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Povzetek 

 
 
Področji samoregulacije in motivacijskih ciljev sta danes v središču teorij, ki skušajo pojasniti 

motivacijske procese in učne dosežke. Slednji so namreč pomembno povezani s ciljno 

usmerjenostjo, samoregulacijo učenja in samoučinkovitostjo učencev. Osnovni raziskovalni 

problem disertacije je zato usmerjen v osvetlitev kompleksnosti narave ciljev dijakov 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v socialnem kontekstu ter v utemeljitev in 

interpretacijo motivacijskih in samoregulacijskih vidikov učenja dijakov, v konceptualnem 

okvirju socialno kognitivne in konstruktivistične paradigme. 

 

Empirični del disertacije izhaja iz predpostavljenega raziskovalnega modela doktorske 

disertacije in odgovarja na pet sklopov raziskovalnih vprašanj o: naravi ciljev in ciljnih 

usmerjenosti dijakov, vzorcih motivacijskih ciljev dijakov, samoregulaciji učenja, 

učinkovitosti samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu ter ciljni 

usmerjenosti in samoregulaciji učenja dijakov v družinskem kontekstu. Usmerjen je v 

preverjanje hipotez o ciljih in delovanju samoregulacijskih mehanizmov dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja v socialnem kontekstu. V raziskavo je bilo 

vključenih skupno 492 dijakov trinajstih srednjih poklicnih in strokovnih šol Podravske 

regije. S 56 dijaki ene izmed vključenih šol je bil izveden intervju, 436 dijakov dvajsetih 

oddelkov, od tega 170 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja in 266 dijakov srednjega 

strokovnega izobraževanja pa je bilo vključenih v vzorec za izvedbo kvantitativnega 

raziskovanja. Za slednji vzorec je bilo pridobljeno 706 ocen učiteljev, sodelovalo pa je tudi 

192 staršev dijakov. 

 

Izvedba intervjujev je ob upoštevanju recipročnosti vplivov osebnega in socialnega konteksta 

dijakov razširila razumevanje ciljnih usmerjenosti in problemov dijakov srednjega poklicnega 

in strokovnega izobraževanja. Analiza v intervjujih z dijaki pridobljenega gradiva je namreč 

pokazala, da so cilji osebnega konteksta dijakov pomembno povezani s cilji njihovega 

socialnega konteksta. Iz analize gradiva je razvidno tudi, da dijaki k učnim nalogam sicer 

pristopajo samozavestno, a pasivno. Več pozornosti posvečajo temu, da dokažejo, da so 

»pametni«, kakor temu da bi »se nalogo naučili«,  kar nedvomno kaže na pomemben problem 

v poklicnem in strokovnem izobraževanju.  
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V intervjujih pridobljene informacije o ciljih dijakov so bile pomembno dopolnilo pri pripravi 

lastnega merskega instrumenta za merjenje ciljev dijakov v socialnem kontekstu, ki je bil v 

raziskovanju uporabljen za identifikacijo latentne strukture ciljev dijakov. Glede na  

identificirane kombinacije ciljnih usmerjenosti sem dijake razvrstila v specifične homogene 

vzorce motivacijskih ciljev, ki so pokazali razlike v stopnji izrazitosti posameznih ciljnih 

usmerjenosti in medsebojno povezanost motivacijskih ciljnih usmerjenosti dijakov. V okviru 

empiričnega dela disertacije sem preučila tudi razlike in povezanost med vzorci motivacijskih 

ciljev dijakov ter spolom, letnikom in stopnjo izobraževanja, učnimi dosežki in predhodno 

učno neuspešnostjo dijakov v srednji šoli.  

 

Na področju samoregulacije sem identificirala latentno strukturo samoregulacije učenja 

dijakov in ugotovila, da se faktorska struktura precej razlikuje glede na faktorske strukture 

drugih raziskav. Ugotovila sem, da je sistem preučevanih manifestnih sklopov spremenljivk 

motivacijskih strategij učenja dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

mogoče pojasniti s skupno devetimi faktorji. Od originalne verzije uporabljenega vprašalnika 

MSLQ se v največji meri razlikujejo konstrukti učnih strategij dijakov. Sklepam, da gre pri 

tem tako za specifičnost populacije dijakov, ki se vključujejo v poklicno in strokovno 

izobraževanje, kakor tudi za nujnost učinkovitejše nadaljnje presoje indikatorjev uporabe 

motivacijskih strategij samoregulacije dijakov tovrstnega izobraževanja oziroma uporabo 

instrumentov merjenja, ki bi v večji meri upoštevali značilnosti socialnega konteksta. Na 

področju samoregulacije sem preučila odnose med samoregulacijo učenja in vzorci 

motivacijskih ciljev dijakov. Preverila sem tudi razlike in povezanost samoregulacije učenja 

dijakov z njihovim spolom, letnikom in stopnjo izobraževanja ter učnimi dosežki. 

Samoocenjeno samoregulacijo učenja dijakov sem primerjala še z učiteljevimi ocenami 

samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu, nazadnje pa preverila še, 

kolikšen delež prispeva izobrazbena stopnja staršev dijakov, njihovo vrednotenje 

izobraževanja in ciljna usmerjenost, k ciljnim usmerjenostim dijakov, njihovim učnim 

dosežkom in njihovi samoregulaciji učenja. 

 

Z ugotovitvami disertacije sem utemeljila ustreznost raziskovalnega modela disertacije in 

nakazala pomembne smernice za prihodnje znanstveno-raziskovalno pedagoško delo na 

področju ciljne usmerjenosti in samoregulacije učenja dijakov.  
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Identificirane ciljne usmerjenosti in vzorce motivacijskih ciljev dijakov v socialnem kontekstu 

ter hkratno identificiran prispevek uporabe motivacijskih samoregulacijskih učnih strategij 

dijakov v odnosu do učnih dosežkov lahko pomembno prispevajo k razširitvi kriterijev za 

presojanje učinkovitosti šolskih praks v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Omogočajo 

oceno stanja in širijo možne okvirje učinkovitega pedagoškega načrtovanja in delovanja v 

smeri povečevanja učne uspešnosti ter preprečevanja osipa. Raziskovalne ugotovitve 

disertacije vsekakor kažejo na to, da bi bilo v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

pedagoška prizadevanja smiselno intenzivneje usmeriti v svetovalne dejavnosti,                

socialno-pedagoške programe in načine dela, ki bodo upoštevali konstruktivistična in socialno 

kognitivna spoznanja na področju samoregulacije in ciljev ter vpetost                               

vzgojno-izobraževalnega konteksta v širši socialni kontekst. V skrbi za celostni pristop k 

posamezniku ter usmerjenosti v pomoč dijakom pri spoprijemanju z izzivi socialnega okolja 

je treba oblikovati ustrezne pristope v procesu poučevanja ter hkrati zagotoviti podporo 

učiteljem pri ozaveščanju in opolnomočenju dijakov na področju ciljne usmerjenosti in 

samoregulacije učenja. V kurikulum poklicnega in strokovnega izobraževanja je smiselno 

vključiti vzgojno-izobraževalne cilje, ki bodo zagotavljali  priložnosti za razvoj odgovornosti 

in avtonomije dijakov znotraj vzgojno-izobraževalnega konteksta.  

 
 
 
Ključne besede: poklicno in strokovno izobraževanje, konstruktivizem, socialno kognitivna 

teorija, socialni kontekst, dijak, motivacija, cilji, ciljne usmerjenosti, vzorci motivacijskih 

ciljev, samoregulacijsko učenje, učne strategije.  
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Abstract 

 
 
The fields of self-regulation and motivational goals are in the centre of theories which try to 

explain motivational processes and learning achievement. The latter are namely strongly 

connected with the goal orientation, the self-regulation of learning and the self-efficiency of 

students. Therefore the main research problem of the thesis is to enlighten the complexity of 

goals of students in vocational and professional education in the social context and the 

argumentation and interpretation of motivation and self-regulation aspects of students 

learning within conceptual guidelines for social cognitive and constructivist paradigm.  

 

The empirical part of the thesis is based on the assumed research model of the doctoral thesis. 

There are five topics the thesis tries to give answers to: the nature of goals and the goal 

orientation of students, the students’ motivational goal patterns, the self-regulated learning, 

the efficiency of self-regulation of students in the educational context, and the goal orientation 

and self-regulation of students’ learning in a family context. The empirical part is orientated 

to testing the hypotheses of goals and functioning of self-regulation mechanisms of students 

in secondary vocational and professional education within social context. 492 students of 

thirteen secondary vocational and professional schools in Podravje region were included in 

the research. 56 students were interviewed, 436 students in twenty classes were included in 

the quantitative research, among them 170 students were of secondary vocational education 

programmes and 266 students of secondary professional education programmes. 706 

evaluations  of teachers were acquired and 192 students’ parents participated as well.   

 

Considering the principle of reciprocity of the students’ personal and social contexts in the 

implementation of interviews widened the understanding of goal orientation and the problems 

of students of secondary vocational and professional educational programmes. The analysis 

based on students’ interviews has shown a significant correlation between students’ personal 

and social context goals. From the analysis of the material is also evident that a self confident 

approach towards school assignments is used by students but this approach is passive. Their 

attention is focused more on proving they are »smart«, than on »learning their theme«, and 

that indicates a very important problem in secondary vocational and professional educational 

programmes.  
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The information acquired by interviews were very important to complete the preparation of 

my own measure instrument to question students’ goals in social context which was used in  

the research to identify the latent structure of students’ goals. According to the identified 

combinations of goal orientation the students were classified into specific homogenous 

patterns of motivational goals, which showed differences in the level of explicitness of 

individual goal orientation and the correlation of students’ motivational goal orientation. The 

relation between the patterns of students’ motivational goals, their gender, grade and level of 

education, learning achievements and their prior lack of learning success were also researched 

in the empirical part of the doctoral thesis. 

 

The latent structure of self-regulated students’ learning has been identified. The research 

showed some discrepancies between the factorial structure and the factorial structures of 

researches made previously. It has been established that the system of investigated 

recognizable issues of students’ variables motivational learning strategies can be explained by 

nine factors. The constructs of students’ learning strategies differ mostly from the original 

version of the used questionnaire MSLQ. The conclusion has been made that the cause for 

this is the specificity of students’ population in secondary vocational and professional 

education and also the necessity of more efficient study of indicators of the use of motivation 

strategies of students’ self-regulation in the above mentioned programmes and the measure 

instruments which would include the characteristics of social context more. The relation 

between the self-regulated learning and the patterns of motivational goal orientation field of 

self-regulation has been researched in the field of self-regulation.  

 

The differences  and connection between a self-regulated learning and the gender, a class and 

the level of education and learning achievements have also been researched. Self-evaluated 

self-regulated students’ learning has been compared to teachers’ evaluation of students’ self-

regulation in education context and at last the impact of parents’ level of education, their 

evaluation of education and goal orientation on students’ goal orientation, their learning 

achievements and their self-regulation of learning has been researched. 

 

The dissertation research model was substantiated by the dissertation research findings which 

indicate the important directives of future scientific pedagogical research work in the filed of 

goal orientation and self-regulated students’ learning. 
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Identified goal orientations and patterns of students’ motivational goals in social context and 

simultaneously identified use of students’ motivational self-regulated learning strategies in 

relation to learning achievements can importantly add to extension of criteria for evaluation of 

school proceedings efficiency in vocational and professional education. The assessment of the 

situation and the expansion of pedagogical planning and activities towards the increased 

learning effectiveness and the prevention of early school leaving are enabled. The research 

findings indicate that the intensity of advisory activities, social-pedagogical programmes and 

methods of work which consider constructivist and social cognitive findings in the field of 

self-regulation, goals and educational process in wider context should be increased. Because 

of the care of a holistic approach towards an individual and because of the orientation how to 

help students to deal successfully with challenges of social environment suitable procedures 

should be developed in the process of teaching; at the same time teachers should be ensured to 

be supported when making students aware and empowered in the field of goal orientation and 

self-regulated learning. Educational goals which enable the opportunities for developing 

responsibility and practicing autonomy within the educational context should be integrated in 

the curriculum of vocational and professional education. 

 
 
 
Key words: vocational and professional education, constructivism, social cognitive theory, 

social context, student, motivation, goals, goal orientation, patterns of motivational goals, 

self-regulated learning, learning strategies.  
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1 Uvod 

 

 

Če daš človeku ribo, ga nahraniš za en dan. Če ga ribe naučiš loviti, ga nahraniš za vse 
življenje. 

Konfucij 

 

 

V času skokovitih sprememb na socialnem in tehnološkem področju, informacije, znanje in 

veščine učinkovitega učenja omogočajo prožno prilagajanje novim zahtevam in izzivom. V 

izobraževanju in skozi njega posameznik išče svoje poti v prihodnost. V sodobni družbi tako 

izobraževanje postaja več kot le investicija v človeški kapital, znanje pa vse pomembnejši 

proizvodni dejavnik, intelektualni kapital, temeljni vir konkurenčne prednosti na globalni 

ravni, ki dodatni pomen pridobiva v svoji praktični zmožnosti, sodbi, védenju kako (angl. 

»know how«) in je kot tako vitalno sredstvo uspeha posameznika.  

 

Vse pogosteje izpostavljena potreba današnjega izobraževanja se kaže v poučevanju o 

učinkovitih načinih konstrukcije znanja ter o strategijah iskanja, izbiranja, organiziranja in 

ovrednotenja informacij, ki jih posameznik potrebuje pri razumevanju in reševanju problemov 

ter v procesih, ki se odvijajo pri učenju. V izobraževanju postaja vse pomembneje 

spodbujanje posameznika, da se posveti smiselnim izobraževalnim ciljem, da svoja 

prizadevanja usmeri v osmišljanje lastnih vzgojno-izobraževalnih izkušenj, spremlja in 

regulira lastni napredek ter si postavlja nove, bolj zahtevne cilje, ko doseže predhodne. V 

prizadevanju za izpopolnjevanje konceptualizacije procesov, ki najučinkoviteje vodijo k 

učnim dosežkom, sta v središču teorij, ki skušajo pojasniti motivacijske procese in njihov 

vpliv na učne dosežke, prav področji samoregulacije učenja in ciljne usmerjenosti. Področji 

vključujeta načine procesiranja in postopke, ki jih posameznik uporablja, načine, po katerih 

deluje, vidike pozornosti, iniciative in podobno. Glede na to, da sta področji ciljne 

usmerjenosti in samoregulacije izjemno kompleksni, se tako na teoretski, kakor tudi na 

praktično izvedbeni ravni srečujeta z različnimi konceptualnimi in metodološkimi rešitvami.  
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1.1 Umestitev sekundarnega izobraževanja  

 

 

Svobodni smo, da delujemo v smeri prihodnosti, ki jo želimo. 
Heinz  von Foerster  

 

 

Za izobraževalni sistem v Sloveniji (Slika 1), ki je srednjeevropskega tipa, je značilno, da je 

splošno, tehnično in poklicno šolstvo institucionalizirano, programsko diferencirano, 

centralizirano in procesno naravnano. Prehajanje iz enega v drug izobraževalni sistem je 

natančno regulirano. Višje sekundarno oziroma srednješolsko izobraževanje se v Sloveniji 

deli na splošno (gimnazije) ter na poklicno, srednje strokovno in poklicno-tehniško 

izobraževanje ter na številna druga področja, ki se razlikujejo po trajanju in številu kreditnih 

točk, vpisnih pogojih, možnostih za nadaljevanje izobraževanja, stopnjah poklicnih 

standardov in ravni usposobljenosti. Splošno izobraževanje traja štiri leta in se konča z maturo 

kot obliko zunanjega preverjanja znanja, poklicno in strokovno izobraževanje pa pripravljata 

vajence in dijake predvsem na opravljanje poklica. Traja od dveh do pet let, odvisno od 

posameznega programa in se zaključi z zaključnim izpitom oziroma s poklicno maturo. 

 
 
Slika 1: Shema izobraževalnega sistema v Sloveniji (Eurydice, 2009/2010) 
 
 

 

 
 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

3 

Raziskovalni okvir disertacije se nanaša na področje poklicnih in strokovnih šol, programe 

srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. V srednješolsko 

oziroma sekundarno izobraževanje za mladino je bilo v začetku šolskega leta 2010/2011 

vpisanih 82.267 dijakov (Preglednica 1). Največ dijakov je vpisanih v gimnazije in srednje 

tehniške in strokovne oblike izobraževanja, medtem ko se poklicno izobraževanje vse bolj 

sooča s problematiko vpisa, saj je bilo ob začetku šolskega leta 2010/11 v nižje in srednje 

poklicno izobraževanje vpisanih 15,5 % populacije dijakov (Slika 2). Število dijakov, 

vpisanih v programe poklicno-tehniškega izobraževanja ter v poklicne tečaje in maturitetni 

tečaj, se v zadnjih petih letih ni opazno razlikovalo (SURS, 2011). 

