 25,59% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 4,27% 15,64% 12,32% 17,06% 25,12% 25,59% 100,00% 

 V nadaljevanju je podanih neka: Sošolcem pomagam pri učenju  

 Ne vem 
sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti se strinjam popolnoma se strinjam Skupaj 



 

 

 

generacija X ,00 2,00 2,00 3,00 16,00 ,00 23,00 

 ,00% 8,70% 8,70% 13,04% 69,57% ,00% 100,00% 

 ,00% 5,41% 6,06% 6,82% 24,24% ,00% 10,90% 

 ,00% ,95% ,95% 1,42% 7,58% ,00% 10,90% 

 -1,20 -2,03 -1,60 -1,80 8,81 -2,18 ,00 

generacija Y 1,00 19,00 18,00 19,00 11,00 6,00 74,00 

 1,35% 25,68% 24,32% 25,68% 14,86% 8,11% 100,00% 

 9,09% 51,35% 54,55% 43,18% 16,67% 30,00% 35,07% 

 ,47% 9,00% 8,53% 9,00% 5,21% 2,84% 35,07% 

 -2,86 6,02 6,43 3,57 -12,15 -1,01 ,00 

generacija Z 10,00 16,00 13,00 22,00 39,00 14,00 114,00 

 8,77% 14,04% 11,40% 19,30% 34,21% 12,28% 100,00% 

 90,91% 43,24% 39,39% 50,00% 59,09% 70,00% 54,03% 

 4,74% 7,58% 6,16% 10,43% 18,48% 6,64% 54,03% 

 4,06 -3,99 -4,83 -1,77 3,34 3,19 ,00 

Skupaj 11,00 37,00 33,00 44,00 66,00 20,00 211,00 

 5,21% 17,54% 15,64% 20,85% 31,28% 9,48% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 5,21% 17,54% 15,64% 20,85% 31,28% 9,48% 100,00% 

Hi-kvadrat testi. S sošolci se razumem in družim tudi po pouku 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 
58,74 10 ,000 

Razmerje verjetij 61,94 10 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
5,85 1 ,016 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Sošolcem pomagam pri učenju 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 
38,66 10 ,000 

Razmerje verjetij 40,86 10 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
5,42 1 ,020 

N veljavnih enot 211   

 

 

 

Tabela 8.16 Postavljanje ciljev in trud za dosego ciljev po generacijah 

 V nadaljevanju je podanih neka: Vedno si zastavim cilje.  

 Ne vem 
sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 ,00 1,00 ,00 16,00 6,00 23,00 

 ,00% ,00% 4,35% ,00% 69,57% 26,09% 100,00% 

 ,00% ,00% 6,25% ,00% 23,88% 18,75% 10,90% 

 ,00% ,00% ,47% ,00% 7,58% 2,84% 10,90% 

 -1,53 -,44 -,74 -8,50 8,70 2,51 ,00 

generacija Y 3,00 ,00 3,00 46,00 15,00 7,00 74,00 

 4,05% ,00% 4,05% 62,16% 20,27% 9,46% 100,00% 

 21,43% ,00% 18,75% 58,97% 22,39% 21,88% 35,07% 

 1,42% ,00% 1,42% 21,80% 7,11% 3,32% 35,07% 



 

 

 

 -1,91 -1,40 -2,61 18,64 -8,50 -4,22 ,00 

generacija Z 11,00 4,00 12,00 32,00 36,00 19,00 114,00 

 9,65% 3,51% 10,53% 28,07% 31,58% 16,67% 100,00% 

 78,57% 100,00% 75,00% 41,03% 53,73% 59,38% 54,03% 

 5,21% 1,90% 5,69% 15,17% 17,06% 9,00% 54,03% 

 3,44 1,84 3,36 -10,14 -,20 1,71 ,00 

Skupaj 14,00 4,00 16,00 78,00 67,00 32,00 211,00 

 6,64% 1,90% 7,58% 36,97% 31,75% 15,17% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 6,64% 1,90% 7,58% 36,97% 31,75% 15,17% 100,00% 

        

 V nadaljevanju je podanih neka: Za dosego ciljev se zelo potrudim.  

 Ne vem 
Ni 

odgovoril 

sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti 

se 

strinjam 

popolnoma 

se strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 1,00 ,00 ,00 4,00 13,00 5,00 23,00 

 ,00% 4,35% ,00% ,00% 17,39% 56,52% 21,74% 100,00% 

 ,00% 100,00% ,00% ,00% 5,56% 16,25% 15,15% 10,90% 

 ,00% ,47% ,00% ,00% 1,90% 6,16% 2,37% 10,90% 

 -1,09 ,89 -,55 -1,09 -3,85 4,28 1,40 ,00 

generacija Y 2,00 ,00 1,00 1,00 37,00 26,00 7,00 74,00 

 2,70% ,00% 1,35% 1,35% 50,00% 35,14% 9,46% 100,00% 

 20,00% ,00% 20,00% 10,00% 51,39% 32,50% 21,21% 35,07% 

 ,95% ,00% ,47% ,47% 17,54% 12,32% 3,32% 35,07% 

 -1,51 -,35 -,75 -2,51 11,75 -2,06 -4,57 ,00 

generacija Z 8,00 ,00 4,00 9,00 31,00 41,00 21,00 114,00 

 7,02% ,00% 3,51% 7,89% 27,19% 35,96% 18,42% 100,00% 

 80,00% ,00% 80,00% 90,00% 43,06% 51,25% 63,64% 54,03% 

 3,79% ,00% 1,90% 4,27% 14,69% 19,43% 9,95% 54,03% 

 2,60 -,54 1,30 3,60 -7,90 -2,22 3,17 ,00 

Skupaj 10,00 1,00 5,00 10,00 72,00 80,00 33,00 211,00 

 4,74% ,47% 2,37% 4,74% 34,12% 37,91% 15,64% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 4,74% ,47% 2,37% 4,74% 34,12% 37,91% 15,64% 100,00% 

Hi-kvadrat testi. Za dosego ciljev se zelo potrudim 

Statistika Vrednost prost.st. 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 32,17 12 ,001 

Razmerje verjetij 31,18 12 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 
3,12 1 ,078 

N veljavnih enot 211   

Hi-kvadrat testi. Vedno si postavljam cilje 

Statistika Vrednost prost.st. 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 50,72 10 ,000 

Razmerje verjetij 58,12 10 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
4,31 1 ,038 

N veljavnih enot 211   

 

Tabela 8.17 Lastnosti generacij 



 

 

 

Descriptives 

      
95% Confidence 

Interval for Mean 
  

  N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
Minimum Maksimum 

S sošolci se odlično 

razumem in se z 

njimi družim tudi po 

pouku. 

generacija X 23 3,78 ,85 ,18 3,41 4,15 2 5 

 generacija Y 74 2,70 1,32 ,15 2,40 3,01 1 5 

 generacija Z 105 3,70 1,43 ,14 3,42 3,97 1 5 

 Skupaj 202 3,34 1,42 ,10 3,15 3,54 1 5 

Sošolcem pomagam 

pri učenju 
generacija X 23 3,43 ,99 ,21 3,01 3,86 1 4 

 generacija Y 73 2,55 1,26 ,15 2,25 2,84 1 5 

 generacija Z 104 3,21 1,27 ,12 2,96 3,46 1 5 

 Skupaj 200 3,00 1,28 ,09 2,82 3,17 1 5 

Vedno si zastavim 

cilje. 
generacija X 23 4,17 ,65 ,14 3,89 4,46 2 5 

 generacija Y 71 3,37 ,72 ,09 3,20 3,54 2 5 

 generacija Z 103 3,52 1,05 ,10 3,32 3,73 1 5 

 Skupaj 197 3,54 ,93 ,07 3,41 3,67 1 5 

Za dosego ciljev se 

zelo potrudim. 
generacija X 23 3,83 1,23 ,26 3,29 4,36 -1 5 

 generacija Y 72 3,51 ,75 ,09 3,34 3,69 1 5 

 generacija Z 106 3,62 1,02 ,10 3,43 3,82 1 5 

 Skupaj 201 3,61 ,96 ,07 3,47 3,74 -1 5 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 Stat. značilnost 

S sošolci se odlično razumem in se z njimi družim tudi po pouku. 7,02 2 199 ,001 

Sošolcem pomagam pri učenju 1,96 2 197 ,143 

Vedno si zastavim cilje. 11,14 2 194 ,000 

Za dosego ciljev se zelo potrudim. 2,56 2 198 ,080 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. 

Mean 

Square 
F 

Stat. 

značilnost 

S sošolci se odlično razumem in se z njimi 

družim tudi po pouku. 
Med skupinami 47,81 2 23,91 13,38 ,000 

 Znotraj skupin 355,62 199 1,79   

 Skupaj 403,43 201    

Sošolcem pomagam pri učenju Med skupinami 23,91 2 11,96 7,77 ,001 

 Znotraj skupin 303,08 197 1,54   

 Skupaj 326,99 199    

Vedno si zastavim cilje. Med skupinami 11,41 2 5,71 7,03 ,001 

 Znotraj skupin 157,47 194 ,81   

 Skupaj 168,88 196    

V nadaljevanju je podanih neka: Za dosego 

ciljev se zelo potrudim. 
Med skupinami 1,75 2 ,88 ,95 ,387 

 Znotraj skupin 182,20 198 ,92   

 Skupaj 183,95 200    

 



 

 

 

Tabela 8.18 Ocene odražanjo znanje 

 
V nadaljevanju je podanih neka: Ocene v šoli odražajo dejansko 

znanje. 
 

Prosimo vpišite letnico rojstva. 

- recoded 

sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti 

se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 9,00 5,00 4,00 3,00 2,00 23,00 

 39,13% 21,74% 17,39% 13,04% 8,70% 100,00% 

 13,85% 11,63% 7,84% 11,11% 15,38% 11,56% 

 4,52% 2,51% 2,01% 1,51% 1,01% 11,56% 

 1,49 ,03 -1,89 -,12 ,50 ,00 

generacija Y 26,00 20,00 23,00 1,00 3,00 73,00 

 35,62% 27,40% 31,51% 1,37% 4,11% 100,00% 

 40,00% 46,51% 45,10% 3,70% 23,08% 36,68% 

 13,07% 10,05% 11,56% ,50% 1,51% 36,68% 

 2,16 4,23 4,29 -8,90 -1,77 ,00 

generacija Z 30,00 18,00 24,00 23,00 8,00 103,00 

 29,13% 17,48% 23,30% 22,33% 7,77% 100,00% 

 46,15% 41,86% 47,06% 85,19% 61,54% 51,76% 

 15,08% 9,05% 12,06% 11,56% 4,02% 51,76% 

 -3,64 -4,26 -2,40 9,03 1,27 ,00 

Skupaj 65,00 43,00 51,00 27,00 13,00 199,00 

 32,66% 21,61% 25,63% 13,57% 6,53% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 32,66% 21,61% 25,63% 13,57% 6,53% 100,00% 

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 19,54 8 ,012 

Razmerje verjetij 23,85 8 ,002 

Linear-by-Linear Association 4,34 1 ,037 

N veljavnih enot 199   

Anova 

      
95% Confidence 

Interval for Mean 
  

  N 
Povpr

ečje 

Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
Minimum Maksimum 

Ocene v šoli 

odražajo dejansko 

znanje. 

generacija X 23 2,30 1,36 ,28 1,71 2,89 1 5 

 generacija Y 73 2,11 1,05 ,12 1,87 2,35 1 5 

 generacija Z 103 2,62 1,32 ,13 2,36 2,88 1 5 

 Skupaj 199 2,40 1,25 ,09 2,22 2,57 1 5 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 Stat. značilnost 

Ocene v šoli odražajo dejansko znanje. 5,73 2 196 ,004 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. Mean Square F Stat. značilnost 

Ocene v šoli odražajo dejansko znanje. Med skupinami 11,41 2 5,71 3,75 ,025 

 Znotraj skupin 298,23 196 1,52   



 

 

 

 

Tabela 8.19 Znanje je pomembno 

 
V nadaljevanju je podanih neka: Prepričan sem, da je znanje pomembno za 

na daljno uspešnost v življenju. 
 

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti se strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X ,00 ,00 ,00 9,00 14,00 23,00 

 ,00% ,00% ,00% 39,13% 60,87% 100,00% 

 ,00% ,00% ,00% 10,00% 17,28% 11,56% 

 ,00% ,00% ,00% 4,52% 7,04% 11,56% 

 -,58 -,46 -2,20 -1,40 4,64 ,00 

generacija Y ,00 1,00 10,00 41,00 20,00 72,00 

 ,00% 1,39% 13,89% 56,94% 27,78% 100,00% 

 ,00% 25,00% 52,63% 45,56% 24,69% 36,18% 

 ,00% ,50% 5,03% 20,60% 10,05% 36,18% 

 -1,81 -,45 3,13 8,44 -9,31 ,00 

generacija Z 5,00 3,00 9,00 40,00 47,00 104,00 

 4,81% 2,88% 8,65% 38,46% 45,19% 100,00% 

 100,00% 75,00% 47,37% 44,44% 58,02% 52,26% 

 2,51% 1,51% 4,52% 20,10% 23,62% 52,26% 

 2,39 ,91 -,93 -7,04 4,67 ,00 

Skupaj 5,00 4,00 19,00 90,00 81,00 199,00 

 2,51% 2,01% 9,55% 45,23% 40,70% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 2,51% 2,01% 9,55% 45,23% 40,70% 100,00% 