 
 
Preglednica 1: Vpis v srednješolske programe v začetku šolskega leta 2010/2011 (SURS, 2011) 
 
 

 Vpisani Ženske Ponavljalci 

Skupaj 82,267 39,938 3,122 

 
 
 
Slika 2: Deleži vpisanih dijakov po vrstah izobraževalnih programov za obdobje od 2006/2007 do 
2010/2011(SURS, 2011) 
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Razlogov za zmanjševanje vpisa v poklicno izobraževanje je seveda več, mednje pa zagotovo 

sodi zmanjševanje generacij na eni strani in nezmanjšano število vpisnih mest v sekundarnem 

izobraževanju na drugi strani ter dejstvo, da je najmanj srednješolska izobrazba, vključno s 

kombinacijo poklicnega in strokovno-tehniškega izobraževanja (t.i. »popolna« srednja šola) v 

slovenski družbi postala prevladujoč standard (Zgaga, Peršak, Volf in Videnšek, 2004). Pri 

tem je pomembno poudariti, da se v programe poklicnega izobraževanja vključuje mladi s v 

povprečju slabšim učnim uspehom, ki so v izhodišču za izobraževanje manj motivirani, imajo  

tudi druge življenjske težave ali za tovrstno izobraževanje nimajo pravega motiva, zaradi 

česar je tudi osip v teh programih veliko višji (Božič, Bezič, Bukovič, Kaše, Klančič, Patafta, 

Škapin, Vodeb, Vukovič, Žalec, 2007). Glede na to, da se mladostniki v izobraževalni sistem 

prvenstveno vključujejo z namenom pridobivanja znanja in sposobnosti, ki jim bodo 

omogočile vključitev na trg dela in dostojen socialni in ekonomski položaj v družbi, ga je 

mogoče razumeti kot pogoj za njihovo zaposlovanje (Izobraževanje mladih, 2010).  

 

Seveda pa je danes poklicno izobraževanje vse bolj razpeto tudi med številne nasprotujoče si 

dejavnike: med temeljna strokovna spoznanja in sodoben znanstveno-tehnološki napredek, 

med pedagoški etos in gibanje trga ter med tendenco po večji specializaciji in konkretnosti 

znanja, s katerim bi zadostila globalnemu trgu dela in med splošnostjo izobraževanja, ki naj 

mlademu človeku omogoči ključne kompetence za dejavno vključitev v družbo (Božič idr., 

2007). Izobraževanje in v njem pridobljeno znanje se namreč na trgu dela vse bolj upošteva 

kot temeljna značilnost naše civilizacije, pri tem pa se poudarja njegova emancipatorna plat 

ter vloga ekonomske gonilne sile, v katero se investirajo največja pričakovanja (Mladina 

2010). Institucionalno izobraževanje je postalo univerzalni način priprave na odraslost ter 

socializacije mladostnikov, kot tako pa  zajema vse večji delež, saj se širi in agregatno 

podaljšuje. Vse več mladih se namreč po uspešno končani srednji šoli odloči za nadaljevanje 

izobraževanja na terciarni stopnji, zaradi česar se je vključevanje v redne oblike izobraževanja 

v zadnjih desetih let močno povečalo. Vsaj deloma je to mogoče povezati s pomanjkanjem 

rednih zaposlitev, prizadevanjem po zmanjševanju pritiska mladih na trg dela in socialnimi 

ugodnostmi študentskega statusa (brezplačnost študija, oblike študentskega dela, državne 

štipendije). Slovenija je bila v letu 2008 z 71 % vključenih mladih v starosti 15–24 let v redno 

izobraževanje na prvem mestu med državami Evropske unije (Mladina 2010).    
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Ekspanzija množičnega izobraževanja nedvomno kaže na to, da je izobraževanje postalo ena 

od oblik »reševanja« družbenih problemov. Pri tem je seveda potrebno opozoriti, da tovrstno 

reševanje ni zmeraj ustrezno, saj ugotovitve različnih raziskav kažejo tudi na to, da se 

razpoložljiva delovna mesta s pridobljeno izobrazbo ne ujemajo povsem ter da rast 

terciarnega in sekundarnega izobraževanja presega potrebo po tako izobraženi delovni sili. 

Terciarno izobraževanje je namreč preobsežno glede na največji obseg v EU, kar ne ustreza 

stopnji ekonomske razvitosti Slovenije po tem merilu (Mladina 2010). 

 

 

1.1.1 Izobraževanje kot imperativ socialnega vključevanja 
 
 
V kolikor se želimo rešiti iz krize, moramo izkoristi potencial vseh mladih ljudi v Evropi. 

José Manuel Barroso 

 
 
Glede na raziskovalni okvir disertacije, ki se nanaša na področje sekundarnega izobraževanja, 

v katerega so  praviloma vključeni mladostniki v starostnem obdobju od 15 do 20 let (zgornja 

starostna meja je v številnih primerih tudi višja), je vsekakor smiselno opredeliti tudi obdobje 

mladostništva. Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem mladostnike, vključene v oblike 

sekundarnega izobraževanja za mladino, poimenuje dijaki, medtem ko otroke in mladostnike, 

vključene v primarno izobraževanje, poimenuje učenci.  V disertaciji zato na mestih, kjer se 

dijake razume kot učence v procesu učenja, zaradi vsebinskih razlogov imenujem učenci, a se 

to ne nanaša na poimenovanje, ki sicer ustreza primarnemu izobraževanju. 

 

Mladostništvo je mogoče označiti kot obdobje hitre telesne rasti in sprememb na različnih 

razvojnih področjih (Kruse in Walper, 2008). Tradicionalno se obdobje mladostništva ali 

adolescence razume kot čas širjenja družbenih odnosov, razvoja spolne identitete (Papalia, 

Olds in Feldman, 2007), kot obdobje povečane zmožnosti za abstraktno mišljenje in 

razumevanje različnosti medčloveških perspektiv (Hazen, Schlozman in Beresin, 2008).  
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Oblikovanje identitete ter individualizacija in avtonomija mladostnika sta pomembno 

povezujejo s povečano željo po zasebnosti (Bumpus in Hill, 2008 ), željo po neodvisnem 

sprejemanju odločitev (Barnes in Olson, 1985), osamosvajanju od staršev (Hillaker,        

Brophy-Herb, Villarrurel in Haas, 2008) in vplivov njihovega vzgojnega  stila oziroma 

iskanjem ravnovesja med povezanostjo in neodvisnostjo od staršev (Williams, 2003).  

 

Erikson (1973), ki je prvi opozoril na razvojni vidik identitete in na potrebo po kontinuiranem 

identitetnem delu, se je pri tem osredotočil na kontinuirane medsebojne uglasitve mladostnika 

in njegovega socialnega konteksta. Prav te uglasitve so ključne za razvoj v vseh fazah 

življenja. Mladostništvo ima  v konstrukciji identitete formativno vlogo, saj kriza identitete v 

mladostništvu od mladostnika zahteva, da jo preživi veliko bolj zavestno, kot je to počel 

doslej. Pozitivna razrešitev krize identitete od mladostnika zahteva tako sprejetje samega sebe 

(lastne psihofizične osebnostne celote), kakor tudi to, da ga sprejmejo drugi ljudje (da dobi za 

svoja dejanja in prizadevanje za samostojno vključitev v družbo tudi priznanje in podporo) 

(Erikson, 1973). V mladostništvu postanejo mladostnikovi samokoncepti in koncepti osebne 

prihodnosti dovolj razviti in definirani, da lahko usmerjajo namenska dejanja. Zunanje 

zahteve, ki izhajajo iz družinskega in socialnega konteksta, mladostnik vse bolj ponotranja in 

integrira s procesi samoregulacije, zato ta lahko postane dolgoročna in strateška 

(Brandtstädter, 1998, 2006). Vzajemni odnos med mladostnikovo identiteto in cilji, ciljno 

usmerjenim vedenjem in samoevalvacijami ustvarja dinamično povezanost med identiteto in 

samoregulacijo (Brandtstädter, 1998; Bussey in Bandura, 1999; Lerner, Freund, De Stefanis 

in Habermas, 2001).  

 

Ob vstopu v obdobje mladostništva mladostnik praviloma prične razmišljati o tem, kaj želi v 

življenju postati in ali je zmožen slediti svojim dolgoročnim ciljem, kot je pridobiti izobrazbo, 

uspeti v poklicu, imeti družino in podobno (Demetriou, 2000). Zaradi podaljševanja in 

razširjanja izobraževalnih procesov na celotno generacijo mladih, se vstop mladih v osrednje 

družbene položaje, kontinuirana in trajna zaposlitev, vzpostavitev lastne družine in 

starševstvo v povprečju pomikajo v poznejša leta življenja (Du Bois-Reymond in Chisholm, 

2006 v Ule, 2011). Zapoznelo vstopanje v odraslost ima pa ima za mladostnika pogosto 

negativne učinke, kot so podaljšana odvisnost od staršev, zmanjšana odgovornost v 

sedanjosti, pasivnost in apatičnost (Walther, 2006).  
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Kot kažejo novejše raziskave, mladostniki glede na zaupanje v lastno obvladovanje 

problemov in življenjskih odločitev ter glede na socialnoekonomske pogoje in podporne 

mreže socialnega konteksta razvijejo dve vrsti strategij spopadanja z identitetnimi težavami in 

sicer razvojno in izogibalno strategijo. Mladostniki z razvojno strategijo imajo občutek 

zaupanja v lastno udejstvovanje in dejavnosti, mladostniki z izogibalno strategijo pa tega 

občutka nimajo, zato težijo k konformnosti z družinskimi in socialnimi pričakovanji oziroma 

k odlaganju in izogibanju identitetnim odločitvam. Identitetno raziskovanje slednjih je manj 

usmerjeno, bolj odvisno od naključij, identitetne težave pa se pretežno izražajo v brezciljnosti 

in anomiji (Schwartz, Côté in Arnett, 2005).  

 

Mladostništvo je tudi obdobje, v katerem samoregulacija postaja vse bolj kognitivna, 

osredotočena, učinkovita in namerna. Šele za mladostništvo je namreč značilna rastoča 

zmožnost hipotetičnega razmišljanja, ki vpliva na razvoj namerne samoregulacije, v katerem 

je mladostnik zmožen načrtovati kratkoročne in dolgoročne cilje ter svoje misli in vedenje 

podrediti doseganju teh ciljev (Demetriou, 2000; Raffaelli, Crockett in Shen, 2005).  

Zmožnost kognitivne reprezentacije prihodnjih dogodkov mladostniku omogoča oblikovanje 

motivacijskih ciljev in vedenja (Bandura, 2001c). V mladostništvu se namreč tudi 

samoregulacija postopoma razvije v sposobnost načrtovanja oziroma dolgoročne ali strateške 

samoregulacije (Bakračevič Vukman, 2010; Bakračevič Vukman in Licardo, 2010; Moilanen, 

2007). Ključni mehanizem, ki preoblikuje vzajemno regulacijo v samoregulacijo, je 

internalizacija (ponotranjanje). S tem ko mladostnik ponotranji zunanje motive in vedenje ter 

s povečevanjem samoregulacije, postaja tudi bolj učinkovit v razumevanju in prilagajanju 

okoljskim zahtevam, hkrati pa razvija bolj prilagodljivo samoregulacijo, kar mu zagotavlja 

nadzor nad lastnim razvojem (Grolnick, Deci in Ryan, 1997).  

 

Evropa potrebuje visoko izobražene, razgledane in inovativne mlade ljudi, če naj obdrži 

konkurenčnost svojega gospodarstva in uresniči cilje iz strategije Evropa 2020 (Eurodesk 

Slovenija, 2010), kar pomembno vpliva na razvoj novih prioritet sodobne družbe, kot so 

samoorganiziranje, samoodgovornost in individualna politika. Posledice globalizacije, 

povečevanja konkurenčnosti, deindustrializacije in podzaposlenosti se tako odražajo v 

povečevanju vrednosti znanja in izobrazbe. Učni uspeh, znanje in izobrazba so danes ključne 

usmeritve socialne politike Evropske unije, prilagajanje strukturnim spremembam v globalni 

ekonomiji, rast ravni zaposlovanja, konkurenčnost in preprečevanje socialne izključenosti pa 

njeni pomembnejši izzivi.  
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Dvig izobrazbene ravni za posameznika pomeni večanje njegovih zaposlitvenih možnosti in 

simbolnih položajev v družbi, šolski uspeh in izobrazbo pa se, četudi iluzorno, razume kot 

zagotovilo socialne varnosti. Visoka korelacija med ravnijo izobrazbe in zaposljivostjo je 

razvidna v vseh državah Evropske unije, premikanje od nizke proti visoki stopnji izobrazbe pa 

se odraža kot padec stopnje brezposelnosti oziroma kot pomemben dejavnik zaposljivosti in 

vključitve v trg dela (EC, 2004). Udeležba na trgu dela sicer predstavlja steber socialne 

varnosti posameznika (Istenič Starčič, Dobrovoljc, Hlebec, Klemenčič, Knaflič, Močnik, 

Nadrag, 2003), a ekonomska in finančna kriza sta mladim Evropejcem otežila dostop do trga 

dela, zaradi česar se je število mladih, ki v EU iščejo zaposlitev, povečalo s štirih na pet 

milijonov, brezposelnost mladih pa zdaj dosega skoraj 21 % (Eurodesk Slovenija, 2010).  

 

Glede na ugotovitve raziskav iz devetdesetih let preteklega stoletja je nekdaj klasične težave 

mladih danes nadomestil strah pred nezaposlenostjo, ki se je pokazal kot njihov največji 

zaznani problem (Ule, Rener, Čeplak Mencin in Tivadar, 2000). Struktura delovno aktivnih in 

brezposelnih oseb glede na pridobljeno izobrazbo jasno kaže na to, da si mladi z opustitvijo 

šolanja, preden so uspeli pridobiti poklic, zmanjšujejo svoje zaposlitvene možnosti (SMSV, 

2003). Zaposlovanje mladih brez izobrazbe je tako eden najbolj trdovratnih problemov 

današnjega časa (Rapuš Pavel, 2005), brezposelnost pa hkrati predstavlja tudi ključni razlog 

za njihovo socialno ranljivost (Ule idr., 2000). Ta se zaradi spremenjenih pogojev odraščanja, 

ki se odražajo skozi večjo individualizacijo in številne možnosti izbire življenjskega poteka 

ter prehodov iz mladostništva v odraslost, še povečuje. Individualne posledice brezposelnosti 

mladih so seveda odvisne tudi od socialnega konteksta. 

 

Tako kot druge države Evropske unije, se tudi Slovenija srečuje s problemi pri prehajanju 

mladih iz izobraževanja v zaposlitev, slovenska gibanja pri prehajanju sekundarnega 

izobraževanja v višje ravni pa se bližajo in izenačujejo s podobnimi v Evropski uniji. Očitno 

je, da mladi v Sloveniji vedno težje prihajajo do stalne zaposlitve, samostojnega 

gospodinjstva in lastne družine (Mladina 2010). Dosežena izobrazba, kot potrjujejo razna 

raziskovanja tega področja, je pomembno povezana s časom čakanja na prvo zaposlitev in 

doseženim položajem ob prvi zaposlitvi. Posebej visoko je povezana z doseženim poklicnim 

položajem. Največ izgubljajo mladi z najnižjo doseženo izobrazbo, največje prednosti imajo 

mladi z visoko in univerzitetno izobrazbo. Višja dosežena izobrazba praviloma omogoča tudi 

dostop do zaposlitev, ki zagotavljajo višje vrednosti ISEI (Kogan in Unt, 2008).  
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Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je v letu 2004 največjo skupino brezposelnih oseb 

(23, 1 %) predstavljala kategorija mladih med 18. in 25. letom, od tega pomembno višja na 

vzhodu kot na zahodu države (MDDSZ, 2003, 2004), na področju Podravja in Prekmurja, kjer 

se najbolj kažejo posledice tranzicije (Pirher, 2000).  

 

V najslabšem položaju v kategoriji mladih med 15. in 24. letom so mladi brez kvalifikacij in 

brez delovnih izkušenj (Drofenik, Mihovar Globokar, Ignjatović idr., 2000), kar potrjuje 

dejstvo, da je izobrazba pomemben dejavnik ekonomske in socialne integracije posameznika 

(Olesen, 1998). Srednje strokovno izobraževanje tako vse bolj postaja pripravljalnica za 

nadaljevanje izobraževanja, dosežena izobrazba pa najpomembnejši selekcijski mehanizem 

pri prvi zaposlitvi. Na trg dela se v Sloveniji vsako leto vključi približno polovica tistih, ki so 

končali srednje poklicno izobraževanje, ostali pa nadaljujejo izobraževanje (Muršak, 2008).  

 

Po podatkih SURS (2009) se na terciarno raven vpisuje več kot 55 % celotne populacije v 

starosti 20 let oziroma tudi večina tistih, ki sekundarno izobraževanje zaključijo v programih 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S vključitvijo v terciarno izobraževanje se 

podaljša čas izobraževanja in odloži vstop na trg dela. Ob tem se hkrati pojavlja vse več 

protislovij med naraščanjem pritiska za doseganje čim višjih izobrazbenih dosežkov, ki 

omogočajo dostop na trg delovne sile, in hkrati razvrednotenjem samih izobrazbenih 

dosežkov zaradi t. i. inflacije izobrazbenih dosežkov, ki se v oteženih pogojih prehoda med 

izobraževalnim in zaposlitvenim sistemom kaže v podzaposlenosti mladih. Izobraženi mladi 

tako sprejemajo zaposlitve, ki niso primerne njihovi stopnji izobrazbe, s čimer se poveča 

konkurenca za delovna mesta, ki naj bi jih zasedli mladi z nižjo stopnjo izobrazbe 

(Zaposlovanje mladih, 2010). 

 
Želje in pričakovanja glede nadaljnjega izobraževanja in poklica so tesno povezane s šolskim 

uspehom. Šolski uspeh, skupaj z želenim uspehom v poklicu, ima po podatkih raziskave iz 

leta 1998 za mlade izjemen pomen, saj ga je kar 77 % mladih opredelilo kot zelo 

pomembnega (Ule idr., 2000). Poudarjanje pomena šolskega uspeha vedno znova sproža 

vprašanja, kaj nanj vpliva in od kod izvirajo razlike. Velik del dejavnikov učne uspešnosti 

nima le neposrednega, pač pa tudi (ali le) posreden učinek na učno uspešnost učencev. 