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-

kvadrat 
18,46 8 ,018 

Razmerje verjetij 22,79 8 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
2,28 1 ,131 

N veljavnih enot 199   

Descriptives 

      

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

  

  N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
Minimum Maksimum 

Prepričan sem, da 

je znanje 

pomembno za na 

daljno uspešnost v 

življenju. 

generacija X 23 4,61 ,50 ,10 4,39 4,82 4 5 

 generacija Y 72 4,11 ,68 ,08 3,95 4,27 2 5 

 generacija Z 104 4,16 1,03 ,10 3,96 4,36 1 5 

 Skupaj 199 4,20 ,88 ,06 4,07 4,32 1 5 

Test homogenosti varianc 



 

 

 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 

Stat. 

značilnost 

Prepričan sem, da je znanje pomembno za na daljno uspešnost v življenju. 5,20 2 196 ,006 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. 

Mean 

Square 
F 

Stat. 

značilnost 

: Prepričan sem, da je znanje pomembno za na 

daljno uspešnost v življenju. 

Med 

skupinami 
4,55 2 2,27 2,99 ,052 

 
Znotraj 

skupin 
148,81 196 ,76   

 Skupaj 153,36 198    

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

  

Tabela 8.20 Povezanost inštrukcij in generacij 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Q6_mean   

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5.786a 5 1.157 1.308 .262 

Intercept 1275.111 1 1275.111 1441.504 .000 

instrukcije .146 1 .146 .165 .685 

Q2_rec_14 .426 2 .213 .241 .786 

instrukcije * Q2_rec_14 2.703 2 1.351 1.528 .219 

Error 181.337 205 .885   

Total 2692.000 211    

Corrected Total 187.123 210    

a. R Squared = .031 (Adjusted R Squared = .007) 

Vir: Perozzi,lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Tabela 8.21 Delavnost po generacijah 

Descriptives 

Redno učenje mi 

pomaga: 
     

95% Confidence 

Interval for Mean 
  

  N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
Minimum Maksimum 

matematika generacija X 23 4,04 ,82 ,17 3,69 4,40 2 5 

 generacija Y 74 3,70 ,82 ,10 3,51 3,89 2 5 

 generacija Z 114 3,82 1,20 ,11 3,60 4,05 1 5 

 Skupaj 211 3,81 1,04 ,07 3,66 3,95 1 5 

 fizika generacija X 23 4,04 ,82 ,17 3,69 4,40 2 5 

 generacija Y 74 3,55 ,83 ,10 3,36 3,75 2 5 

 generacija Z 114 3,76 1,18 ,11 3,54 3,98 1 5 

 Skupaj 211 3,72 1,04 ,07 3,58 3,86 1 5 

kemija generacija X 23 4,00 ,90 ,19 3,61 4,39 2 5 

 generacija Y 74 3,58 ,84 ,10 3,39 3,78 2 5 

 generacija Z 114 3,54 1,28 ,12 3,30 3,77 1 5 

 Skupaj 211 3,60 1,11 ,08 3,45 3,75 1 5 

angleščina generacija X 23 4,09 ,79 ,17 3,74 4,43 2 5 

 generacija Y 74 3,55 ,95 ,11 3,33 3,77 1 5 



 

 

 

 generacija Z 114 3,58 1,25 ,12 3,35 3,81 1 5 

 Skupaj 211 3,63 1,12 ,08 3,47 3,78 1 5 

Pisanje domačih 

nalog mi pomaga: 
matematika 

generacija X 23 4,13 ,87 ,18 3,75 4,51 2 5 

 

generacija Y 74 3,51 ,98 ,11 3,29 3,74 1 5 

generacija Z 114 3,79 1,24 ,12 3,56 4,02 1 5 

Skupaj 211 3,73 1,13 ,08 3,58 3,88 1 5 

fizika generacija X 23 4,04 ,98 ,20 3,62 4,47 2 5 

 generacija Y 74 3,32 1,02 ,12 3,09 3,56 1 5 

 generacija Z 114 3,51 1,20 ,11 3,29 3,73 1 5 

 Skupaj 211 3,50 1,13 ,08 3,35 3,66 1 5 

kemija generacija X 23 4,04 ,98 ,20 3,62 4,47 2 5 

 generacija Y 74 3,31 1,03 ,12 3,07 3,55 1 5 

 generacija Z 114 3,11 1,32 ,12 2,87 3,36 1 5 

 Skupaj 211 3,28 1,22 ,08 3,12 3,45 1 5 

angleščina generacija X 23 4,00 1,09 ,23 3,53 4,47 1 5 

 generacija Y 74 3,41 1,01 ,12 3,17 3,64 1 5 

 generacija Z 114 3,46 1,29 ,12 3,23 3,70 1 5 

 Skupaj 211 3,50 1,18 ,08 3,34 3,66 1 5 

Dodatni pouk mi 

pomaga: 
matematika 

generacija X 23 2,26 1,71 ,36 1,52 3,00 1 5 

 generacija Y 74 2,01 1,26 ,15 1,72 2,30 1 5 

 generacija Z 114 2,87 1,54 ,14 2,58 3,15 1 5 

 Skupaj 211 2,50 1,52 ,10 2,30 2,71 1 5 

fizika generacija X 23 2,22 1,68 ,35 1,49 2,94 1 5 

 generacija Y 74 1,93 1,16 ,14 1,66 2,20 1 5 

 generacija Z 114 2,76 1,53 ,14 2,48 3,05 1 5 

 Skupaj 211 2,41 1,48 ,10 2,21 2,61 1 5 

kemija generacija X 23 2,22 1,68 ,35 1,49 2,94 1 5 

 generacija Y 74 1,93 1,14 ,13 1,67 2,20 1 5 

 generacija Z 114 2,76 1,57 ,15 2,47 3,05 1 5 

 Skupaj 211 2,41 1,49 ,10 2,21 2,61 1 5 

angleščina generacija X 23 2,22 1,68 ,35 1,49 2,94 1 5 

 generacija Y 74 1,91 1,15 ,13 1,64 2,17 1 5 

 generacija Z 114 2,65 1,52 ,14 2,37 2,93 1 5 

 Skupaj 211 2,34 1,45 ,10 2,14 2,54 1 5 

Učiteljeva razlaga 

mi pomaga: 
matematika 

generacija X 23 3,48 1,20 ,25 2,96 4,00 1 5 

 generacija Y 74 3,42 1,05 ,12 3,18 3,66 1 5 

 generacija Z 114 4,02 1,18 ,11 3,80 4,24 1 5 

 Skupaj 211 3,75 1,17 ,08 3,59 3,91 1 5 

: fizika generacija X 23 3,48 1,20 ,25 2,96 4,00 1 5 

 generacija Y 74 3,38 1,11 ,13 3,12 3,63 1 5 

 generacija Z 114 4,01 1,08 ,10 3,81 4,21 1 5 

 Skupaj 211 3,73 1,14 ,08 3,58 3,88 1 5 

kemija generacija X 23 3,39 1,23 ,26 2,86 3,92 1 5 

 generacija Y 74 3,45 1,04 ,12 3,21 3,69 1 5 

 generacija Z 114 3,29 1,50 ,14 3,01 3,57 1 5 

 Skupaj 211 3,36 1,32 ,09 3,18 3,54 1 5 



 