Psihološki in socialni dejavniki se med seboj prepletajo in imajo neposredne, posredne in 

interakcijske učinke na učno uspešnost.  
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Imperativ šolske uspešnosti je eden najbolj obremenilnih dejavnikov mladih. Šolski uspeh v 

primarnem in sekundarnem izobraževanju odločilno vpliva na možnosti nadaljnjega 

izobraževanja in je pogosto samoumevno razumljen kot »potni list v drugačno prihodnost«, 

kapital, ki odpira možnosti. Pritisk socialnega konteksta v smeri pridobivanja čim višje 

izobrazbe ter drugih kvalifikacij in kompetenc, ki omogočajo socialno promocijo, kariero in iz 

tega izhajajoče privilegije ima v primeru učne neuspešnosti pogosto izrazito negativne učinke. 

Izstop iz formalnega izobraževanja na simbolni ravni predstavlja tudi izstop iz življenjskega 

obdobja imenovanega mladost, neuspeh v šoli pa neposredno vpliva tudi na učenčevo 

samopodobo in pogosto usodno predpostavlja tudi neuspeh v življenju.  

 

Učni neuspeh je namreč merilo intelektualnih (ne)sposobnosti in odločilna identitetna oznaka.  

Posamezniki, ki so predčasno izstopili iz sistema rednega izobraževanja, se pogosto srečujejo 

z usodno stigmatizacijo, zaradi česar se je nujno potrebno z znanstvenimi argumenti boriti 

proti interpretacijam učne neuspešnosti kot (predvsem) posledice »lenobe« in 

»nesposobnosti« (Cullingford in Morrison 1996). Učna uspešnost oz. neuspešnost je namreč 

rezultanta delovanja silnic osebnega, družinskega, vzgojno-izobraževalnega in širšega 

družbenega (sistemskega) okolja oziroma socialnega konteksta (Božič idr., 2007). Kot učno 

neuspešnost razumemo ne le to, da učenec prekine šolanje, ampak tudi, ko posameznik 

subjektivno občuti, da dosega bistveno manj kot zmore, ko mora ponavljati razred/letnik, ko 

sicer konča šolanje, pa na trgu zanj ni dela. V evropskem prostoru se s pojmom osip (angl. 

»drop out«) praviloma označuje delež populacije, ki prekine redno šolanje, preden uspe 

pridobiti veljavno kvalifikacijo za delo in postane del potencialno eksistenčno ogrožene in 

izločene populacije (Božič idr., 2007). 

 

Mladostniki oziroma mlajši odrasli, ki so po različnih individualnih potovanjih po šolskem 

sistemu izstopili iz izobraževanja, ostali brez dokončane osnovne šole ali brez pridobljene 

poklicne izobrazbe ter brez ustreznih zaposlitvenih izkušenj, tvorijo najbolj ogroženo skupino 

v družbi (Ule idr, 2000). Podatki, pridobljeni s spremljanjem uspešnosti generacij v srednjih 

šolah, kažejo na to, da še vedno preveč mladih vstopa v življenje brez poklicne izobrazbe, 

zaradi česar so tudi njihove možnosti za zaposlitev minimalne, to pa posledično pomeni tudi 

grožnjo izključenosti iz sveta dela in družbe nasploh. 
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Ena pomembnejših strategij Evropa 2020 je usmerjenost v zmanjšanje deleža osipnikov s     

15 % na 10 % in povečanje deleža mladih s terciarno ali enakovredno izobrazbo z 31 % na 

vsaj 40 % do leta 2020 (Evropska komisija, 2010). Problem osipa je izredno kompleksen, 

nedvomno pa kumulativen proces, ki se prične razvijati že zgodaj v otroštvu in je intenzivno 

povezan z doživljanjem šolske učinkovitosti oziroma občutkom samoučinkovitosti, motivacije 

in ciljev posameznika ob upoštevanje socialnega konteksta. Mladi osipniki predstavljajo v 

primerjavi z ostalimi konkurenti na trgu dela deprivilegirano skupino, posledice prezgodnjega 

zapuščanja izobraževanja ali osipa pa se kažejo tako na ekonomski in socialni ravni 

posameznika, kakor tudi na ravni države in družbe (Slika 3).  

 

Obseg šolskega osipa povzroča obremenitev državnega proračuna, nižja izobrazbena struktura 

prebivalstva pa zmanjšuje konkurenčne sposobnosti celotne družbe (Kahvedžić Tintor, 2004). 

Šolski osip upočasnjuje gospodarski in družbeni razvoj ter Evropsko unijo resno ovira pri 

uresničevanju cilja pametne, trajnostne in vključujoče rasti (Europa – Press Released RAPID, 

2011a). 

 
 
Slika 3: Posledice prezgodnjega zapuščanja izobraževanja (Hövels, Rademacker in Westhoff, 1999, str. 3) 
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(Europa – Press Released RAPID, 2011b), kažejo, da  število mladih Evropejcev, ki prekinejo 

izobraževanje ali usposabljanje z doseženo največ nižjo sekundarno stopnjo izobrazbe, v letu 

2011 presega šest milijonov (Europa – Press Released RAPID, 2011a).  

Osem držav članic EU, med njimi tudi Slovenija, je do leta 2011 že doseglo 10 % referenčno 

vrednost na področju zmanjševanja osipa. Tudi v teh državah mladi osipniki izjemno težko 
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najdejo zaposlitev, poleg tega pa so pogosteje brezposelni in odvisni od socialne podpore 

(Europa – Press Released RAPID, 2011a). Podatki za leto 2009 kažejo, da se je samo 48 % 

mladih v EU, ki so izobraževanje predčasno prekinili, zaposlilo; 52 % jih je ostalo 

nezaposlenih ali zunaj trga dela. Odstotek mladih, ki so izstopili iz izobraževanja in se 

zaposlili je bil najvišji na Malti (74 %), Cipru (74 %), Portugalski (71 %) in na Nizozemskem 

(71 %). Posebno veliko število mladih osipnikov je bilo nezaposlenih ali neaktivnih na 

Slovaškem (80 %), v Bolgariji (73 %) in na Madžarskem (71 %) (Europa – Press Released 

RAPID, 2011b). 

 

Seveda pa je osip v srednjih šolah povezan tudi z vrsto srednje šole, saj statistični podatki 

jasno kažejo, da je največji prav na poklicnih šolah (Zgonc, Dekleva, Dominku, Gaber, 

Grootings, Medveš, Meglič, Skuber, Svetlik in Tkalec, 2000). Ker gre pri za problem, s 

katerim se ukvarjajo skoraj vse poklicne šole v Sloveniji (kriza vpisa in osipa), je na tem 

področju mogoče govoriti o problemu na nacionalni ravni (Govc, 2010). Štirideset do 

petdesetodstoten osip v vsaki srednješolski generaciji iz vseh programov poklicnega in 

strokovnega izobraževanja se pojavlja med ali po prvem letu izobraževanja v srednji šoli 

(Drofenik idr., 2000), kar kaže na to, da prehod iz osnovnošolskega na srednješolski sistem 

predstavlja kritično obdobje za številne mladostnike, ki lahko vodi v trajno nemotiviranost za 

razvoj v okviru izobraževalnega sistema. Bolj podrobna analiza je pokazala, da je osip večji v 

programih, v katere so se dijaki prepisali iz drugih programov, kjer so bili neuspešni. Bistvene 

razlike med spoloma ni, čeprav je osip običajno manj pogost med dekleti (SMSV, 2003). 

Razlogi za predčasen izstop iz sistema izobraževanja in usposabljanja so številni in 

kompleksni, tuji in domači strokovnjaki pa največkrat izpostavljajo tri dejavnike, ki vplivajo 

na nastanek šolskega osipa: (1) individualni dejavniki (osebnostne značilnosti), (2) šolski 

sistem (struktura programov, pedagoški pristop, metode preverjanja in ocenjevanja znanja, 

načini motiviranosti za učenje, povezovanje učenja in praktičnega znanja) in (3) podpora 

družine (izobrazba staršev, finančno stanje v družini, življenje na ruralnem ali urbanem 

področju). Osip in ponavljanje letnika, ki sta značilnosti predvsem poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, se največkrat pojavljata zaradi prezahtevnih vzgojno-izobraževalnih 

programov, osebnostnih in družinskih težav posameznika ter zaradi napačnega izbora 

programa izobraževanja (Polak in Vukovič, 2004).  

Ravnatelji poklicnih in strokovnih šol vzroke za osip v največji meri pripisujejo dejavnikom, 

povezanimi z družino in osebnostnimi lastnostmi dijakov (Govc, 2010). Oblikovanje 

ustreznih ukrepov, ki bi mlade odvračali od prezgodnjega izstopa iz vzgojno-izobraževalnega 
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sistema in zmanjševanje osipa v sekundarnem izobraževanju predstavljata eno izmed ključnih 

strategij v boju proti socialni izključenosti (SMSV, 2003), mednje pa nedvomno sodijo 

vzgojno-izobraževalne usmeritve v učinkovito spremljanje ciljne usmerjenosti mladostnikov 

ter v razvoj njihovih zmožnosti samoregulacije. 

 

Evropska komisija za zmanjševanje osipa je v akcijskem načrtu, ki ga je sprejela januarja 

2011, zapisala, da morajo učinkovite strategije za zmanjšanje osipa zajeti socialne in 

izobraževalne politike ter politike mladih, vključujejo pa naj preprečevanje, intervencijsko 

ukrepanje in nadomestne ukrepe. Pri tem poudarjajo, da se mora preprečevanje osipa začeti v 

čim zgodnejši fazi, pri čemer je treba učencem pomagati pri učenju in preprečevati okoliščine, 

ki bi lahko osip povzročile (Europa – Press Released RAPID, 2011a). Na preprečevanje 

okoliščin, ki bi lahko privedle do osipa se nedvomno nanaša tudi v letu 2006 izdano 

Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

(ULEU L 394/10–18, 2006). Ključne kompetence vseživljenjskega učenja so kombinacija 

znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih 

vsi ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlitev (ULEU L 394/10, 2006). Evropski parlament jih je med drugim 

izoblikoval tudi z namenom zagotavljanja primarnega in sekundarnega izobraževanja in 

usposabljanja mladih za oblikovanje ključnih kompetenc do ravni, ko bodo sposobni za 

odraslo življenje ter kot ustrezno ponudbo tistim mladim, ki zaradi predčasnega izstopa iz 

izobraževanja potrebujejo posebno podporo za izpolnitev izobrazbenega potenciala. 

 
Učenje učenja oz. samoregulacija učenja (Bakračevič Vukman, 2010),  je v gradivu delovne 

skupine evropske komisije Izobraževanje in usposabljanje 2010, opredeljeno kot ena izmed 

osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Razumeti jo je mogoče kot sposobnost 

organizacije in regulacije lastnega učenja, individualno in v skupinah. Vključuje sposobnost 

učinkovitega upravljanja s časom, reševanja problemov, pridobivanja, procesiranja, 

evalviranja in asimiliranja novega znanja ter uporabo znanja in spretnosti v različnih 

kontekstih.  

Vključuje tudi zavedanje lastnega učnega procesa in zmožnost premagovanja ovir za uspešno 

učenje (EC, 2004a). V Uradnem listu Evropske unije (ULEU L 394/10–18, str. 7) je 

kompetenca učenje učenja opredeljena kot:  
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»... sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z 

učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Ta 

kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, 

ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, 

obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z 

učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske 

izkušnje v različnih okoliščinah: doma, na delu, pri izobraževanju in usposabljanju. 

Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilni.« 

 

Glede na podatke Eurydice (2002), se v mnogih državah pojavljajo koncepti, ki bi jih lahko 

razumeli kot kompetence »učenja učenja«, kot npr. samoregulacijsko in samousmerjeno 

učenje. Iz perspektive kognitivne razvojne psihologije je učenje učenja torej mogoče razumeti 

tudi kot postopno razvijanje samoregulacije (Bakračevič Vukman, 2006). Bakračevič Vukman 

(2010) ob tem opozarja, da veliko avtorjev s področja pedagoških in psiholoških raziskav 

učenja učenja ugotavlja, da je to področje neločljivo povezano s samoregulacijo učenja. V tem 

kontekstu učenje opredeljujejo kot namensko, reflektivno, samoregulacijsko in strateško.  
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2. Samoregulacija učenja v socialnem kontekstu 

 
 
Le tako visoko kot sežem lahko rastem, le tako daleč kot iščem lahko grem, le tako globoko 
kot gledam lahko vidim, le toliko kot sanjam lahko postanem. 

Karen Ravn 
 
 
Pomembna značilnost učinkovitega učenca je njegova zmožnost nadzora lastnih notranjih 

stanj, procesov in vedenja, načrtovanje in upiranje lastnim impulzom ter prilagajanje in 

spreminjanje trenutnega ali obstoječega vedenja v smeri doseganja lastnih relativno 

oddaljenih ciljev. Glede na to, da so nenehne spremembe v okolju in nujnost prilagajanja 

nanje postale stalnica sodobnega življenja, je pri spoprijemanju s vse večjimi in 

kompleksnejšimi zahtevami okolja,  zmožnost samoregulacije vse pomembnejša. Znanje v 

takšnem okolju namreč hitro zastari ali se spreminja oziroma narašča, zato postaja vse 

pomembnejši cilj izobraževanja razvoj kompetentnost učencev na področju samoregulacije, ki 

mu bodo omogočile konstantno izpopolnjevanje znanja in učinkovito delovanje in 

prilagajanje.  

 

Šolske reforme v različnih delih sveta poudarjajo vseživljenjsko učenje kot pogoj preživetja v 

21. stoletju, ki posamezniku omogoča prilagajanje zahtevam trga dela ter prevzemanje 

odgovornost za lasten osebnostni razvoj. Samoregulacijske učne zmožnosti namreč niso 

vitalnega pomena le za usmerjanje posameznikovega učenja v času formalnega izobraževanja, 

ampak tudi za njegovo samoizobraževanje in posodabljanje lastnega znanja po njegovem 

zaključku (Abdullah, 2007).Vedeti kako, kaj, zakaj, kdaj in kje se učiti, učencu zagotavlja 

učinkovitost in kontinuiteto učenja skozi vse življenje. Vedno bolj pomembna naloga šole v 

današnjem času je, da ni le posredovalka znanja, ampak da razvija, podpira in spodbuja razvoj 

učinkovitih načinov pridobivanja znanja ter strategij iskanja, izbiranja, organiziranja in 

ovrednotenja informacij, ki jih učenec potrebuje pri razumevanju in reševanju problemov. Z 

drugimi besedami bi to pomenilo, razvijati kompetence za vseživljenjsko učenje oziroma za 

stalno izpopolnjevanje znanja in uspešno delovanje v svetu nenehnih sprememb, vključno s 

kompetenco učenja učenja oziroma samoregulacijo učenja (Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006; 

Zimmerman, 2002). Vseživljenjsko učeči se posameznik je namreč samoreguliran učenec, ki 

je razvil zmožnost učinkovite regulacije lastnega učenja, kar bo lahko učinkovito uporabljal 

tudi po zaključku izobraževanja (Abdullah, 2007; Zimmerman, 2002). 
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Vloga samoregulacijskega učenja postaja vse pomembnejša, na kar kažejo tudi ugotovitve vse 

več raziskav, ki ugotavljajo pozitivno povezanost med samoregulacijo in učno uspešnostjo 

(Abdullah, 2007; Pintrich in De Groot, 1990; Wolters, 1998; Zimmerman in Martinez-Pons, 

1986, 1988). Neuspeh v procesu samoregulacije je eden temeljnih razlogov za učno 

neuspešnost (Borkowski in Thorpe, 1994; Zimmerman, 1994), zato je ena temeljna usmeritev 

današnjega izobraževanja razvoj posameznikovih samoregulacijskih učnih strategij 

(Abdullah, 2007; Zimmerman, 2002). V današnjem času imajo učenci za lastni razvoj in 

izobraževanje na razpolago najboljše knjižnice, muzeje, multimedijske oblike pouka in 

informacije svetovnega spleta. To jim hkrati omogoča večji nadzor nad lastnim učenjem, 

kakor tudi učenje, ki ni nujno vezano na določen čas in prostor. Prav ta premik v lokusu 

iniciative od učenca kot prejemnika do učenca kot iskalca znanja, pa zahteva tudi pomembno 

preusmeritev v lastnem konceptu izobraževanja učečih. Učenci so namreč postali nosilci 

lastnega učenja, zaradi česar je izobraževanje za samoregulacijo za produktivno in inovativno 

družbo vitalnega pomena.  

 

Sleherno obdobje razvoja prinaša posamezniku nove izzive tudi na področju obvladovanja 

učinkovitosti. V obdobju mladostništva predstavlja pomembno razvojno vlogo mladostnikovo 

psihološko osamosvajanje, kognitivni in socialno-emocionalni razvoj, hkrati pa je to obdobje 

pomembno tudi za razvoj kritičnega mišljenja. Mladostniki, ki so postavljeni pred zahteve 

odraščanja, se morajo naučiti prevzeti polno odgovornost zase v skoraj vseh razsežnostih 

življenja, to pa od njih zahteva obvladovanje številnih novih znanj in poti v odraslost. Lastna 

presoja  zmogljivosti, ki vpliva na nabor njihovih poklicnih možnosti, stopnja lastnega 

interesa in poklicne poti, ki jim sledijo, postanejo v času odraščanja izredno pomembne. 

Obdobje mladostništva nakazuje številne indikatorje vzpostavljanja notranje regulacije 

mišljenja in učenja ter vedenjske in emocionalne neodvisnosti, kot so razvoj abstraktnega 

mišljenja, zmožnost načrtovanja korakov pri reševanju nalog in predvidevanja posledic 

odločitev, zmožnost refleksije o lastnem procesu mišljenja in učenja, zanimanje za moralne, 

religiozne in politične vsebine, želja po sprejemanju lastnih odločitev in zmanjševanje 

emocionalne odvisnosti od pomembnih drugih. Čeprav bi iz tega bilo mogoče izpeljati sklep, 

da bo posameznik v obdobju mladostništva prevzemal večjo odgovornost za lastno učenje, pa 

je prav v tem obdobju mogoče zaslediti upad motivacije za učenje in zmanjšanje zaznave 

lastne učne učinkovitosti (Eccles, Midgely, Wigfield,  Buchanan, Reuman in MacIver, 1993).  
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V kolikor mladostniki vstopijo v obdobje adolescence s šibkejšim občutkom osebne 

učinkovitosti, tovrstne občutke prenesejo tudi na področje novih okoljskih zahtev (Bandura, 

1989a). Srednješolski sistem izobraževanja pogosto ne predstavlja socialnega okolja, ki bi 

podpiralo mladostnikovo razvojno potrebo po večji regulaciji lastnega vedenja, učenja in 

znanja. Puklek Levpušček (2001) ugotavlja, da se motivacija za učenje se v času 

mladostništva zmanjšuje zaradi usmerjanja interesov posameznika v izvenšolske dejavnosti, v 

druženje z vrstniki, romantične zveze, hobije, glasbo in podobno. Večji upad je mogoče 

zaznati zlasti pri šolskih predmetih, kjer je v ospredju memoriranje dejstev, nepovezanost 

učne vsebine z izkušnjami ali interesi posameznikov oziroma v vzgojno-izobraževalnih 

kontekstih, kjer je v večji meri prisotno rutinsko delo ter frontalna oblika poučevanja brez 

diskusijskih elementov (Puklek Levpušček, 2001). V zniževanje notranje motivacije lahko 

posameznika v obdobju mladostništva vodi tudi razkorak med njegovo željo po 

samostojnejšem učenju in sprejemanju odločitev ter njegovo percepcijo možnosti udejanjanja 

te želje. O tem lahko govorimo takrat, kadar je v vzgojno-izobraževalnem kontekstu večji 

poudarek na kontroli posameznikovega vedenja in ne na možnosti izbire, v primerih ko je 

zanemarjen odnosni vidik komunikacije, oziroma kadar je vzgojno-izobraževalni kontekst 

bolj usmerjen v dosežke in samopreverjanje kot v obvladovanje (Eccles idr., 1993) oziroma v 

produkt učenja namesto v proces usvajanja znanja in zadovoljevanja mladostnikovih potreb 

na čustvenem in socialnem področju (Roeser, Eccles in Sameroff, 2000). Slovenski 

mladostniki v svojem odnosu do učenja in učnih rezultatov v veliki meri odražajo značilnosti 

tradicionalne šolske kulture, z izrazito težnjo po večji uspešnosti, nezadovoljstvom z lastnim 

učnim uspehom, prevzemanjem lastne odgovornosti za slabšo uspešnost ter strahom pred 

neuspehom (Ule idr., 2000). V slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu je namreč še 

vedno prisotna močna tradicija komplementarne interakcije med učitelji in učečimi 

posamezniki, ki se kaže v implicitnem pojmovanju vloge učitelja kot prenašalca znanja, kar 

pomeni transmisijo znanja in učenja ter jasna diferenciranost vlog obeh podsistemov, 

učiteljevega in učečega posameznika. Učitelj je v tem primeru strokovnjak, ki se mu 

predpisuje večja odgovornost, učeči posameznik pa tisti, ki se mora naučiti in se mu pri tem 

predpisuje manjša odgovornost (Puklek Levpušček, 2001).  
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2.1 Kognitivna in konstruktivistična paradigma 
 
 
Da bi dosegli, morate misliti. Vedeti morate kaj počnete, saj je v tem resnična moč. 

Ayn Rand 
 
 
Sodobno razumevanje procesa učenja najpogosteje izhajajo iz kognitivno konstruktivističnih 

teoretičnih izhodišč (Pečjak in Gradišar, 2002), v njih pa učenec sam določa obseg tega,  kaj 

in kako se bo učil, zato mora, v kolikor želi postati bolj učinkovit učenec, tudi dejansko 

prevzeti odgovornost za lastno učenje. V kontrastu s časom pred nekaj desetletji, je danes 

osrednjo vlogo v procesu učenja pridobil učenec, v vzgojno-izobraževalnem procesu pa je 

pozornost usmerjena na področje medsebojnih vplivov med vsemi subjekti učnega okolja 

(Kuhn, 2007). V vzgojno-izobraževalnem kontekstu je učne koncepte danes tako moč 

opredeliti kot »soodvisne sisteme znanja in prepričanj o učenju in z učenjem povezanimi 

pojavi« (Vermunt in Vermetten,  2004, str. 362). 

 

Vse do šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih let preteklega stoletja  je v pedagoški psihologiji 

prevladoval behaviorizem (Ferla, 2008), od sredine sedemdesetih naprej pa je behavioristično 

paradigmo, v kateri je učenec razumljen kot pasivni prejemnik objektivnega znanja, 

zamenjala konstruktivistična paradigma (Marentič Požarnik, 2005; Pečjak in Gradišar, 2002). 

Iz kognitivno konstruktivističnega teoretičnega razumevanja procesa učenja izhajajo različne 

raziskave na področjih kognitivnega procesiranja strategij, regulacijskih strategij, motivacije 

(Pintrich in Zusho, 2002) in učnih dosežkov, ki preverjajo koncepte učenja ter uporabo 

obstoječega znanja (Loyens, Rikers in Schmidt, 2008). Začetke kognitivne znanosti lahko 

prepoznamo že v intelektualnem gibanju iz petdesetih let, v tako imenovani »kognitivni 

revoluciji«, ki je izšla iz sodobnega konteksta povečevanja interdisciplinarnosti komunikacije 

in raziskovanja. Pomembna področja izmenjave so v času kognitivne revolucije postale 

kombinacije psihologije, filozofije, antropologije in jezikoslovja, s pristopi, ki so se razvijali 

znotraj nastajajočega področja umetne inteligence ter informacijske znanosti in nevroznanosti 

(Miller, 2003). Prepoznanje pomembnosti močnih, specifičnih učnih metod in vloge reševanja 

problemov je postalo pomemben del kognitivne revolucije znotraj kognitivne znanosti, ki ni le 

oživila, temveč povsem spremenila razumevanje posameznikove duševnosti (Gigerenzer, 

1992; Greeno,  Collins in Resnick, 1996).  

 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

19 

S tako imenovanim »kognitivnim preobratom« je stopilo v ospredje pojmovanje učenja kot 

rezultata posameznikove spoznavne aktivnosti in kot spreminjanja vedenja na osnovi 

izkušenj, ob ustreznem nagrajevanju zaželenega vedenja in vaji. Na pomenu je pridobilo 

posameznikovo prejšnje znanje, njegova kognitivna struktura in lastna miselna aktivnost 

(Marentič Požarnik, 2005). 

 

2.1.1 Kognitivizem 
 

 

Kognitivizem je danes razumljen kot teoretska smer v psihologiji, ki poudarja vlogo 

spoznavnih procesov pri učenju (vpliv ciljev, pričakovanj, predznanja ...), posameznika pa 

razume kot aktivnega iskalca informacij za reševanje problemov in reorganizacijo obstoječega 

znanja. Ključni vpliv pri učenju pripisuje posameznikovemu obstoječemu znanju oziroma 

njegovi kognitivni strukturi. Kako se posameznik uči novih vsebin, kako jih organizira okoli 

glavnih sidrnih idej in kako uspešno jih prikliče, je odvisno od njegovega predznanja, ciljev, 

pričakovanj in pripisovanj (Marentič Požarnik, 2003). 

 

Kognitivna perspektiva poudarja pomen »organizacije vzorcev in kognitivnih aktivnosti«, 

učenje pa razume kot »transformiranje pomembnega znanja, ki ga posameznik že ima«, kot 

rezultat posameznikovih poskusov osmišljanja sveta  (Greeno idr., 1996), kognitivne teorije 

pa proučujejo strukturo in razvoj posameznih miselnih procesov in njihov vpliv na 

posameznikovo razumevanje in vedenje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Ukvarjajo se 

z načini in oblikami mišljenja, stopnjami v razvoju mišljenja,  vlogo jezika in govora, z 

zaznavnimi procesi, učenjem, pomnjenjem, strategijami reševanja problemov, metakognicijo 

in podobnim (Woolfolk, 2002).  

 

Ausubel, ki velja za enega prvih kognitivistov, je bil prepričan, da učenec znanje 

najučinkoviteje pridobi tako, da mu je direktno izpostavljen, najpomembnejši dejavnik vpliva 

na učenje pa je to, kar prinese v učno situacijo. Ugotavljal je, da gre pri učenju za vgradnjo 

novih informacij v že obstoječe kognitivne strukture. Kar učenec že ve, je »zidarski oder, ki 

podpira konstrukcijo vsega učenja v prihodnosti« (Alexander, 1996, str. 89), saj prav to v 

veliki meri določa na kaj bo pozoren, kaj bo zaznaval, se učil, si zapomnil in pozabil. 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 20 

Kognitivni pristop predlaga, da se učno okolje organizira tako, da spodbuja učenčeve 

konstrukcije razumevanja konceptov in principov učenja skozi reševanje problemov in 

pojasnjevanje (Greeno idr., 1996). Učenje razume kot pretežno kvalitativen proces, v katerem 

je učenec središčni člen ustvarjanja lastnega smisla iz izkušenj, konstruktivistični pogled pa 

poudarja, da so za učenje bistvenega pomena podmene, nameni ter ideje, ki jih učenec prinese 

v učno situacijo (Marentič Požarnik, 1998). Kognitivnemu preobratu je namreč sledila 

konstruktivistična opredelitev učenja, kjer se ob sprejemanju gotovih znanj upošteva tudi 

učenčeva konstrukcija pomena na osnovi lastnih obstoječih (tudi napačnih, nepopolnih, 

odpornih proti spreminjanju) pojmovanj (Marentič Požarnik, 2005). Raziskovanje 

kognitivnega razvoja je pomembno vplivalo tudi na konstruktivistična gibanja v 

izobraževanju in na izobraževalno tehnologijo (Gillani, 2010).  

 

Kognitivna in biološka psihologija v začetku tretjega tisočletja obvladujeta sceno psihologije 

(Musek, 2003). Kognitivni psihologi proučujejo širok spekter učnih situacij. Osredotočeni so 

na individualne in razvojne razlike v kogniciji, zato ne iščejo splošnih zakonov učenja. To je 

tudi eden od razlogov, da ni enega samega modela ali teorije učenja, ki bi veljala za celotno 

področje kognitivne psihologije. Medtem ko kognitivna perspektiva izrazito poudarja vlogo 

sposobnosti in motivacije posameznika, je v situacijski perspektivi učenje »porazdeljeno med 

posameznike in njihovo okolje, vključujoč predmete, artefakte, orodja, vire in skupnosti, ki jim 

pripadajo« (Greeno idr., 1996, str. 17). 

 

 

2.1.2 Konstruktivizem  
 

 

Konstruktivizem je spremenil tradicionalni pogled na učenje kot absorbiranje znanja v novo 

razumevanje, kjer je učenje aktiven proces, v katerem učenec procesira informacije, uporablja 

znanje, veščine in strategije (De Jager, Jansen in Reezigt, 2005). Znanje in spremembe v 

znanju mu omogočijo spremembe v vedenju (Shuell, 1986). Konstruktivizem je krovni termin 

za različne poglede na učenje (Loyens idr., 2008) in za različne vidike učenja, kot so 

zastavljanje ciljev, samoopazovanje, samoocenjevanje in samoojačevanje (Winne, 1995), ki 

se v svojih utemeljitvah naslanjajo na spoznanja Piageta, Deweya, Vygotskega, von 

Glasersfelda, Wittgensteina in številne druge (Plut Pregelj, 2008).   
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Konstruktivizem je paradigma učenja, ki opredeljuje proces oblikovanja znanja, psihološka 

teorija znanja, ki predpostavlja, da učenec sam konstruira svoje znanje in smisle glede na 

lastne izkušnje, oziroma zbir prepričanj o znanju, ki se prične s predpostavko, da realnost 

obstaja, a ne more biti prepoznana kot resnica (Oludipe in Oludipe, 2010). Realnost oziroma 

resnični svet posamezniku omogoča izkušnje, a je hkrati le njegova konstrukcija (Plut Pregelj, 

2004). Čeprav je jasno, nedvoumno opredelitev konstruktivizma težko najti, je ena njegovih 

temeljnih usmeritev opredeljevanje načinov, s katerimi posameznik skuša osmisliti situacije 

oziroma kako kreira lastne smisle (Gijbels, van de Watering, Dochy, van den Bossche, 2006; 

Huang, 2006; Loyens in Gijbels, 2008). Znanje, kot ga razumejo konstruktivisti ni nekaj, kar 

obstaja objektivno, saj ga mora posameznik na podlagi osmišljanja, izkušenj in nepopolnih 

naivnih pojmovanj, ki jih ima o svetu in pojavih, z lastno miselno aktivnostjo ponovno 

zgraditi (Marentič Požarnik, 2003).  

 

Znanje je v konstruktivistični perspektivi razumljeno kot posameznikov lastni konstrukt,  ki 

hkrati odseva posameznika ter čas in prostor v katerem nastaja, zato ga ni mogoče preprosto 

prenesti z učitelja na učenca (Plut Pregelj, 2004). Učenec namreč z lastno aktivnostjo 

povezuje novo znanje s predhodnim znanjem in ga usvoji skozi konstruiranje lastne 

interpretacije (Oludipe in Oludipe, 2010), zato se najbolje uči v kompleksnem učnem okolju. 

Takšno okolje ga usmerja v več aktivnosti različnih težavnostnih stopenj, skozi katere lahko v 

izvirnih nalogah pridobiva praktične izkušnje za kasnejšo uporabo v realnem svetu (Woolfolk, 

2002). Učenje je torej aktiven miselni proces, v katerem učenec v procesu osmišljanja lastnih 

izkušenj svoje znanje sam konstruira oziroma spreminja obstoječe ideje in razlage. 

Konstrukcija znanja in novih idej je rezultat njegove individualne, ožje socialne ali širše 

družbene dejavnosti. Proces povezovanja novega s starim znanjem od njega zahteva ustrezno 

predznanje, ki se vseskozi spreminja v nove kognitivne mreže (Marentič Požarnik, 2008).  

 

Konstruktivistična perspektiva spreminja teoretske predstave, ki se nanašajo na procese 

komunikacije in učenja, naravo informacij in znanja, interakcije z drugimi in fenomen 

motivacije (Vidmar, 2011). Konstruktivizem ne poudarja le pomena znanja, temveč tudi 

kakovost miselnih procesov, ki učencu omogočajo učenje, in s pomočjo katerih se bo znašel v 

trajno spreminjajočih se razmerah (Valenčič Zuljan, 2004).  
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Pomemben element konstruktivističnih teorij so metakognitivne strategije za postavljanje 

učnih ciljev oziroma zmožnost samoregulacije učenja (Loyens in Gijbels, 2008; Paris in Paris, 

2001; Zimmerman, 1989), sposobnost regulacije učenja pa je ključ do učinkovitega učenja v 

izobraževanju in izven njega (Boekaerts, 1999). Seveda pa razlage spoznavnih procesov in 

učenja, ki izhajajo iz konstruktivističnih teorij znanja, niso nove. Koncept ima svoje korenine 

v filozofiji, uporablja pa se jih tudi v sociologiji, antropologiji ter kognitivni psihologiji in 

pedagogiki (Oludipe in Oludipe, 2010). Morda lahko kot prvega konstruktivističnega filozofa 

štejemo že Giambatista Vico, ki je v svoji razpravi iz 1710 navedel, da lahko »posameznik zna 

le tisto, kar lahko tudi razloži« (Oludipe in Oludipe, 2010). Dopolnitev Vicove ideje lahko 

najdemo tudi pri Kantu, ki je menil, da posameznik ni pasivni prejemnik informacij, zato tudi 

psihologiji ni priznaval vloge empirične znanosti. Predmet njenega raziskovanja, posameznik, 

se namreč v trenutku, ko ga začnemo raziskovati, spremeni (Kordež in Jeriček, 2001).  

 

Temeljne usmeritve konstruktivizma izhajajo iz idej enega najpomembnejših predstavnikov 

kognitivnih konstruktivistov Piageta. V svojem raziskovalnem delu je ugotavljal, da učenec 

sam konstruira lastno znanje in je zato učenje pojmoval kot konstruktiven, aktiven proces 

prilagajanja oziroma adaptacije svetu (Bond in Tryphon, 2007; Cobb, 1994; Driver, Asoko, 

Leach, Mortimer, Scott, 1994; Gillani, 2010; Woolfolk, 2002). V Piagetovem razumevanju 

učenja so pomembne tudi pojmovne spremembe, ki jih v posamezniku sproži kognitivni 

konflikt (neskladne izkušnje), saj lahko ob njihovem razreševanju postopno gradi ustreznejše 

mentalne reprezentacije, te pa mu omogočajo reševanje novih problemov (Marentič Požarnik, 

2003). V psihološko-kognitivnih teorijah učenja je proces učenja razumljen kot individualni 

proces, v katerem učenec hkrati ustvarja pogoje za učenje pojmov, ki mu omogočajo 

kognitivno disonanco in bogatijo okolje, v katerem lahko pride do novega vpogleda in 

organizacije znanja (Plut Pregelj, 2004).   