 

 

angleščina generacija X 23 3,57 1,24 ,26 3,03 4,10 1 5 

 generacija Y 74 3,54 1,12 ,13 3,28 3,80 1 5 

 generacija Z 114 3,65 1,32 ,12 3,40 3,89 1 5 

 Skupaj 211 3,60 1,24 ,09 3,43 3,77 1 5 

Učiteljeva 

spodbuda/motivacija 

mi pomaga: 
matematika 

generacija X 23 2,00 1,60 ,33 1,31 2,69 1 5 

 generacija Y 74 1,93 1,34 ,16 1,62 2,24 1 5 

 generacija Z 113 3,19 1,47 ,14 2,92 3,47 1 5 

 Skupaj 210 2,62 1,56 ,11 2,41 2,83 1 5 

fizika generacija X 23 2,00 1,60 ,33 1,31 2,69 1 5 

 generacija Y 74 1,92 1,31 ,15 1,62 2,22 1 5 

 generacija Z 114 3,15 1,40 ,13 2,89 3,41 1 5 

 Skupaj 211 2,59 1,51 ,10 2,39 2,80 1 5 

kemija generacija X 23 2,00 1,60 ,33 1,31 2,69 1 5 

 generacija Y 74 1,89 1,23 ,14 1,61 2,18 1 5 

 generacija Z 114 2,71 1,49 ,14 2,43 2,99 1 5 

 Skupaj 211 2,35 1,47 ,10 2,15 2,55 1 5 

angleščina generacija X 23 2,04 1,61 ,34 1,35 2,74 1 5 

 generacija Y 74 2,12 1,48 ,17 1,78 2,46 1 5 

 generacija Z 114 3,06 1,44 ,13 2,79 3,33 1 5 

 Skupaj 211 2,62 1,54 ,11 2,41 2,83 1 5 

Zunanja pomoč mi 

pomaga: 
matematika 

generacija X 23 2,09 1,53 ,32 1,42 2,75 1 5 

 generacija Y 74 3,59 1,55 ,18 3,24 3,95 1 5 

 generacija Z 114 3,44 1,45 ,14 3,17 3,71 1 5 

 Skupaj 211 3,35 1,55 ,11 3,13 3,56 1 5 

fizika generacija X 23 2,04 1,49 ,31 1,40 2,69 1 5 

 generacija Y 74 3,53 1,55 ,18 3,17 3,89 1 5 

 generacija Z 114 3,42 1,39 ,13 3,16 3,68 1 5 

 Skupaj 211 3,31 1,52 ,10 3,10 3,51 1 5 

kemija generacija X 23 2,17 1,53 ,32 1,51 2,83 1 5 

 generacija Y 74 3,43 1,50 ,17 3,09 3,78 1 5 

 generacija Z 114 3,54 1,41 ,13 3,28 3,81 1 5 

 Skupaj 211 3,36 1,51 ,10 3,15 3,56 1 5 

angleščina generacija X 23 2,00 1,45 ,30 1,37 2,63 1 5 

 generacija Y 74 3,19 1,58 ,18 2,82 3,55 1 5 

 generacija Z 114 3,40 1,46 ,14 3,13 3,67 1 5 

 Skupaj 211 3,18 1,55 ,11 2,96 3,39 1 5 

Test homogenosti varianc 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 

Stat. 

značilnost 

Prosimo, da oce: Redno učenje mi pomaga: matematika 6,37 2 208 ,002 

Prosimo, da oce: Redno učenje mi pomaga: fizika 7,83 2 208 ,001 

Prosimo, da oce: Redno učenje mi pomaga: kemija 11,88 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Redno učenje mi pomaga: angleščina 8,93 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Pisanje domačih nalog mi pomaga: matematika 5,34 2 208 ,005 

Prosimo, da oce: Pisanje domačih nalog mi pomaga: fizika 3,83 2 208 ,023 

Prosimo, da oce: Pisanje domačih nalog mi pomaga: kemija 6,45 2 208 ,002 

Prosimo, da oce: Pisanje domačih nalog mi pomaga: angleščina 6,67 2 208 ,002 



 

 

 

Prosimo, da oce: Dodatni pouk mi pomaga: matematika 7,70 2 208 ,001 

Prosimo, da oce: Dodatni pouk mi pomaga: fizika 11,31 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Dodatni pouk mi pomaga: kemija 13,65 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Dodatni pouk mi pomaga: angleščina 10,57 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Učiteljeva razlaga mi pomaga: matematika ,28 2 208 ,753 

Prosimo, da oce: Učiteljeva razlaga mi pomaga: fizika 1,25 2 208 ,287 

Prosimo, da oce: Učiteljeva razlaga mi pomaga: kemija 12,08 2 208 ,000 

Prosimo, da oce: Učiteljeva razlaga mi pomaga: angleščina 2,03 2 208 ,134 

Prosimo, da oce: Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: 

matematika 
,99 2 207 ,375 

Prosimo, da oce: Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: fizika ,77 2 208 ,464 

Prosimo, da oce: Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: kemija 5,58 2 208 ,004 

Prosimo, da oce: Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: 

angleščina 
,34 2 208 ,714 

Prosimo, da oce: Zunanja pomoč mi pomaga: matematika ,15 2 208 ,857 

Prosimo, da oce: Zunanja pomoč mi pomaga: fizika ,92 2 208 ,402 

Prosimo, da oce: Zunanja pomoč mi pomaga: kemija ,53 2 208 ,590 

Prosimo, da oce: Zunanja pomoč mi pomaga: angleščina ,69 2 208 ,502 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. 

Mean 

Square 
F 

Stat. 

značilnost 

Redno učenje mi pomaga: matematika Med skupinami 2,13 2 1,06 ,97 ,379 

 Znotraj skupin 226,91 208 1,09   

 Skupaj 229,03 210    

 Redno učenje mi pomaga: fizika Med skupinami 4,66 2 2,33 2,18 ,115 

 Znotraj skupin 221,85 208 1,07   

 Skupaj 226,50 210    

Redno učenje mi pomaga: kemija Med skupinami 4,19 2 2,09 1,71 ,183 

 Znotraj skupin 254,37 208 1,22   

 Skupaj 258,56 210    

Redno učenje mi pomaga: angleščina Med skupinami 5,52 2 2,76 2,23 ,110 

 Znotraj skupin 257,90 208 1,24   

 Skupaj 263,42 210    

 Pisanje domačih nalog mi pomaga: matematika Med skupinami 7,56 2 3,78 3,00 ,052 

 Znotraj skupin 262,04 208 1,26   

 Skupaj 269,60 210    

Pisanje domačih nalog mi pomaga: fizika Med skupinami 9,08 2 4,54 3,64 ,028 

 Znotraj skupin 259,66 208 1,25   

 Skupaj 268,75 210    

Pisanje domačih nalog mi pomaga: kemija Med skupinami 16,61 2 8,31 5,87 ,003 

 Znotraj skupin 294,33 208 1,42   

 Skupaj 310,94 210    

Pisanje domačih nalog mi pomaga: angleščina Med skupinami 6,55 2 3,28 2,36 ,097 

 Znotraj skupin 288,20 208 1,39   

 Skupaj 294,75 210    

Dodatni pouk mi pomaga: matematika Med skupinami 34,30 2 17,15 7,95 ,000 

 Znotraj skupin 448,45 208 2,16   

 Skupaj 482,75 210    

Dodatni pouk mi pomaga: fizika Med skupinami 31,95 2 15,97 7,81 ,001 

 Znotraj skupin 425,18 208 2,04   

 Skupaj 457,13 210    



 

 

 

Dodatni pouk mi pomaga: kemija Med skupinami 31,95 2 15,97 7,63 ,001 

 Znotraj skupin 435,18 208 2,09   

 Skupaj 467,13 210    

Dodatni pouk mi pomaga: angleščina Med skupinami 25,22 2 12,61 6,27 ,002 

 Znotraj skupin 418,22 208 2,01   

 Skupaj 443,43 210    

Učiteljeva razlaga mi pomaga: matematika Med skupinami 17,97 2 8,98 6,93 ,001 

 Znotraj skupin 269,72 208 1,30   

 Skupaj 287,69 210    

Učiteljeva razlaga mi pomaga: fizika Med skupinami 19,47 2 9,73 8,03 ,000 

 Znotraj skupin 252,14 208 1,21   

 Skupaj 271,60 210    

Učiteljeva razlaga mi pomaga: kemija Med skupinami 1,13 2 ,57 ,32 ,726 

 Znotraj skupin 367,21 208 1,77   

 Skupaj 368,34 210    

 Učiteljeva razlaga mi pomaga: angleščina Med skupinami ,56 2 ,28 ,18 ,834 

 Znotraj skupin 322,00 208 1,55   

 Skupaj 322,56 210    

Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: 

matematika 
Med skupinami 81,14 2 40,57 19,61 ,000 

 Znotraj skupin 428,38 207 2,07   

 Skupaj 509,52 209    

Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: fizika Med skupinami 76,97 2 38,48 19,81 ,000 

 Znotraj skupin 403,98 208 1,94   

 Skupaj 480,95 210    

Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: 

kemija 
Med skupinami 33,16 2 16,58 8,24 ,000 

 Znotraj skupin 418,58 208 2,01   

 Skupaj 451,74 210    

Učiteljeva spodbuda/motivacija mi pomaga: 

angleščina 
Med skupinami 48,24 2 24,12 11,11 ,000 

 Znotraj skupin 451,43 208 2,17   

 Skupaj 499,67 210    

Zunanja pomoč mi pomaga: matematika Med skupinami 42,01 2 21,00 9,38 ,000 

 Znotraj skupin 465,73 208 2,24   

 Skupaj 507,74 210    

Zunanja pomoč mi pomaga: fizika Med skupinami 41,78 2 20,89 9,85 ,000 

 Znotraj skupin 441,19 208 2,12   

 Skupaj 482,98 210    

Zunanja pomoč mi pomaga: kemija Med skupinami 36,59 2 18,30 8,65 ,000 

 Znotraj skupin 439,75 208 2,11   

 Skupaj 476,34 210    

Zunanja pomoč mi pomaga: angleščina Med skupinami 37,72 2 18,86 8,37 ,000 

 Znotraj skupin 468,79 208 2,25   

 Skupaj 506,51 210    

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 8.22 Individualna razlaga in pomoč učiteljev in inštrukatorja 

Descriptives 

      
95% Confidence 

Interval for Mean 
  

  N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Std. 

napaka 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 
Minimum Maksimum 

Pomoč učiteljev 

mi omogoča: 