 

Glede na to, da konstruktivistični pogled na učenje pripisuje osrednjo vlogo učencu in 

predpostavlja, da učinkovito učenje vključuje tudi njegovo socialno prilagodljivost in 

samoregulacijske konstrukcije, je v konstruktivizmu pomembno tudi raziskovanje 

posameznikove lastne zaznave teh področij. Prepričanja o lastni odgovornosti v procesu 

učenja in vrednotenje učenja je namreč pomembno povezano s posameznikovi učnimi 

aktivnostmi (Loyens idr., 2008). 
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Večina teorij konstruktivistične znanosti vključuje neko vrsto konstruktivizma, vsem pa je 

skupno razumevanje dinamične narave znanja, ki se nenehno dopolnjuje in rekonstruira 

(Shuell, 1986), drugačen pogled na znanje in proces spoznavanja oziroma drugačna 

epistemologija (Marentič Požarnik in Cencič, 2003). Pridobivanje znanja ni transmisija in 

pomnjenje informacij, temveč konstruiranje kognitivnih struktur in samostojna interpretacija 

informacij. Nekateri konstruktivistični pogledi se osredotočajo na to, kako posamezniki 

oblikujejo pomen, drugi poudarjajo deljeno, socialno konstrukcijo znanja, pravzaprav pa 

lahko govorimo o dveh oblikah konstruktivizma: psihološkem in socialnem (Woolfolk, 2002).  

 

Kognitivni/psihološki/individualni/radikalni konstruktivizem, ki v veliki meri izhaja iz del 

Piageta, Brunerja, Ausubela in von Glasersfelda, trdi, da je znanje učenčev samoorganiziran 

kognitivni proces (Hua Liu in Matthews, 2005). Pri učenju in poučevanju sicer daje prednost 

individualnim senzomotoričnim in konceptualnim aktivnostim ter usmerja pozornost v 

njegove miselne dejavnosti in psihološke procese (Plut Pregelj, 2008), a hkrati ne zanemarja 

pomembnosti socialnih razmerij (Cobb, 1994; Thompson, 2000).  

 

Socialni/situacijski/realni konstruktivizem izhaja iz del Vygotskega, Kuhna, Greena, Lavea, 

Simona in Browna (Hua Liu in Matthews, 2005). Učenje razume kot pomembno specifično 

situacijsko in kontekstno pogojeno aktivnost. Vygotsky, eden od utemeljiteljev  socialnega 

konstruktivizma (Marentič Požarnik, 2008), je bil prepričan, da je znanje socialna 

konstrukcija (Ribič Hederih, 2008), saj se lahko učenčeve specifične miselne strukture in 

procesi izrazijo le v interakcijah z drugimi (Woolfolk, 2002). Socialni konstruktivizem je 

povezal aktivnost posameznika z njegovim vključevanjem v kulturno organizirane prakse 

(Cobb, 1994) oziroma spoznanjem psihološkega konstruktivizma dodal spoznanje, da učenje 

ni le individualna aktivnost posameznika.  

 

Teorije socialnega konstruktivizma so se oprle na kognitivno psihologijo, ki je uspešno 

raziskovala zakonitosti predelave informacij (Musek, 2003).  Upoštevajo tako individualni kot 

socialni vidik procesa učenja in predpostavljajo, da učenec tako imenovano »objektivno« 

znanje v procesu učenja sicer sprejema in skonstruira skozi lastne izkušnje in zmožnosti, a ga 

je mogoče razumeti le ob upoštevanju zgodovinskega, kulturnega in družbenopolitičnega 

konteksta (Plut Pregelj, 2004), za katerega v disertaciji uporabljam izraz socialni kontekst.   
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Socialnokonstruktivistične teorije pozornost usmerjajo v učenčevo socialno okolje, v katerem 

je za učenje bistvenega pomena dialog, možnost spraševanja in sprotnega preverjanja smisla 

(Marentič Požarnik, 2003). Trdijo, da učenec deluje na podlagi modelov, ki jih ustvarja 

njegov kognitivni aparat: S pomočjo socialnih kognicij, organiziranih v njegovih kognitivnih 

strukturah oblikuje lastni model sveta (Musek, 2003). Socialne interakcije so tiste, ki 

pogojujejo razvoj kognitivnih struktur in potek procesov mišljenja, zato učenje 

najučinkoviteje poteka kot sodelovanje v socialnem procesu konstrukcije znanja (Palinscar,  

1989). Ker konstruktivizem sovpada s kognitivno psihologijo, se je trdno zasidral tudi v 

socialni psihologiji (Musek, 2003).  

 

Konstruktivizem je kot teoretična predpostavka nastajanja znanja oziroma učenja v tesni 

povezavi tudi s komunikacijo in kibernetiko. Slednja se ukvarja z vprašanji sistemov, 

proučuje njihovo medsebojno komunikacijo, znotraj katere jo zanimajo načini in vzorci 

organizacije različnih učenčevih procesov vedenja. V spoznavanju gre za  povezanost med 

njegovim delovanjem in izkušnjo, za nedoločljivost med načinom bivanja in sliko, ki si jo 

učenec ustvari o svetu (Maturana in Varela, 1998). V komunikacijskem smislu to pomeni, da 

vse, kar izreče, izreče kot opazovalec, ki pa je hkrati tudi opazovani (Maturana, 1987).  

 

Musek (2003) je prepričan, da bo socialni konstruktivizem z razvojem kognitivne psihologije 

in biopsihologije le še pridobil na pomenu. Učenčevo kognitivno konstruiranje in modeliranje 

sveta, ki se razvija v njegovi komunikaciji z drugimi, je ključni moment njegove duševnosti in 

osebnosti in je kot takšno vključeno v njegovo generično, biološko naravo. Učenca lahko tako 

gledamo z vidika teorije socialnega konstruktivizma, z vidika teorije socialne identitete in 

socialnih kategorizacij ali z vidika teorije socialnih reprezentacij. V vseh je razumljen kot 

hkratni konstruktor stvarnosti in produkt konstrukcij, ki nastajajo med njim in okoljem, kot 

hkratni akter in rezultat socialne konstrukcije sveta in lastne identitete (Musek, 2003).  
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2.1.3 Konstruktivistično učenje in konstruktivizem v vzgojno-izobraževalnem 
kontekstu 
 

 

Konstruktivistični koncepti učenja imajo svoje zgodovinske korenine v delih Deweya, 

Brunerja, Vygotskega in Piageta, novejše pa dopolnjujejo teoretična spoznanja Bednarja, 

Cunninghama, Duffyja, Perryja in von Glassersfelda (Loyens idr.,  2007). Konstruktivistično 

učenje lahko razumemo kot aktivno izgrajevanje lastnega znanja z globinskim pristopom k 

učenju in samoreguliranjem učnih aktivnosti (Kalin in Šteh, 2007), kot subjektivno 

rekonstrukcijo družbenih sredstev in modelov skozi pogajanje o pomenu socialnih interakcij, 

kot samoorganizacijo konstruktivne aktivnosti, ki se pojavi šele ob individualnih interakcijah 

učenca z drugimi osebami v skupnosti (Cobb, 1994).  

 

Za učenca so pri pridobivanju znanja pomembna njegova predhodna spoznanja o tem, kaj se 

je naučil in kako lahko to interpretira. Aktivna vključenost učenca in njegova odgovornost za 

lastno učenje sta ključna za ohranjanje informacij (Loyens in Gijbels, 2008; Oludipe in 

Oludipe, 2010). Paris, Byrnes in Paris (2001) povzemajo, da ključna načela 

konstruktivističnega pogleda na učenje in razvoj učenca poudarjajo, da je za iskanje 

informacij bistvena notranja motivacija, da se mentalne reprezentacije z razvojem spreminjajo 

ter da refleksija in rekonstrukcija spodbujata učenje. 

 

Konstruktivističnost učenja je moč doseči skozi upoštevanje njegovih temeljnih značilnosti, ki 

učenje opredeljujejo kot aktiven (mentalna aktivnost), konstruktiven (povezovanje novih 

informacij z obstoječimi), kumulativen (izhajajoč iz predznanja), k cilju usmerjen (zavedanje 

ciljev), diagnostičen (diagnosticiranje učenja v smislu sledenja ciljem, preverjanje rezultatov) 

in reflektiven (ponovni razmislek o učenju) proces. Prepoznati ga je mogoče tudi v nekaterih 

njegovih drugih značilnostih, kot so usmerjenost k odkrivanju, izhajanje iz konteksta, 

problemska usmerjenost, zasnovanost na primerih, socialno učenje in notranja motiviranost, a 

med njimi ni moč zaznati enake skladnosti kot v njegovih temeljnih značilnosti (Kalin in Šteh, 

2006).   
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Značilnosti procesa konstruiranja znanja so povzete tudi v naslednjih značilnostih (Woolfolk, 

2002):  

a) Realnost zunanjega sveta usmerja konstruiranje znanja. Učenec rekonstruira zunanjo 

realnost z oblikovanjem miselnih reprezentacij v obliki mrež predlogov, pojmov, 

vzorcev vzrokov in posledic ter produktov stanje – delovanje.  

b) Znanje je abstraktno, razvija se šele s kognitivno aktivnostjo. Novo znanje temelji na 

starem znanju. Konstruiranje znanja usmerjajo notranji procesi. Znanje ni pravilno ali 

napačno, med razvojem postaja le bolj notranje konsistentno in organizirano. 

c) Konstruiranje znanja usmerjajo notranji in zunanji dejavniki. Notranje predstavljajo 

kognitivni dejavniki, zunanje pa socialni dejavniki.  

 

Ob upoštevanju navedenih značilnosti procesa konstruiranja znanja na področje učenja in 

poučevanja pomembno vplivajo tudi kontekst, skupnost, konstruiranje jaza, izkušnje, osebne 

interpretacije ter prilagajanje znanja in prepričanj. Kontekst predstavlja socialno konstruirane, 

fizične in psihološke pozicije znotraj socialnega in zgodovinskega konteksta. Pozicije 

oblikujejo vsebino in procese mišljenja, podpirajo, omogočajo ali omejujejo posameznikove 

dejavnosti. Skupnost skozi svoje praktične aktivnosti učenca opremlja s postopki, orodji, 

vrednotami in navadami; posameznikov proces je odgovor na zahteve okolja. Na 

konstruiranje jaza vplivajo tako učenec kot socialne skupine, v katerih živi. Tako imenovano 

»kulturno premoženje« posameznih skupin vključuje vrednote, navade in oblike želenega 

vedenja, kar ima neposreden vpliv na učenčev občutek lastne kompetentnosti, na njegovo 

identiteto in na vedenja, ki jih glede na to uravnava. Osebne interpretacije o lastnem življenju, 

sposobnostih in ravnanju, učenec konstruira in združuje glede na informacije in interpretacije 

lastnega vedenja, ki jih pridobiva iz okolja. Informacije nadalje organizira v skladne 

reprezentacije o sebi: kdo je in kaj želi. Svoje izkušnje prezentira v obliki medsebojno 

povezanih struktur znanja in sistemov prepričanj. Prilagajanje znanja in prepričanj lahko vodi 

do tega, da te postanejo bolj usklajene z učenčevo realnostjo in bolj koristne, lahko pa ga 

lastne interpretacije dogodkov  pripeljejo do neprilagojenih tendenc. V teh primerih ga lahko 

njegove interpretacije kratkoročnih koristi napačnih predstav vodijo k izogibanju izzivom ali 

odmiku od poglobljenega razumevanja (Woolfolk, 2002).   

 

Konstruktivistične teorije učenja so postale eden temeljnih konceptualnih okvirjev, ki so 

vodili in oblikovali sodobne izobraževalne prenove in prakse (Thompson, 1995, 2000; Wen, 

2004).  
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Podpirajo konstruktivistično metodologijo in kognitivno pedagogiko (Oludipe in Oludipe, 

2010). Na pedagoškem področju jim je pot utrl Dewey (Marentič Požarnik, 2008). 

Konstruktivizem ni ponudil nove metodike, le z nove perspektive je poudaril in vrednotil že 

znane metode, ki lastno dejavnost učenca bolj spodbujajo kot  receptivne metode (Špoljar, 

2000). Konstruktivistična pedagogika se osredotoča na učenca, saj je središče njene 

paradigme učenčevo aktivno raziskovanje, skozi katerega učenec razvija potrebne strategije 

za samostojno reševanje nalog. (Prestridge in Watson, 2002). Pri tem poudarja tudi način 

oziroma proces konstruiranja znanja, uporabo učnih strategij oziroma metakognicijo (Cecić 

Erpič, 2003). Izobraževanje se tako ne usmerja več izključno v prenos znanj, temveč tudi v 

razvoj metakognicije (De Jager idr., 2005). Učenje se lahko vrednoti tudi skozi načine 

učenčevega uravnavanja lastnega učenja, odločanje o različnih vidikih učnega procesa (izbira 

učnih ciljev, načrtovanje učnih aktivnosti, spremljanje lastnega napredka, analizo napak in 

uspehov …) in glede na količino uporabljene lastne miselne aktivnosti (Simons, 1997). 

Konstruktivistična paradigma se sicer počasi, a vztrajno širi na različne ravni izobraževanja 

tudi v slovenskem šolskem prostoru (Marentič Požarnik in Cencič, 2003, Ribič Hederih, 

2008). 

 

Posebej pomemben prispevek vzgojno-izobraževalni praksi je bil razvoj socialne usmeritve 

znotraj psihološkega konstruktivizma, saj danes večina konstruktivistične pedagogike najde 

svoje mesto prav v tem pristopu (Richardson, 2003). V povezavi s socialno kognitivno teorijo 

in socialno konstruktivistično epistemologijo se danes pedagoški raziskovalci strinjajo o tem, 

da je učenje aktivni/konstruktivni, kumulativni, samoreguliran, ciljno usmerjen, situacijsko 

umeščen, sodelovalen in individualno diferenciran proces konstruiranja smislov in gradnje 

znanja (Bandura, 2005; De Corte, 2007, Ferla, 2008) v katerem posameznik ustvarja lastna 

»pravila« in »duševne modele« za osmišljanje svojih izkušenj, zaradi česar je učenje zanj 

proces prilagajanja duševnih modelov za sprejemanje novih izkušenj (Thompson, 2000). 

Vpliv konstruktivizma na teoretično pedagogiko in pedagoško prakso se kaže skozi zahtevo, 

da se učenca sooča s kompleksnimi situacijami oziroma večjimi kognitivnimi obremenitvami 

(Prestridge in Watson, 2002), katerih namen je spodbujanje ustreznejših modelov ali vsaj 

tehtanja prednosti in slabosti alternativnega modela, ki ga predstavlja učitelj (Cecić Erpič, 

2003). Kompleksnost situacije v tem primeru pomeni opredelitev verodostojnih in zanesljivih 

nalog, ki imajo uporabno vrednost v posameznikovem vsakdanjem življenju; običajno se 

nanašajo na njegovo socialno okolje.  
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Musek (2003) ugotavlja, da kognitivna psihologija daje konstruktivizmu v roke močno orožje, 

a ga hkrati postavlja na trdna tla. Sodobni evolucijska in genetska psihologija namreč 

odkrivata nove psihološke mehanizme (socialne) konstrukcije stvarnosti oziroma genskega 

delovanja miselnih reprezentacij, shem in govora, kar jima omogoča razveljavitev temeljnih 

zablod konstruktivizma. Konstruktivizem v svojih pogledih premalo upošteva genske vplive 

na učenca, ki ima z vidika svoje biološke (evolucijske in genetske) narave svojo osebnostno, 

socialno in kulturno bit posredovano v svojih bioloških osnovah in ne obratno. Genetski 

vplivi segajo na področju učenčevega socialnega vedenja daleč preko meja, ki so bile 

postavljene še pred nedavnim. Učenec je namreč sam po sebi oziroma genetsko programiran 

tako, da je učeče se socialno in kulturno bitje. Možnost učenja, torej  upoštevanja okolja in 

poseganja v okolje, je predvidena v njegovih genskih zapisih. Socialne vplive in oblikovanje 

socialnih reprezentacij mu omogoča njegov kognitivni potencial, ki ga ima v svoji biološki 

naravi. Čeprav to potrjujejo že številne raziskave, se mnogim zdi še vedno nemogoče, da 

lahko dednost vpliva na posameznikove značajske lastnosti, prepričanja, stališča in vrednote. 

Kognitivno konstruiranje in modeliranje sveta, ki se poraja v komunikaciji z drugimi, je sicer 

ključni moment posameznikove duševnosti in osebnosti, a tudi konstrukcija stvarnosti je 

kognitivni proces, ki je genetsko programiran enako kot vsi drugi (Musek, 2003).  