individualno 

razlago 

generacija X 23 2,00 1,48 ,31 1,36 2,64 1 5 

 generacija Y 74 1,69 1,20 ,14 1,41 1,97 1 5 

 generacija Z 114 2,76 1,54 ,14 2,48 3,05 1 5 

 Skupaj 211 2,30 1,51 ,10 2,10 2,51 1 5 

sprotno pomoč pri 

reševanju nalog 
generacija X 23 1,91 1,41 ,29 1,30 2,52 1 5 

 generacija Y 74 1,65 1,12 ,13 1,39 1,91 1 5 

 generacija Z 114 2,67 1,51 ,14 2,39 2,95 1 5 

 Skupaj 211 2,23 1,45 ,10 2,03 2,42 1 5 

večkratno razlago generacija X 23 2,09 1,50 ,31 1,44 2,74 1 5 

 generacija Y 74 1,80 1,26 ,15 1,51 2,09 1 5 

 generacija Z 114 2,81 1,50 ,14 2,53 3,09 1 5 

 Skupaj 211 2,37 1,49 ,10 2,17 2,58 1 5 

Potrpljenje, da 

razumem... 
generacija X 23 1,96 1,36 ,28 1,37 2,55 1 4 

 generacija Y 74 1,61 1,11 ,13 1,35 1,86 1 5 

 generacija Z 114 2,77 1,47 ,14 2,50 3,04 1 5 

 Skupaj 211 2,27 1,44 ,10 2,08 2,47 1 5 

Spodbujanje, da 

razumem... 
generacija X 23 2,04 1,36 ,28 1,45 2,63 1 4 

 generacija Y 74 1,72 1,21 ,14 1,44 2,00 1 5 

 generacija Z 114 2,80 1,56 ,15 2,51 3,09 1 5 

 Skupaj 211 2,34 1,51 ,10 2,13 2,54 1 5 

Pomoč 

inštruktorje mi 

omogoča: 
individualno 

razlago 

generacija X 23 2,30 1,84 ,38 1,51 3,10 1 5 

 generacija Y 74 3,64 1,79 ,21 3,22 4,05 1 5 

 generacija Z 114 3,03 1,81 ,17 2,69 3,36 1 5 

 Skupaj 211 3,16 1,84 ,13 2,91 3,41 1 5 

sprotno pomoč pri 

reševanju nalog 
generacija X 23 2,17 1,75 ,36 1,42 2,93 1 5 

 generacija Y 74 3,62 1,73 ,20 3,22 4,02 1 5 

 generacija Z 114 2,95 1,75 ,16 2,62 3,27 1 5 

 Skupaj 211 3,10 1,79 ,12 2,86 3,34 1 5 

večkratno razlago generacija X 23 2,22 1,81 ,38 1,44 3,00 1 5 

 generacija Y 74 3,59 1,77 ,21 3,18 4,01 1 5 

 generacija Z 114 3,01 1,73 ,16 2,69 3,33 1 5 

 Skupaj 211 3,13 1,80 ,12 2,88 3,37 1 5 



 

 

 

Potrpljenje, da 

razumem... 
generacija X 23 2,17 1,75 ,36 1,42 2,93 1 5 

 generacija Y 74 3,58 1,77 ,21 3,17 3,99 1 5 

 generacija Z 114 2,95 1,75 ,16 2,62 3,27 1 5 

 Skupaj 211 3,09 1,80 ,12 2,84 3,33 1 5 

Spodbujanje, da 

razumem... 
generacija X 23 2,30 1,84 ,38 1,51 3,10 1 5 

 generacija Y 74 3,59 1,76 ,20 3,19 4,00 1 5 

 generacija Z 114 2,95 1,79 ,17 2,61 3,28 1 5 

 Skupaj 211 3,10 1,83 ,13 2,86 3,35 1 5 

Test homogenosti varianc 

 
Levenova 

statistika 
df1 df2 

Stat. 

značilnost 

Pomoč učiteljev mi omogoča: individualno razlago 11,60 2 208 ,000 

sprotno pomoč pri reševanju nalog 11,62 2 208 ,000 

večkratno razlago 4,78 2 208 ,009 

Potrpljenje, da razumem... 10,58 2 208 ,000 

Spodbujanje, da razumem... 9,46 2 208 ,000 

Pomoč inštruktorje mi omogoča: individualno razlago ,39 2 208 ,676 

sprotno pomoč pri reševanju nalog ,49 2 208 ,610 

večkratno razlago ,01 2 208 ,988 

Potrpljenje, da razumem... ,11 2 208 ,898 

Spodbujanje, da razumem... ,73 2 208 ,481 

ANOVA 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. 

Mean 

Square 
F 

Stat. 

značilnost 

  
Vsota 

kvadratov 
prost.st. 

Mean 

Square 
F 

Stat. 

značilnost 

Pomoč učiteljev mi omogoča: 

individualno razlago 
Med skupinami 54,13 2 27,07 13,33 ,000 

 Znotraj skupin 422,46 208 2,03   

 Skupaj 476,59 210    

sprotno pomoč pri reševanju nalog Med skupinami 49,06 2 24,53 13,01 ,000 

 Znotraj skupin 392,02 208 1,88   

 Skupaj 441,08 210    

večkratno razlago Med skupinami 47,88 2 23,94 11,87 ,000 

 Znotraj skupin 419,54 208 2,02   

 Skupaj 467,42 210    

Potrpljenje, da razumem... Med skupinami 63,40 2 31,70 17,60 ,000 

 Znotraj skupin 374,66 208 1,80   

 Skupaj 438,06 210    

Spodbujanje, da razumem... Med skupinami 54,75 2 27,38 13,42 ,000 

 Znotraj skupin 424,36 208 2,04   

 Skupaj 479,11 210    

Pomoč inštruktorje mi omogoča: 

individualno razlago 
Med skupinami 35,58 2 17,79 5,45 ,005 

 Znotraj skupin 678,94 208 3,26   

 Skupaj 714,52 210    

sprotno pomoč pri reševanju nalog Med skupinami 42,52 2 21,26 6,99 ,001 

 Znotraj skupin 632,39 208 3,04   

 Skupaj 674,91 210    



 

 

 

večkratno razlago Med skupinami 36,80 2 18,40 5,97 ,003 

 Znotraj skupin 640,74 208 3,08   

 Skupaj 677,55 210    

Potrpljenje, da razumem... Med skupinami 39,46 2 19,73 6,38 ,002 

 Znotraj skupin 643,00 208 3,09   

 Skupaj 682,46 210    

Spodbujanje, da razumem... Med skupinami 35,31 2 17,66 5,53 ,005 

 Znotraj skupin 664,39 208 3,19   

 Skupaj 699,71 210    

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017) 

 

Tabela 8.23 Delo inštruktorja 

Povzetek. 

 Enote 

 Veljavno Manjkajoče Skupaj 

 N Odstotek N Odstotek N Odstotek 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč 

inštruktorje mi omogoča: individualno razlago 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč 

inštruktorje mi omogoča: sprotno pomoč pri reševanju nalog 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč 

inštruktorje mi omogoča: večkratno razlago 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč 

inštruktorje mi omogoča: Potrpljenje, da razumem... 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč 

inštruktorje mi omogoča: Spodbujanje, da razumem... 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: individualno 

razlago [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: individualno razlago  

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 
niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 15,00 ,00 ,00 2,00 6,00 23,00 

 65,22% ,00% ,00% 8,70% 26,09% 100,00% 

 18,07% ,00% ,00% 7,41% 6,74% 10,90% 

 7,11% ,00% ,00% ,95% 2,84% 10,90% 

 5,95 -,55 -,76 -,94 -3,70 ,00 

 1,98 -,74 -,87 -,55 -1,19 ,00 

generacija Y 22,00 1,00 1,00 8,00 42,00 74,00 

 29,73% 1,35% 1,35% 10,81% 56,76% 100,00% 

 26,51% 20,00% 14,29% 29,63% 47,19% 35,07% 

 10,43% ,47% ,47% 3,79% 19,91% 35,07% 

 -7,11 -,75 -1,45 -1,47 10,79 ,00 

 -1,32 -,57 -,93 -,48 1,93 ,00 

generacija Z 46,00 4,00 6,00 17,00 41,00 114,00 

 40,35% 3,51% 5,26% 14,91% 35,96% 100,00% 

 55,42% 80,00% 85,71% 62,96% 46,07% 54,03% 

 21,80% 1,90% 2,84% 8,06% 19,43% 54,03% 

 1,16 1,30 2,22 2,41 -7,09 ,00 

 ,17 ,79 1,14 ,63 -1,02 ,00 

Skupaj 83,00 5,00 7,00 27,00 89,00 211,00 

 39,34% 2,37% 3,32% 12,80% 42,18% 100,00% 



 

 

 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 39,34% 2,37% 3,32% 12,80% 42,18% 100,00% 

       

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 17,21 8 ,028 

Razmerje verjetij 18,00 8 ,021 

Linear-by-Linear Association ,06 1 ,812 

N veljavnih enot 211   

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: sprotno pomoč pri 

reševanju nalog [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 
Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: sprotno pomoč pri 

reševanju nalog 
 

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 
niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 15,00 1,00 ,00 2,00 5,00 23,00 

 65,22% 4,35% ,00% 8,70% 21,74% 100,00% 

 19,23% 7,69% ,00% 7,14% 6,17% 10,90% 

 7,11% ,47% ,00% ,95% 2,37% 10,90% 

 6,50 -,42 -1,20 -1,05 -3,83 ,00 

 2,23 -,35 -1,10 -,60 -1,29 ,00 

generacija Y 21,00 ,00 3,00 12,00 38,00 74,00 

 28,38% ,00% 4,05% 16,22% 51,35% 100,00% 

 26,92% ,00% 27,27% 42,86% 46,91% 35,07% 

 9,95% ,00% 1,42% 5,69% 18,01% 35,07% 

 -6,36 -4,56 -,86 2,18 9,59 ,00 

 -1,22 -2,14 -,44 ,70 1,80 ,00 

generacija Z 42,00 12,00 8,00 14,00 38,00 114,00 

 36,84% 10,53% 7,02% 12,28% 33,33% 100,00% 

 53,85% 92,31% 72,73% 50,00% 46,91% 54,03% 

 19,91% 5,69% 3,79% 6,64% 18,01% 54,03% 

 -,14 4,98 2,06 -1,13 -5,76 ,00 

 -,02 1,88 ,84 -,29 -,87 ,00 

Skupaj 78,00 13,00 11,00 28,00 81,00 211,00 

 36,97% 6,16% 5,21% 13,27% 38,39% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 36,97% 6,16% 5,21% 13,27% 38,39% 100,00% 

       

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 23,34 8 ,003 

Razmerje verjetij 27,69 8 ,001 

Linear-by-Linear Association ,05 1 ,824 

N veljavnih enot 211   

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: večkratno razlago 

[števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: večkratno razlago  

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 
niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 



 

 

 

generacija X 15,00 1,00 ,00 1,00 6,00 23,00 

 65,22% 4,35% ,00% 4,35% 26,09% 100,00% 

 18,99% 12,50% ,00% 3,45% 7,32% 10,90% 

 7,11% ,47% ,00% ,47% 2,84% 10,90% 

 6,39 ,13 -1,42 -2,16 -2,94 ,00 

 2,18 ,14 -1,19 -1,22 -,98 ,00 

generacija Y 22,00 1,00 1,00 11,00 39,00 74,00 

 29,73% 1,35% 1,35% 14,86% 52,70% 100,00% 

 27,85% 12,50% 7,69% 37,93% 47,56% 35,07% 

 10,43% ,47% ,47% 5,21% 18,48% 35,07% 

 -5,71 -1,81 -3,56 ,83 10,24 ,00 

 -1,08 -1,08 -1,67 ,26 1,91 ,00 

generacija Z 42,00 6,00 12,00 17,00 37,00 114,00 

 36,84% 5,26% 10,53% 14,91% 32,46% 100,00% 

 53,16% 75,00% 92,31% 58,62% 45,12% 54,03% 

 19,91% 2,84% 5,69% 8,06% 17,54% 54,03% 

 -,68 1,68 4,98 1,33 -7,30 ,00 

 -,10 ,81 1,88 ,34 -1,10 ,00 

Skupaj 79,00 8,00 13,00 29,00 82,00 211,00 

 37,44% 3,79% 6,16% 13,74% 38,86% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 37,44% 3,79% 6,16% 13,74% 38,86% 100,00% 

       

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 22,95 8 ,003 

Razmerje verjetij 24,96 8 ,002 

Linear-by-Linear Association ,17 1 ,679 

N veljavnih enot 211   

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: Potrpljenje, da 

razumem... [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 
Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: Potrpljenje, da 

razumem... 
 

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 
niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 15,00 1,00 ,00 2,00 5,00 23,00 

 65,22% 4,35% ,00% 8,70% 21,74% 100,00% 

 18,75% 10,00% ,00% 9,09% 6,02% 10,90% 

 7,11% ,47% ,00% ,95% 2,37% 10,90% 

 6,28 -,09 -1,74 -,40 -4,05 ,00 

 2,13 -,09 -1,32 -,26 -1,35 ,00 

generacija Y 22,00 ,00 4,00 9,00 39,00 74,00 

 29,73% ,00% 5,41% 12,16% 52,70% 100,00% 

 27,50% ,00% 25,00% 40,91% 46,99% 35,07% 

 10,43% ,00% 1,90% 4,27% 18,48% 35,07% 

 -6,06 -3,51 -1,61 1,28 9,89 ,00 

 -1,14 -1,87 -,68 ,46 1,83 ,00 

generacija Z 43,00 9,00 12,00 11,00 39,00 114,00 

 37,72% 7,89% 10,53% 9,65% 34,21% 100,00% 

 53,75% 90,00% 75,00% 50,00% 46,99% 54,03% 



 

 

 

 20,38% 4,27% 5,69% 5,21% 18,48% 54,03% 

 -,22 3,60 3,36 -,89 -5,84 ,00 

 -,03 1,55 1,14 -,26 -,87 ,00 

Skupaj 80,00 10,00 16,00 22,00 83,00 211,00 

 37,91% 4,74% 7,58% 10,43% 39,34% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 37,91% 4,74% 7,58% 10,43% 39,34% 100,00% 

       

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 21,53 8 ,006 

Razmerje verjetij 25,64 8 ,001 

Linear-by-Linear Association ,09 1 ,769 

N veljavnih enot 211   

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: Spodbujanje, da 

razumem... [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 
Prosimo, da oce: Pomoč inštruktorje mi omogoča: Spodbujanje, da 

razumem... 
 