 

Konstruktivistično učno okolje naj bi zato posamezniku nudilo priložnosti za pogajanja o 

idejah, usmerjalo razpravljanje in refleksijo njegovih misli ter povečevalo njegove kognitivne 

in metakognitivne rezultate. Posameznikovo zaznavanje učnega okolja namreč vodi njegov 

odnos, vedenje in poti konstruiranja znanja v tem okolju. Pouk, ki izhaja iz konstruktivistične 

perspektive, naj bi spodbujal posameznikovo avtonomijo, naslavljal in celo izzival njegovo 

predhodno znanje ter pospeševal interakcijo in izmenjavo znanja med učečimi posamezniki in 

učitelji (Wen, 2004). Za pedagoško prakso, izpeljano iz konstruktivizma ni preprostih pravil 

(Driver idr., 1994), vsekakor pa je pomembno, da tako učitelji kakor tudi učenci ozavestijo 

različnost lastnih perspektiv o izkušnjah učnega okolja (Kirschner, Sweller in Clark, 2006; 

Northcote, 2009). Konstruktivizem posameznika namreč  neprestano opominja, da je, ne 

glede na to, kakšne so njegove izkušnje o svetu, kljub vsemu biološki organizem in je 

vzajemne vplive moč razumeti le skozi skupne interpretacije (Thompson, 2002). Na eni strani 

raziskave potrjujejo, da konstruktivistični modeli v izobraževalni praksi pomembno vplivajo 

na učne dosežke učencev v pozitivnem smislu, saj vodijo k večji vključenosti v vzgojno-

izobraževalni kontekst in v proces učenja ter k višjim učnim dosežkom (Oludipe in Oludipe, 

2010).  
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Pri posameznikih v problemsko usmerjenih vzgojno-izobraževalnih kontekstih, kjer je 

poudarek na aktivnem konstruiranju znanja, konceptualnih konfliktih in sodelovalnem učenju, 

so raziskovalci potrdili tudi pomembno povezanost med njihovo regulacijo učenja, procesnimi 

strategijami ter večjo učno učinkovitostjo (Gijbels idr., 2006; Ferla, Valcke in Schuyten, 

2008). Na drugi strani raziskovalci ugotavljajo, da med dosežki posameznikov v 

konstruktivističnem in tradicionalnem učnem okolju ni pomembnih razlik. Slednje sta v svoji 

raziskavi med dijaki poklicne šole potrdila tudi Kurt in Becker (2004), saj se je samo na 

končnih testih pokazalo, da so se dijaki iz konstruktivističnega učnega okolja učne koncepte 

naučili bolje kot njihovi vrstniki v tradicionalnem učnem okolju. 

 

Konstruktivizem ima svojo slabo stran tudi v svoji tendenci epistemološkega relativizma, ki 

vključuje tako individualni kakor tudi relativizem socialne skupnosti.  Konstruktivizem kot 

paradigma in ekskluzivna človeška epistemologija je za mnoge v političnem in pedagoškem 

smislu postal pomembno zavetišče. Glede na posameznikovo aktivno udeležbo v procesu 

učenja, se pogosto zdi, da prelahko opušča vlogo pasivne percepcije, memoriranja in vseh 

mehaničnih učnih metod tradicionalne didaktične prakse (Hua Liu in Matthews, 2005). 

Morebiti je v tem tudi eden vzrokov, ki opozarjajo, da vsi konstruktivistični pogledi na učenje 

ne vodijo k učinkoviti izobraževalni praksi, celo nasprotno. Ugotovitve različnih raziskav 

namreč kažejo na to, da večina posameznikov ve, kako konstruirati znanje, v kolikor so jim 

podane zadostne informacije. Parcialno podajanje informacij namreč ne povečuje njihove 

sposobnosti reprezentacij v primerjavi s tem, da se jim poda informacije  v celoti. Celostne 

informacije posameznike celo vodijo v lažje pridobivanje bolj točnih miselnih reprezentacij 

(Driver idr., 1994). Thompson (2000) tako ugotavlja, da je konstruktivizem »model védenja, 

ki sam po sebi ne zagotavlja učinkovitega pedagoškega pristopa, lahko pa služi za 

oblikovanje teorije učenja« (Tompson, 2000, str. 415). Konstruktivizem je torej teorija učenja 

in ne teorija poučevanja, zaradi česar se je v prihodnje potrebno usmeriti v oblikovanje 

teorije, ki bo zagotovila poti za identificiranje bolj ali manj učinkovitih poučevalnih praks za 

izobraževanje učiteljev in njihov profesionalni razvoj (Richardson, 2003).  
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2.2 Socialno kognitivna teorija in socialni kontekst 
 

 

V življenju ne gre za iskanje samega sebe. Življenje je ustvarjanje samega sebe. 
George Bernard Shaw 

 

 

Socialno kognitivna teorija (angl. »Social cognitive theory«) izvira iz vedenjske in socialne 

psihologije ter teorije socialnega učenja (angl. »Social learning theory«). Watsonova teorija 

socialnega učenja in posnemanja se je razvila pod okriljem behaviorizma oziroma njegovega 

ekstremno mehanskega pristopa k razumevanju posameznikovega vedenja. Vedenje je 

opredeljeval z vidika opazovanja delovanja, z zaporedjem spodbud in odzivov. Zametke 

teorije socialnega učenja je pravzaprav mogoče prepoznati že leta 1890, ko je James 

izpostavil pojem »socialnega jaza«, saj so ti vodili k oblikovanju načel o interakciji med 

posameznikovimi osebnostnimi dejavniki in okoljem. Področje je nadalje razvijal Lewin, ki je 

pozornost s posameznika razširil na procese med posamezniki. Adler je v teorijo socialnega 

učenja dodal še spoznanje, da je posameznikovo vedenje namensko in motivirano v smeri 

doseganja ciljev, pri tem pa  izpostavil okolje kot pomemben dejavnik vpliva na vedenje 

(Stone, 1998). 

 

Teorijo socialnega učenja in posnemanja, ki je vključevala načela učenja kot so ojačitev, 

kaznovanje in posnemanje modelov, sta leta 1941 uradno objavila Miller in Dollard. V njej 

sta razširila recipročnost odnosa med posameznikovim vedenjem in okoljem, nista pa 

upoštevala področja oblikovanja novih odgovorov ter odloženega in neojačanega posnemanja. 

Iz temeljev Millerjeve in Dollardove teorije so se razvile številne različice teorije socialnega 

učenja (Woodward, 1982). 

 

Bandura si je v obdobju, ko je pod vplivom ugotovitev Skinnerja še vedno prevladoval 

behaviorizem, v razvoju svoje teorije socialnega učenja izrazito prizadeval za razvoj 

kognitivnega koncepta. V svojo teorijo socialnega učenja je najprej uvedel pojem modeliranja 

oziroma nadomestnega ojačevanja kot oblike socialnega učenja, v nadaljevanju pa tudi nekaj 

drugih pomembnih konceptov, vključno z recipročnim determinizmom, lastno učinkovitostjo 

in časovnim zamikom med vzroki in posledicami (Stone, 1998).  
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Raziskovalna spoznanja področja socialnega učenja sta Bandura in Walters zapisala najprej 

leta 1959 v delu Adolescent Aggression, nato pa še v drugih publikacijah. V začetku 

šestdesetih najprej v knjigi Social learning and personality development, leta 1973 pa v knjigi  

Aggression: A Social Learning Analysis. S slednjo sta področju socialnega učenja dodala 

danes uveljavljeni načeli učenja z opazovanjem in nadomestnega ojačevanja. Kasneje, leta 

1977, je Bandura v Psychological Review objavil strokovni prispevek Self-efficacy: Toward a 

Unifying Theory of Behavioral Change, v njem pa opredelil ključni element svoje teorije, 

samoprepričanja oziroma prepričanja posameznika o sebi. Ugotavljal je, da učencu njegova 

prepričanja omogočajo nadzor nad lastnimi mislimi, čustvi in vedenjem, saj to, kar 

posameznik misli oziroma v kar je prepričan in kar čuti, vpliva na njegovo vedenje (Bandura, 

1977; Cobb, 2003).  

 

Leta 1986 je Bandura v knjigi Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive 

Theory uradno preimenoval svojo teorijo socialnega učenja v socialno kognitivno teorijo, s 

tem pa samo še potrdil svoj odmik od behaviorističnega pristopa k razumevanju učenja. 

Bistveno predpostavko behavioristov, da je predvsem okolje tisto, ki vpliva na 

posameznikovo vedenje, je prepoznal kot neustrezno za opredeljevanje njegovega zapletenega 

delovanja, saj vedenje in njegovo okolje vplivata drug na drugega. Socialno kognitivna teorija 

je v svojem razumevanju procesa učenja v primerjavi z behaviorizmom in teorijo socialnega 

učenja tako širša in izčrpnejša. Učenje razume kot pridobivanje znanja s kognitivnim 

procesiranjem informacij, vključuje posameznikove kognitivne konstrukte, kot so  

samoregulacijski mehanizmi, ti pa presegajo vprašanje učenja kot vedenjske modifikacije 

(Stajkovic in Luthans, 1998).  

 

Socialno kognitivna perspektiva prepoznava  v posameznikovi naravi pomemben potencial, ki 

ga lahko znotraj svojih bioloških omejitev oblikuje skozi neposredno in opazovalno izkušnjo. 

Najpomembnejša danost je zmožnost prilagajanja učenca oziroma plastičnost, ki izhaja iz 

njegovih nevrofizioloških mehanizmov in struktur. Nevronski sistem, ki je specializiran za 

predelavo, ohranitev in uporabo kodiranih informacij omogoča simbolizacijo, skoznjo pa 

evalvacijsko samoregulacijo, reflektivno samozavedanje in simbolično komunikacijo. 

Senzorni, motorični in cerebralni sistem so učinkovita orodja za dokončanje nalog in 

doseganje ciljev, ki so zanj pomembni in smiselni ter ga vodijo do zadovoljstva v življenju 

(Bandura, 2001b). 
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Gledano z vidika posameznikove življenjske dobe, vpliv determinant vključuje različne 

življenjske dogodke, ki se spreminjajo glede na intenzivnost vpliva. Številni dejavniki 

vključujejo s starostjo pogojene socialne vplive znotraj družinskega, vzgojno-izobraževalnega 

in drugih institucionalnih sistemov, od tega nekatere vključujejo biološke razmere, druge 

danosti fizičnega okolja, mnoge od teh pa so za posameznika nepredvidljive. Ne glede na 

socialne razmere je pozornost socialno kognitivne teorije usmerjena v pojasnjevanje mreže 

integriranih interakcij vpliva  na motivacijo, vedenje in razvoj (Bandura, 1989a).  

 

Večina socialnih razmer vpliva na posameznikovo vedenje preko kognitivnih procesov. 

Kognitivni dejavniki delno določajo, katerim okoljskim dogodkom bo posameznik posvetil 

pozornost, kakšen pomen jim bo pripisal, ali in kako bo prepoznal njihove učinke in 

posledice, kakšen bo njihov čustveni vpliv, kakšna bo njihova motivacijska moč ter kako bo 

nove informacije organiziral v prihodnje. Posameznik vključuje in preoblikuje lastne izkušnje 

skozi besedne, zamišljene in druge simbole v lastne kognitivne modele stvarnosti, ki mu 

nadalje služijo kot vodila za presojo in ukrepanje (Bandura 1989a).  
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2.2.1 Kontekstualizem in socialno kognitivna teorija 
 
 
Koncept kontekstualizma predpostavlja, da je posameznik aktiven in pomemben del okolja, ki 

je kompleksen in dinamični sistem, saj se znotraj njega razvija in vključuje kot celovita, 

kompleksna in dinamična celota. Posameznika je mogoče razumeti le v kontekstu njegovega 

okolja in obratno, delovanje socialnega sistema je mogoče razumeti le ob upoštevanju 

vpogleda v delovanje posameznika (Horvat, 2003). Kontekstualizem je mogoče razumeti kot 

novejši pristop k pojmovanju posameznikovega razvoja, za katerega je razvoj interakcija med 

spremembami v posamezniku in spremembami v okolju (Batistič Zorec, 2000). Dejavnikom 

okolja v posameznikovem razvoju so poseben pomen pripisovali Stern, ki je poudarjal vlogo 

okolja z izrazom »proksimalni prostor«, Vygotsky, ki je v središče svoje teorije postavil 

pojem »proksimalnega razvoja«, Barker v svoji analizi »settingov«, Brofenbenner s svojo 

analizo nivojev dejavnikov okolja ter Baltes s svojo kontekstualno-dialektično paradigmo 

(Horvat, 2003). Neposredno poudarjanje pomena delovanja posameznika v socialnem 

kontekstu je mogoče najti tudi Harrejevem socialnem kontruktivizmu, v                            

novo-hermenevtičnem teoretiziranju Martina in sodelavcev ter v interaktivizmu Campbella in 

sodelavcev (Martin, 2004). 

 

V tradicionalnem pogledu na vlogo okolja (klasične teorije učenja in klasične psihoanalitične 

teorije) sta posameznik in okolje razumljena kot dve ločeni entiteti, med katerima je 

enosmerna vzorčna povezava. Klasični interakcionizem nasprotno poudarja, da posameznik in 

njegovo okolje tvorita sistem, v katerem je posameznik pomemben posrednik, povezave med 

okoljem in posameznikom pa so recipročne. Pogled upošteva oba dejavnika okolja, poudarja 

pa njuno interakcijo in medsebojno vplivanje. Posameznikovo specifično okolje vpliva na 

razvoj njegovih dednih vplivov; isti genetski vplivi se lahko v različnih okoljih torej pokažejo 

različno in obratno. Dednost in okolje tako nista le v interakciji, ampak lahko drug na drugega 

neposredno vplivata (Batistič Zorec, 2000). Recipročnost med posameznimi dejavniki razvoja 

vpliva na spremembe v delovanju celotnega sistema, zaradi česar je posameznikov razvoj 

nepretrgan proces rekonstruiranja tako na nivoju podsistemov kakor tudi na nivoju celotnega 

sistema znotraj njegovih bioloških in socialnih omejitev. V obdobju mladostništva je 

odvisnost od  socialnih dejavnikov okolja še posebej prisotna (Horvat, 2003). 
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Posameznik si prizadeva uresničiti lastne prihodnje usmeritve in se v svojih prizadevanjih 

motivira skozi niz lastnih samoregulacijskih mehanizmov. Slednji skrbijo za njegovo oceno  

lastnih zmožnosti v različnih poteh, v katerih svoja dolgoročna prizadevanja povezuje z 

neposrednimi delovnimi cilji, ki ga vodijo k izpolnitvi, k pozitivnim ali negativnim izidom 

pričakovanj v različnih življenjskih nalogah, ki so zanj pomembne, skozi zaznane okoljske 

omejitve in priložnostne strukture. Vse to predstavlja vplive socialno kognitivnih determinant, 

ki jih posameznik skozi samovplivanje razlikuje glede na različne namene in področja 

dejavnosti, v različnih socialnih kontekstih. Skozi razvoj dodani pogojni dejavniki 

posameznikove lastne osebnostne ocene, povečujejo njegovo občutljivost za variabilnost 

lastnega vedenja v različnih socialnih kontekstih. Z nadaljnjimi izkušnjami v daljšem 

časovnem obdobju, posameznik razvije in vključi v lastno identiteto nekatere nove vidike, kar 

odpira vprašanje o kontinuiteti in variabilnosti njegove osebnosti glede na čas, aktivnost 

področja in socialni kontekst. Glede na to, ali se posameznik osredotoča predvsem na osnovne 

vidike ali pa se posveča različnim vidikom o sebi, ki jih prepoznava kot pomembne v 

različnih življenjskih situacijah, lahko pogled nase spreminja in hkrati ohrani občutek lastne 

kontinuitete (Bandura, 1999; Kenny, Walsh-Blair, Blustein, Bempechat in Seltzer, 2010). 

 

Ugotovitve različnih raziskav potrjujejo, da posameznikova osebnostna struktura deluje 

pogojno prek mehanizmov samoregulacije v okviru kontekstualnih vplivov, v katerih gradi in 

usmerja lastno življenje (Bandura, 1997,1999). Okolje na posameznikovo aktivnost ne deluje 

neposredno temveč skozi njegove kognitivne procese (Luthans, Stajkovic in Ibray, 2000), saj 

posameznikovo vedenje temelji na njegovi oceni socialnega konteksta, vedenje pa nato 

spremeni kontekst (in se tako nadaljuje: nova ocena konteksta, ki ji sledi novo vedenje, nova 

sprememba konteksta ...). Socialno kognitivna teorija predpostavlja, da posameznik, ne glede 

na okoliščine, na sebi lasten način, skozi lastne kognitivne sposobnosti, zaznavno selekcionira 

spremenljivke lastnega okolja, zaradi česar osebnost opredeli kot sklop notranjih ocenjevalnih 

in interpretativnih procesov, spremenljivk socialno učečega posameznika. Slednje so 

mediatorji interakcij med zunanjim in notranjim svetom posameznika, ki določajo, kaj iz 

okolja bo selekcioniral, procesiral in na kaj se bo odzval. Ti procesi so soodvisni, zato 

spremembe v kateremkoli od njih lahko vplivajo na spremembe v drugih. Posameznik je 

hkrati proizvajalec in proizvod socialnih sistemov. Socialne strukture posamezniku sicer 

nalagajo omejitve ter zagotavljajo sredstva za osebni razvoj in vsakodnevno delovanje, a ga 

ne določajo, saj posameznik  ni le podvržen socialno strukturnim vplivom (Bandura, 1997; 

Earle in Earle, 1999).  
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Posameznik lahko skozi samovplivanje deluje generativno in proaktivno in ne le reaktivno in 

tako oblikuje značaj lastnega socialnega sistema (Bandura, 2001b). Po mnenju nekaterih 

socialnih konstruktivistov, socialni kontekst v veliki meri vpliva na naravo in obseg 

posameznikovega učenja, saj posameznik vedno pripada določeni kulturi, iz kateri prevzame 

simbolne sisteme (jezik, logika ...), ki vplivajo na to, kako in kaj se uči. Pri tem je pomembna 

tudi narava posameznikovih socialnih interakcij, saj brez interakcij s pomembnimi, bolj 

izobraženimi osebami, ne more prepoznati socialnih pomenov pomembnih simbolnih 

sistemov oziroma se jih naučiti uporabljati (Beaumie, 2010). O avtonomni osebnosti bi lahko 

govorili le v primeru, ko bi posameznik živel življenje puščavnika, na drugi strani pa tudi ni 

povsem kolektivno odvisne osebnosti brez individualne identitete ali občutka lastne 

sposobnosti, kar je pomembno za razumevanje strukture, dinamike in delovanja socialno 

kulturnih dejavnikov posameznikovega življenja (Bandura, 2002). Vedenje je socialno 

situirano, zato ga je mogoče v celoti razumeti le v le v smislu socialnostrukturnih dejavnikov, 

saj se celostno razumevanje nanaša na integriran recipročni sistem, v katerem 

socialnostrukturni vplivi delujejo skozi posameznikove psihološke mehanizme vedenja. 