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 

sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 
niti - niti 

večinoma se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 15,00 ,00 ,00 2,00 6,00 23,00 

 65,22% ,00% ,00% 8,70% 26,09% 100,00% 

 18,29% ,00% ,00% 8,00% 7,06% 10,90% 

 7,11% ,00% ,00% ,95% 2,84% 10,90% 

 6,06 -,98 -1,09 -,73 -3,27 ,00 

 2,03 -,99 -1,04 -,44 -1,07 ,00 

generacija Y 22,00 ,00 2,00 12,00 38,00 74,00 

 29,73% ,00% 2,70% 16,22% 51,35% 100,00% 

 26,83% ,00% 20,00% 48,00% 44,71% 35,07% 

 10,43% ,00% ,95% 5,69% 18,01% 35,07% 

 -6,76 -3,16 -1,51 3,23 8,19 ,00 

 -1,26 -1,78 -,80 1,09 1,50 ,00 

generacija Z 45,00 9,00 8,00 11,00 41,00 114,00 

 39,47% 7,89% 7,02% 9,65% 35,96% 100,00% 

 54,88% 100,00% 80,00% 44,00% 48,24% 54,03% 

 21,33% 4,27% 3,79% 5,21% 19,43% 54,03% 

 ,70 4,14 2,60 -2,51 -4,92 ,00 

 ,10 1,88 1,12 -,68 -,73 ,00 

Skupaj 82,00 9,00 10,00 25,00 85,00 211,00 

 38,86% 4,27% 4,74% 11,85% 40,28% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 38,86% 4,27% 4,74% 11,85% 40,28% 100,00% 

       

       

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 22,13 8 ,005 

Razmerje verjetij 25,97 8 ,001 

Linear-by-Linear Association ,00 1 ,977 

N veljavnih enot 211   



 

 

 

 

Tabela 8.24 Samoodločanje 

Povzetek. 

 Enote 

 Veljavno Manjkajoče Skupaj 

 N Odstotek N Odstotek N Odstotek 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * V nadaljevanju je podanih 

neka: Kdaj in koliko potrebujem dodatne pomoči odločim sam. 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * V nadaljevanju je podanih 

neka: Kdaj in koliko potrebujem dodatne pomoči odločijo starši. 
211 100,0% 0 0,0% 211 100,0% 

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * V nadaljevanju je podanih neka: Kdaj in koliko potrebujem dodatne 

pomoči odločim sam. [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 
V nadaljevanju je podanih neka: Kdaj in koliko potrebujem dodatne pomoči 

odločim sam. 
 

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 
Ne vem 

sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti 

se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 1,00 1,00 ,00 1,00 12,00 8,00 23,00 

 4,35% 4,35% ,00% 4,35% 52,17% 34,78% 100,00% 

 11,11% 10,00% ,00% 2,13% 14,63% 13,33% 10,90% 

 ,47% ,47% ,00% ,47% 5,69% 3,79% 10,90% 

 ,02 -,09 -,33 -4,12 3,06 1,46 ,00 

 ,02 -,09 -,57 -1,82 1,02 ,57 ,00 

generacija Y 1,00 2,00 1,00 31,00 23,00 16,00 74,00 

 1,35% 2,70% 1,35% 41,89% 31,08% 21,62% 100,00% 

 11,11% 20,00% 33,33% 65,96% 28,05% 26,67% 35,07% 

 ,47% ,95% ,47% 14,69% 10,90% 7,58% 35,07% 

 -2,16 -1,51 -,05 14,52 -5,76 -5,04 ,00 

 -1,21 -,80 -,05 3,58 -1,07 -1,10 ,00 

generacija Z 7,00 7,00 2,00 15,00 47,00 36,00 114,00 

 6,14% 6,14% 1,75% 13,16% 41,23% 31,58% 100,00% 

 77,78% 70,00% 66,67% 31,91% 57,32% 60,00% 54,03% 

 3,32% 3,32% ,95% 7,11% 22,27% 17,06% 54,03% 

 2,14 1,60 ,38 -10,39 2,70 3,58 ,00 

 ,97 ,69 ,30 -2,06 ,41 ,63 ,00 

Skupaj 9,00 10,00 3,00 47,00 82,00 60,00 211,00 

 4,27% 4,74% 1,42% 22,27% 38,86% 28,44% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 4,27% 4,74% 1,42% 22,27% 38,86% 28,44% 100,00% 

        

        

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 28,61 10 ,001 

Razmerje verjetij 29,24 10 ,001 

Linear-by-Linear Association 1,10 1 ,294 

N veljavnih enot 211   

Prosimo vpišite letnico rojstva. - recoded * V nadaljevanju je podanih neka: Kdaj in koliko potrebujem dodatne 

pomoči odločijo starši. [števec, vrstica %, stolpec %, skupno %, rezidual, std. resid.]. 

 
V nadaljevanju je podanih neka: Kdaj in koliko potrebujem dodatne pomoči 

odločijo starši. 
 



 

 

 

Prosimo vpišite letnico 

rojstva. - recoded 
Ne vem 

sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 
niti - niti 

se 

strinjam 

popolnoma se 

strinjam 
Skupaj 

generacija X 1,00 16,00 3,00 3,00 ,00 ,00 23,00 

 4,35% 69,57% 13,04% 13,04% ,00% ,00% 100,00% 

 11,11% 21,92% 7,69% 4,84% ,00% ,00% 10,90% 

 ,47% 7,58% 1,42% 1,42% ,00% ,00% 10,90% 

 ,02 8,04 -1,25 -3,76 -2,51 -,55 ,00 

 ,02 2,85 -,61 -1,45 -1,58 -,74 ,00 

generacija Y 1,00 18,00 11,00 34,00 9,00 1,00 74,00 

 1,35% 24,32% 14,86% 45,95% 12,16% 1,35% 100,00% 

 11,11% 24,66% 28,21% 54,84% 39,13% 20,00% 35,07% 

 ,47% 8,53% 5,21% 16,11% 4,27% ,47% 35,07% 

 -2,16 -7,60 -2,68 12,26 ,93 -,75 ,00 

 -1,21 -1,50 -,72 2,63 ,33 -,57 ,00 

generacija Z 7,00 39,00 25,00 25,00 14,00 4,00 114,00 

 6,14% 34,21% 21,93% 21,93% 12,28% 3,51% 100,00% 

 77,78% 53,42% 64,10% 40,32% 60,87% 80,00% 54,03% 

 3,32% 18,48% 11,85% 11,85% 6,64% 1,90% 54,03% 

 2,14 -,44 3,93 -8,50 1,57 1,30 ,00 

 ,97 -,07 ,86 -1,47 ,45 ,79 ,00 

Skupaj 9,00 73,00 39,00 62,00 23,00 5,00 211,00 

 4,27% 34,60% 18,48% 29,38% 10,90% 2,37% 100,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 4,27% 34,60% 18,48% 29,38% 10,90% 2,37% 100,00% 

        

        

Hi-kvadrat testi. 

Statistika Vrednost prost.st. Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearsonov Hi-kvadrat 29,89 10 ,001 

Razmerje verjetij 31,52 10 ,000 

Linear-by-Linear Association ,94 1 ,333 

N veljavnih enot 211   

Vir: Perozzi, lastna raziskava/anketni vprašalnik (2017). 