Seveda pa tudi posameznik ni le rezultat okoljskih vplivov, čeprav je socialno pogojen. 

Socialni sistemi so namreč rezultat njegove dejavnosti (Bandura, 2006). 

 

Socialno kognitivna teorija poudarja, da je socialni kontekst za osebnostno oceno 

posameznika pomemben zaradi vsaj treh razlogov. Prva dva se nanašata na notranje 

osebnostne strukture in dinamiko, tretji pa na presojo očitnih vedenjskih tendenc, saj se veliko 

osebnostnih procesov aktivira prav v socialnem kontekstu. Prvi razlog za kontekstualizacijo je 

uvrstitev povezav med osebnostnimi procesi in vidiki socialnega okolja oziroma identifikacija 

situacijskih pokazateljev, ki aktivirajo posameznikove dane socialno kognitivne ali čustvene 

osebnostne sisteme. Posamezniki s podobnimi prepričanji se pomembno razlikujejo glede na 

socialne okoliščine, v katerih ta prepričanja pridejo do izraza, zato bi ob dekontekstualizaciji 

osebnostnih vidikov lahko tovrstne individualne razlike spregledali. Drugi razlog za 

kontekstualizacijo ocene posameznika se nanaša na naravno medsebojno  povezanost 

posameznikovih osebnostnih mehanizmov. Posameznikove socialne veščine, samospoznanja 

in prepričanja o socialnih in medosebnih svetovih se namreč pojavijo oziroma se nanašajo na 

specifične socialne kontekste, zaradi česar bi dekontekstualizirane ocene posameznika 

napačno prikazale njegove osnovne kognitivne strukture (Cervone, Shadel in Jencius, 2001). 
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Tretji razlog, zaradi katerega je kontekst pomemben za oceno posameznika, je variabilnost 

situacij, ki vplivajo na vedenje in razkrivajo posameznikove osebnostne značilnosti, saj 

posamezniki kažejo časovno stabilne vzorce variabilnosti v delovanju (Cervone idr., 2001). 

Variabilnost situacijskih razmer predstavlja stabilne »oznake osebnosti«, medtem ko ocena 

globalnih dispozicijskih tendenc ne daje ustrezne osnove za osebnostno oceno, saj ne 

upošteva situacijske variabilnosti, kar pomeni izgubo pomembnih informacij o posamezniku. 

Vzorci sprememb v vedenju, glede na spremembo ali prehod iz enega konteksta v drugega, so 

oznake posameznikove osebnosti. Za razumevanje posameznikove izkušnje je potrebno 

raziskati tudi konstrukcije pomenov, ki jih dodeli dogodkom v svojem življenju, saj se ta 

pojavi v okviru socialnega konteksta, zato česar je pomembno upoštevati tako individualni 

kakor tudi kontekstni vidik posameznikovega življenja (Cervone in Winer, 2010). Nedvomno 

je tako tudi posameznikovo prepoznavanje lastnih potencialov vpeto v posredovano simbolno 

mrežo socialnega okolja in drugih (Strmšek Turk, 2007). 

 

Pomembno področje posameznikovega delovanja v socialnem kontekstu so tudi socialne 

veščine, ki so posameznikovi strukturni elementi socialnih kompetenc med prilagodljivim 

vedenjem in socialno sprejetostjo. Opredeliti jih je mogoče tudi kot situacijsko-specifična 

vedenja, ki napovedujejo in/ali so povezane s pomembnimi socialnimi izidi (socialna 

sprejetost, popularnost in pozitivne vedenjske ocene pomembnih drugih). Nanašajo se na 

različna socialno sprejemljiva vedenja, ki omogočajo vstop v  medosebne odnose in 

interakcijo z drugimi. Vedenja, ki se nanašajo na socialne veščine, lahko razdelimo v pet 

temeljnih kategorij: (1) sodelovanje (pomoč drugim, delitev in upoštevanje pravil), (2) 

potrjevanje (pobude, reči za stvari in odgovoriti na vedenje drugih), (3) odgovornost 

(komunikacija z odraslimi in demonstracija skrbi), (4) empatija (pokazati skrb za čustva 

drugih) in (5) samonadzor (sposobnost ustrezno odgovoriti na konfliktne ali korektivne 

povratne informacijo odraslega) (Bandura, 2006). Socialne veščine je mogoče opredeliti tudi 

kot komponente socialne kompetentnosti, socialno kompetentnost pa kot zmožnost 

učinkovitega in ustreznega delovanja v različnih socialnih situacijah (Chen, 2002).  

 

Izraz socialna kompetentnost se za socialne veščine bolj običajno uporablja tudi v          

vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Socialno kompetentnost posameznik pridobiva skozi 

lastne izkušnje v različnih odnosih, pri čemer je povezava med njegovimi socialnimi 

veščinami in medosebnimi odnosi recipročna; socialne veščine vplivajo na kvaliteto njegovih 

odnosov in obratno (Pečjak, Puklek Levpušček, Kalin, Valenčič Zuljan in Peklaj, 2009).  
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Socialna kompetentnost je dejavnik sprejetosti med vrstniki, popularnosti in dobrega 

emocionalnega počutja, zaradi česar jo je celo mogoče razumeti kot zaščitni dejavnik 

posameznikovega razvoja (Pečjak idr., 2009). Caldarella and Merrell (1997) sta opredelila pet 

dimenzij socialnih veščin: (1) odnosi z vrstniki (potrjevanje, nudenje pomoči, povabilo v 

interakcijo), (2) samoupravljanje (nadzor lastnega temperamenta, sledenje pravilom in 

omejitvam, sklepanje kompromisov z drugimi, dobro sprejemanje kritike), (3) učne veščine 

(neodvisno dokončanje nalog, prepoznavanje učiteljeve smeri),  (4) skladnost (izpolnjevanje 

socialnih pravil in pričakovanj, učinkovita izraba prostega časa, delitev stvari, sodelovanje) in 

(5) uveljavljanje (iniciativa za začetek pogovorov z drugimi, izrekanje pohval, potrditev in 

povabilo drugih v interakcijo).  

 

Učenje, razvoj ter vzgoja in izobraževanje se prepletajo v družbeno matrico, zato jih ne 

moremo razumeti izven tega konteksta. Iz tega razloga se pogosto raziskuje povezanost med 

vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi cilji, saj imajo različni socialni cilji  (biti sprejet med 

vrstniki v socialnem okolju, oblikovati prijateljstva in odgovorno vedenje) veliko skupnega z 

vzgojno-izobraževalnimi cilji. Prosocialno vedenje (pripravljenost za pomoč drugim ali 

uskladitev z njimi) je glede na ugotovitve različnih raziskav tega področja, pozitivno 

povezano tudi z učnimi dosežki (Wentzel, 1991). Enako je potrdila tudi raziskava v 

slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu, kjer je bilo ugotovljeno, da je socialno želeno 

vedenje pomembno povezano z učnimi dosežki učencev pri slovenskem jeziku in matematiki 

(Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan in Ajdišek, 2008). Metaanaliza, v 

kateri je Ladd (1999) povzel ugotovitve različnih raziskav, ki so preučevale vpliv socialne 

kompetentnosti na psihosocialni položaj učencev v vzgojno-izobraževalnem kontekstu in na 

njihove učne dosežke, je pokazala, da je zavrnitev s strani vrstnikov povezana ne le s 

težavami učencev na področju socialnega delovanja (večja agresivnost, moteče vedenje, umik 

in zmanjšano prosocialno vedenje), temveč tudi s težavami pri doseganju                    

vzgojno-izobraževalnih ciljev (izostajanje iz šole, ponavljanje razreda, težave pri prilagajanju 

na srednjo šolo). Boekaerts (2002) tako poudarja, da naj šole vzgojno-izobraževalni kontekst 

strukturirajo na način, ki hkrati omogoča doseganje vzgojno-izobraževalnih ter           

socialno-emocionalnih ciljev in potreb učencev. 
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2.3 Posameznik v socialno kognitivni teoriji 
 

 

Smo to, kar večkrat počnemo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada. 
Aristotel  

 

 

Socialno kognitivna teorija sloni na treh temeljnih sestavinah: učenje z opazovanjem, 

samoregulacija in samoučinkovitost. Izhaja iz predpostavke, da življenjski dogodki na 

posameznika in njegovo vedenje dejansko vplivajo skozi štiri vire vplivov, na osnovi katerih 

posameznik oblikuje lastno samoučinkovitost: (1) tehtanje in povezovanje preteklih izkušenj, 

(2) opazovanje (pomembnih) drugih, (3) povratne informacije in (4) psihofiziološka stanja. 

Značilnosti posameznikovega delovanja socialno kognitivna teorija opredeli na osnovi 

recipročnega determinizma, temeljnih zmožnosti posameznikovega in skozi strukturo sistema 

samoregulacije (Bandura, 2001a). 

 

2.3.1 Recipročni determinizem 
 

 

Prvo značilnost posameznikovega delovanja socialno kognitivna teorija imenuje vzajemni 

interakcionalizem oziroma recipročni determinizem (Cervone idr., 2001), ki ga zaznamujejo 

krožnost, dinamičnost in interaktivnost. Socialno kognitivna teorija se zavzema za celovito, 

holistično razlago razvoja osebnosti in opredelitev posameznikovega delovanja, ki ga razloži 

v okviru recipročno vzročnega modela »triadne recipročne vzročnosti« (Bandura, 1986), v 

katerem posameznikovi notranji osebni dejavniki ter vedenjski in okoljski dejavniki delujejo 

kot interakcijske kodeterminante (Martin, 2004). Posameznikovo delovanje opredeljuje kot 

triadno, dinamično in recipročno interakcijo med njegovimi osebnimi dejavniki, vedenjem in 

okoljem (Bandura, 1977, 1989a). Posameznik je v socialno kognitivni teoriji opredeljen kot 

interaktivni subjekt, ki v specifičnem socialnem kontekstu kot »sodelujoči opazovalec« 

predeluje informacije iz okolja (Bandura, 1994). Socialna kognitivna teorija torej zagotavlja 

konceptualni okvir, znotraj katerega proučuje dejavnike in mehanizme posameznikovega 

delovanja v smislu triadne vzajemne vzročne zveze (Slika 4) (Bandura, 2001a; Pintrich in 

Schunk, 2002).  
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Model recipročnega determinizma sloni na spoznanjih, da posameznikovo vedenje, osebni 

dejavniki ter njegovo okolje drug na drugega neprestano vplivajo oziroma je med njimi 

neprestana interakcija (Bandura in Jourden, 1991). V transakcijskem pogledu na posameznika 

in njegovo okolje, posameznikovi osebni dejavniki v obliki kognitivnih, emocionalnih in 

bioloških pojavov, njegovi vedenjski vzorci in okoljski vzorci delujejo kot interakcijske 

determinante, ki sočasno, obojestransko vplivajo druga na drugo. Posameznik je proaktiven, 

svoje aktivnosti organizira, reflektira in regulira, njegovi osebni dejavniki in socialne 

strukture delujejo kot kodeterminante integrirane vzročne strukturne zveze (Bandura, 2001a). 

 

 

Slika 4: Model triadne recipročnosti (Pintrich in Schunk, 2002, str. 148) 
 

 

 

 

 
 
 

Kognitivne, emocionalne in biološke determinante obsegajo prepričanja o samoučinkovitosti, 

zastavljanje osebnih ciljev, samoevalvacijo in kvaliteto analitičnega mišljenja. Izbira 

dejavnosti, ki bodo dejansko izpeljane, predstavlja vedenjsko determinanto, lastnosti 

organizacije okolja oziroma kontekst, ravni izzivov, ki jih okolje od posameznika zahteva in 

posameznikova odzivnost na intervencije okolja, pa predstavljajo okoljske determinante 

(Bandura in Jourden, 1991). Posameznikove vedenjske interakcije vključujejo dvosmerne 

vplive njegovih kognicij, emocij, ter njegovih bioloških danosti, pa tudi njegova pričakovanja, 

prepričanja, samodojemanja ter cilje in namere, ki oblikujejo in vodijo njegovo vedenje. 

Njegovo vedenje nadalje vpliva na njegove kognicije in emocije. Posameznikova 

pričakovanja, prepričanja in kognitivne sposobnosti se razvijajo tudi glede na spremenjene 

družbene vplive in fizične strukture v okolju, saj socialni vplivi aktivirajo njegove 

emocionalne reakcije skozi dejavnike modeliranja, poučevanja in socialnega prepričevanja 

(Bandura, 1977, 1989). 

 

Osebni dejavniki 
(kognitivni, emocionalni, biološki) 

 

Okoljski dejavniki 
 

 

Vedenjski dejavniki 
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Triadni odnosi med dejavniki vpliva seveda nikakor ne nakazujejo nujnosti simetrije v moči 

vplivov med različnimi dejavniki. Posameznikovo vedenje skozi njegove kognitivne procese 

determinira vsak od teh treh dejavnikov. Moč skupnih vplivov v recipročni vzajemni 

vzročnosti med posameznimi dejavniki vpliva namreč ni trdno določena, saj tudi kadar so vsi 

trije dejavniki v določenem času in okolju prisotni, to še ne pomeni, da na posameznika tudi 

vplivajo enako intenzivno in simultano. Relativni vplivi medsebojno interaktivnih dejavnikov 

se spreminjajo v odvisnosti od različnosti posameznikov, različnosti vedenja posameznikov in 

različnosti okolja, pri analizi vseh navedenih dejavnikov pa socialno kognitivna teorija 

pripisuje ključno vlogo posameznikovim kognitivnim samoregulacijskim procesom (Bandura, 

1982, 1989a, 1991). Socialni kontekst prispeva k razvoju posameznikove osebnostne 

strukture, posameznik in socialno okolje pa se obravnavata kot integrirani interakciji 

sistemov, v katerih osebni dejavniki delno determinirajo posameznikove izkušnje in 

interpretacije sociokulturnih pogojev. Opredelitev recipročnih vplivov, kot jih opredeljuje 

socialno kognitivna teorija, seveda ni edinstvena, saj tudi številne druge teorije razvoja 

osebnosti in delovanja prepoznavajo, da se posameznik razvija na osnovi recipročnih, 

vzajemnih interakcij v smislu posameznik – razmere (Cervone idr., 2001).  

 

Glede na interakcije med posameznikovim vedenjem in okoljem Bandura (1989) trdi, da so 

ljudje hkrati produkti in proizvajalci lastnega okolja. Posameznikovo vedenje bo 

determiniralo vidike njegovega okolja, v zameno pa bo tudi njegovo vedenje spremenjeno 

glede na okolje oziroma glede na njegov proces selektivne pozornosti. Na eni strani 

posameznik izbira dejavnosti, v katere se vključuje, na drugi pa v določeni meri tudi okolje 

določa, katero njegovo vedenje se bo lahko aktiviralo in razvilo (Bandura 1989). Posameznik 

lahko dejavnike recipročnih vplivov obvladuje s strategijami, kot so regulacija lastnega 

delovanja (postavljanje ciljev, načrtovanje, elaboracija, uporaba organizacijskih strategij in 

strategij ponavljanja), regulacija vedenja (samovrednotenje in doslednost) in regulacija okolja 

(iskanje in shranjevanje informacij, strukturiranje fizičnega okolja in iskanje socialne pomoči) 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). Samoregulacijske strategije posamezniku omogočajo 

samoreguliranje lastnega vedenja, okolja in njegovega prikritega delovanja (Zimmerman, 

1990).  
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2.3.2 Temeljne zmožnosti posameznika 
 
 
Socialno kognitivna teorija osebnost razume sociokognitivno, glede na posameznikove 

temeljne emocionalne in kognitivne strukture in procese, te pa kot spremenljivke socialnih 

temeljev (Cervone, 2001). Razlikuje med številnimi kognitivnimi zmožnostmi oziroma 

strukturami znanja, ki prispevajo k delovanju in so temelj posameznikovih veščin in socialnih 

kompetenc. Na osnovi lastnih kognitivnih zmožnosti posameznik interpretira situacije, 

samoreflektira procese in razvija prepričanja o sebi, o svojih odnosih v socialnem okolju, 

samoregulira proces skozi katerega dosega osebne cilje in standarde oziroma se motivira za 

doseganje želenih rezultatov (Bandura, 1999; Cervone idr., 2001). Ob tem socialni 

kognitivisti prepoznavajo, da sta kognitivni in emocionalni proces tesno povezana ter da je 

osrednja značilnost posameznikovega delovanja razvoj kognitivnih strategij za regulacijo 

emocionalnih stanj. Ob tem je seveda pomembno upoštevati posameznikova predhodna 

znanja oziroma splošna prepričanja o osebnostnih lastnostih in lastnostih okolja, saj lahko 

prav te ocene neposredno regulirajo novo izkušnjo in delovanje v danih okoliščinah oziroma 

prispevajo k večji stabilnosti in skladnosti osebnostne strukture z ustvarjanjem usklajenih 

vzorcev ocene (Cervone idr., 2001). Socialno kognitivna teorija v modelu recipročnega 

determinizma opredeli posameznikove možnosti vplivanja na lastno usodo od njegovem 

hkratnem zavedanju, da nanjo vplivajo tudi drugi dejavniki, saj natančno opredeli dejavnike 

in osnovne zmožnosti, ki omogočajo in določajo njegovo vedenje in nadzor nad okoljem. 

Nadzora nad okoljem pri tem ne razume v dobesednem pomenu, saj posameznikov cilj ni 

poljubno upravljanje okolja, ampak zagotavljanje notranjega psihološkega ravnotežja skozi 

procese, ki so vezani na kognitivne mehanizme. Prepričanja o lastni učinkovitosti so pri tem 

pomembna determinanta, saj vplivajo na miselne vzorce oziroma kognitivne procese, ti pa na 

postavljanje ciljev oziroma standardov dejavnosti (Bandura, 2001a).  

 

Znotraj socialno kognitivne perspektive je posameznik opredeljen skozi pet temeljnih 

zmožnosti (procesov) (v povezavi s strukturo samoregulacijskega sistema jih avtorica 

disertacije povzemam v Sliki 5): simboliziranje (angl. »symbolizing«), predvidevanje (angl. 

»forethought«), opazovanje (angl. »observation«), samoregulacijo (angl. »self-regulatory«) in 

samorefleksijo (angl. »self-reflective«), ki mu zagotavljajo kognitivna sredstva za izbiro 

vedenj (Bandura, 1989a), s tem pa tudi za spreminjanje samega sebe in svojega okolja 

(Bandura, 2001a).  
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Slika 5: Temeljne zmožnosti posameznika in struktura samoregulacijskega sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samorefleksija 

Omogoča refleksijo in vrednotenje lastne izkušnje 
in lastnih miselnih procesov. 

Posameznik samoreflektira: vrednoti, ocenjuje, 
preverja lastno delovanje in učinkovitost, stabilnost 

lastnih misli in delovanja,  pomen izbranih poti  
ter ustvarja nova znanja   

za prihodnost glede na dani kontekst. 

Simboliziranje 
 
Omogoča shranjevanje in procesiranje informacij  
v lastne kognitivne modele, ki služijo kot trenutni 

motivatorji in regulatorji vedenja. 
Posameznik ustvarja vizualne simbole, konstruira, 

ocenjuje in spreminja alternativne dejavnosti v 
smeri zavarovanja lastnih vrednostnih rezultatov. 

 

Predvidevanje 
 

Temeljna funkcija mišljenja,  
ki omogoča predvidevanje,  

zagotavlja smer, skladnost in smiselnost  
posameznikovega bivanja.  

Posameznik vizualizira cilje in pričakovane 
rezultate, načrtuje dejavnosti, predvideva posledice  

in določa raven želene dejavnosti. 

Opazovanje 

Omogoča razvijanje idej in oblikovanje novih 
vedenj brez lastne vedenjske udeležbe,  

skozi štiri procese: 
usmerjanje pozornosti, ohranitveni proces ter 

reprodukcijski in motivacijski proces. 
Posameznik zmožnost za učenje razvije  

ne le iz neposredne izkušnje, ampak tudi iz 
opazovanja referenčnih in »verodostojnih« drugih 

in posledic njihovega delovanja. 

Samoregulacija 
 

Notranji nadzorni mehanizem, ki ureja 
izbiro vedenj in njihove posledice ter  

omogoča postopno nadomeščanje  
zunanjih nadzorov vedenja z notranjimi nadzori  

(zapolnjuje vrzel med posameznikovim  
miselnim procesom in aktivnostjo). 

Posameznik nadzoruje lastna vedenja, 
si postavlja standarde (želena raven delovanja)  

in ocenjuje odstopanja dejanske dejavnosti  
od standarda. 

Struktura  
samoregulacijskega sistema 

 
- Samoopazovanje 

 
 

- Proces presojanja 
 
 

- Samoreakcije 
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Posameznikove samoregulacijske zmožnosti izvirajo iz njegovih notranjih standardov in 

samoreaktivnih vplivov za ocenjevanje lastnega mišljenja in delovanja ter lastne učinkovitosti 

(Bandura in Bussey, 1999). Ker ni le opazovalec lastnih okoliščin, temveč nanje tudi aktivno 

vpliva (Bandura, 2006), njegovi kognitivni procesi vplivajo na njegovo vedenje in obratno, 

njegovo vedenje vpliva na kognitivne procese (Bandura, 1989c). Bandura kot eno izmed 

temeljnih posameznikovih zmožnosti delovanja opredeli tudi intencionalnost oziroma njegove 

namere, ki hkrati vključujejo njegove akcijske načrte in strategije za uresničevanje namer, 

kakor tudi kolektivna prizadevanja, ki zahtevajo zavezanost deljenim namenom in 

usklajevanje odvisnih načrtov za uresničevanje namer (Bandura 2006, 2006a). 

 
 
Simboliziranje  

 
 
Večina zunanjih vplivov vpliva na posameznikovo vedenje skozi njegove kognitivne procese, 

pri tem pa so simboli tisti, ki posamezniku služijo kot mehanizem za razmislek, reševanje 

problemov in predvidevanje. Zmožnost namerne in smiselne dejavnosti ima namreč svoje 

korenine v posameznikovi simbolični aktivnosti. Skozi kognitivno samoregulacijo 

posameznik ustvarja vizualne simbole, konstruira, ocenjuje in spreminja alternativne 

dejavnosti v smeri zavarovanja lastnih vrednostnih rezultatov ter tako presega okoljske vplive. 

To postaja v času naraščajočega prevladovanja človeškega delovanja v koevolucijskem 

procesu, skozi moč socialne in tehnološke evolucije, vse bolj pomembno. Raziskave kažejo, 

da ima večina posameznikovih misli lingvistični izvor ter da obstaja povezava med njegovim 

kognitivnim in jezikovnim razvojem (Bandura 1991). Z oblikovanjem simbolov,  kot so 

(mentalne) slike ali besede, je posameznik zmožen dati lastnim izkušnjam pomen, obliko 

oziroma jih med seboj povezati. Zmožnost oblikovanja simbolov posamezniku omogoča 

shranjevanje in procesiranje informacij v lastne kognitivne modele, ti pa nadalje služijo kot 

trenutni motivatorji in regulatorji vedenja (Bandura, 2006, 2006a).  

 
 
Predvidevanje  
 
 
Večina posameznikovega delovanja je namenska in se uravnava s pomočjo njegove zmožnosti 

predvidevanja (Bandura, 1991), skozi zmožnost, da se motivira in predvideva ukrepe za 

delovanje (Bandura, 1989a).  
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Zmožnost simbolizacije omogoča tudi zmožnost predvidevanja, saj posameznik skozi proces 

oblikovanja simbolov lahko prenese kognitivno reprezentacijo prihodnjih dogodkov v 

sedanjost. Njegovo vedenje je potem pod vplivom predvidevanj, ki jih skozi mehanizme 

samoregulacije prevede v spodbude in ukrepe za delovanje (Stone, 1998), saj posameznik 

sebe skozi vajo v predvidevanju motivira in svoje dejavnosti usmerja na predviden proaktiven 

način (Bandura, 1991). Zmožnost predvidevanja in razvijanja možnih strategij za uspešno 

soočanje z izzivi vsakdana sodi med temeljne funkcije mišljenja (Bandura, 1997), skozi 

katero posameznik načrtuje lastna dejanja (kaj bo naredil), predvidi posledice (kaj bo od tega 

imel) in določi raven želene dejavnosti (kaj je cilj dejavnosti in koliko truda bo potrebno 

vložiti v dejavnosti na poti do cilja). Predvidevanje vključuje načrtovanje, zastavljanje ciljev, 

aktiviranje predhodnega znanja in druge procese, ki se pojavijo med izvedbo naloge (Pintrich 

in Zusho, 2002; Zimmerman, 2000; Wolters, 2010).  

 

Socialno kognitivna teorija predvidevanje razume kot časovno podaljšanje posameznikovega 

delovanja, saj vključuje več kot njegove v prihodnost usmerjene načrte. Posameznik si 

namreč zastavlja cilje in predvideva verjetne rezultate morebitnih ukrepov za lastno 

usmerjanje in motivacijo ter svoja prizadevanja. Prihodnost sicer ne more biti vzrok 

trenutnega vedenja, saj snovno ne obstaja, a posameznik svoje vizualizirane podobe s 

pomočjo lastne kognitivne reprezentacije prenese v sedanjost, kjer mu služijo kot trenutni 

vodniki in vedenjski motivatorji. Tovrstno obliko vnaprejšnjega samovodenja vodijo 

vizualizirani cilji in pričakovani rezultati, posameznikova zmožnost, da pričakovane rezultate 

povzame v trenutnih situacijah, kar spodbuja njegovo namensko vedenje. Pri načrtovanih 

dolgoročnih vrednostnih ciljih predvidevanje zagotavlja smer, skladnost in smiselnost bivanja 

(Bandura, 2006; 2006a).  

 

Na pričakovane rezultate in izbiro vedenj vplivajo tudi posameznikove predhodne izkušnje. 

Pričakovanja vedenjskih izidov na verjetnost, da bo določeno vedenje ponovno uporabil, 

vplivajo bolj kot dejanski izidi, saj njegova evalvacija dejanskih izidov temelji na njegovih 

pričakovanjih. Zmožnost za reguliranje lastnega vedenja namreč temelji na pričakovanjih, ki 

zagotavljajo mehanizem za predvidevanje vedenja (Bandura, 2006; Stone, 1998).  
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Opazovanje  
 
 
Zmožnosti opazovanja, s katerimi se posameznik lahko izogne tveganemu učenju po principu 

poskusov in napak, se nanašajo na zmožnosti za učenje ne le iz neposredne izkušnje, ampak 

tudi iz opazovanja referenčnih in »verodostojnih« drugih (uspešnih) in opazovanjem posledic 

njihovega delovanja (kaj imajo od tega). Opazovalno učenje omogoča razvijanje idej in 

oblikovanje novih vedenj brez lastne vedenjske udeležbe (Bandura 1977, 1986, 1989a). Nove 

informacije posameznik kodira (v simbole) in jih lahko uporabi kot vodila za prihodnje 

ukrepanje, kar mu omogoča hitro raziskovanje okoliščin in aktivnosti za doseganje novih 

znanja ter oblikovanje vedenjskih vzorcev, hkrati pa preprečuje zamudno preizkušanje in 

napake. Bandura pravi, da opazovalno učenje usmerjajo štirje procesi: proces usmerjanja 

pozornosti, proces ohranitve ter reprodukcijski in motivacijski proces (Bandura, 1977, 1988, 

1989a). Proces usmerjanja pozornosti se nanaša na zmožnost posameznika, da selektivno 

upošteva ukrepe in vedenje v svojem okolju, ohranitveni procesi so shranjeni v njegovem 

spominu in mu omogočajo oblikovanje simbolov iz opazovanega vedenja v okviru 

reprodukcijskega procesa, stopnja, do katere je opazovano ravnanje razumljeno kot posledica 

pomembnega izida (pričakovanja), pa  bo vplivalo na verjetnost, da jih bo posameznik prevzel 

kot modelirano vedenje (motivacijski proces) (Bandura, 1989a; Stone, 1998).  

 
 
Samoregulacija  
 
 
Posameznik pa ni le načrtovalec in opazovalec, temveč je tudi samoodziven oziroma 

samoregulacijski, saj lahko svoja vedenja nadzoruje, si postavlja standarde (želena raven 

delovanja) in ocenjuje odstopanja dejanske dejavnosti od standarda z željo po izboljšanju 

dejavnosti. Zmožnost izbire namere in izdelave akcijskega načrta tako sledi še zmožnost za 

izgradnjo ustrezne usmeritve in motivacije, ki izvedbo regulira, oziroma samoregulacijski 

proces,  ki zapolni vrzel med njegovim miselnim procesom in aktivnostjo. Spremembe 

vedenja namreč sprožijo in usmerjajo njegove reakcije na podlagi ocenjenega neskladja med 

lastno postavljenimi standardi in dejanskim vedenjem, mehanizem samoregulacije pa ga 

oskrbi z možnostjo za spreminjanje samega sebe in z zmožnostjo vplivanja na lastno 

delovanje (Bandura 1991; Bandura, 2006). 
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Samoregulacijski sistem je mediator med zunanjimi vplivi, ki zagotavlja temelj namenskega 

delovanja in omogoča osebni nadzor posameznika nad mislimi, emocijami, motivacijo in 

dejavnostjo (Bandura, 1989),  notranji nadzorni mehanizem, ki ureja izbiro vedenj in njihove 

posledice ter omogoča postopno nadomeščanje zunanjih nadzorov vedenja z notranjimi 

nadzori. Do zmožnosti samoregulacije pride skozi prepletanje samoproduciranih in zunanjih 

virov vpliva, vključno z motivacijskimi ter socialnimi in moralnimi standardi, nanjo pa 

vplivajo tudi podprocesi samoopazovanja in samonadzorovanja, presoje o lastni dejavnosti in 

reagiranja na lastno vedenje (Bandura, 1988, 1989b; Stone, 1989). Posameznikovo vedenje je 

»motivirano in regulirano tudi skozi vplivanje posameznika samega nase, skozi njegovo 

samorefleksijo in samoreaktivnost, kar mu omogoča nadzor na lastnimi mislimi, čustvi, 

motivacijo in vedenjem« (Bandura, 1991, str. 249).  

 
 
Samorefleksija  

 

 

Metakognitivna samorefleksija je najbolj značilna posameznikova zmožnost. Omogoča 

refleksijo in vrednotenje lastnih izkušenj in miselnih procesov (Bandura, 1986; Bandura, 

2006).  Posameznik s pomočjo samorefleksije ustvarja nova znanja za prihodnost. S pomočjo 

zmožnosti funkcionalnega samozavedanja lahko ocenjuje, preverja lastno delovanje in lastno 

učinkovitost, stabilnost lastnih misli in delovanja,  pomen izbranih poti ter spreminja in 

popravlja morebitne potrebne prilagoditve (Bandura, 2006). Zmožnost samorefleksije 

omogoča refleksijo lastnih dejanj, analiziranje lastnih izkušenj, razmišljanje o lastnih miselnih 

procesih ter njihovo morebitno ustrezno spreminjanje,  hkrati pa določa verjetnost učinkovite 

izvedbe iste naloge v prihodnosti, glede na dani kontekst (Bandura, 2003a). Eden 

najpomembnejših vrst samorefleksije je refleksija samoučinkovitosti oziroma samorefleksija 

lastnih misli, ki so vplivale na njegovo vedenje (Bandura, 1977, 1989a) oziroma poznavanje 

lastnih zmožnosti učinkovitega ravnanja v realnih specifičnih socialnih kontekstih (Stone, 

1998).  
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2.3.3 Struktura samoregulacijskega sistema 
 

 

Tretja značilnost socialno kognitivne teorije je razumevanje osebnosti kot kompleksnega, 

dinamičnega sistema. Razumeti jo je mogoče skozi hkratno proučevanje njenih osnovnih 

kognitivnih in emocionalnih elementov in povezav med temi elementi, saj te prispevajo k 

osebnostni skladnosti in edinstvenosti (Cervone idr., 2001). Kombinacija sistemskega pogleda 

na osebnost s socialno kognitivnih pogledom na zmožnost samoregulacije razume osebnost 

kot sistem jaza, skozi katerega posameznik prispeva k lastnim izkušnjam, delovanju in 

razvoju (Bandura, 1999). Sistemski pogled na osebnost tako principe recipročnih interakcij iz 

načela vzajemnega sodelovanja »posameznik – okolje«, podaljša v raziskovanje interakcij 

med posameznikovimi osebnostnimi spremenljivkami (Cervone idr., 2001).  

 

 

Slika 6: Struktura samoregulacijskega sistema motivacije in delovanja skozi notranje standarde in 
samoreakcijske vplive (Bandura, 1991, str. 249) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
SAMOOPAZOVANJE 

 

 
Dimenzije vedenja 

    kakovost 
    produktivnost 

    izvirnost 
    družabnost 
    moralnost 

    deviantnost 
 

Kakovost opazovanja    
informativnost 
    pravilnost 

    bližina 
    natančnost 

 

 
PROCES PRESOJANJA 

 
Osebni standardi 

raven 
    eksplicitnost 

    bližina 
    splošnost 

 
Referenčne dejavnosti     

standardne norme 
    socialne primerjave 

    samoprimerjave 
    kolektivne primerjave 

 
Vrednotenje dejavnosti 

visoko vrednotena 
    nevtralna 

nizko vrednotena 
 

Determinante dejavnosti     
osebne 

  zunanje 

 

 
SAMOREAKCIJE 

 
Ocenjevanje samoreakcij 

pozitivne 
negativne 
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Struktura sistema samoregulacije (Slika 6) vključuje psihološke podfunkcije kot so: 

samoopazovanje (angl. »self-observation«) ali samospremljanje (angl. »self-monitoring«) 

lastnega vedenja, proces presojanja (angl. »judgemental process«) ter samoreakcije (angl. 

»self-reaction«) v odnosu do lastnih standardov in zunanjih okoliščin. Deluje skozi niz 

psiholoških podfunkcij, ki jih mora posameznik razviti in mobilizirati, v kolikor želi doseči 

samousmerjene spremembe lastnega vedenja. V sistemu samoregulacije niti njegov namen, 

niti njegova želja sami po sebi nimata prav velikega vpliva na njegovo motivacijo in vedenje, 

v kolikor posameznik nima razvitih zmožnosti samousmerjanja (Bandura, 1991; Bandura in 

Simon, 1977). 

 
 
Samoopazovanje  

 
 
Posameznik na lastno motivacijo in delovanje težko učinkovito vpliva, v kolikor svoje 

pozornosti ne posveča lastnemu delovanju ter pogojem in (bližnjim in oddaljenim) učinkom 

svojega delovanja. Uspešnost samoregulacije je zato do določene mere odvisna od njegove 

natančnosti, konsistentnosti in časovne bližine samoopazovanja ter zanj pomembnih, vrednih, 

točno določenih dejavnosti, ki jih selektivno izbira (pomembne izbere, nepomembne 

ignorira). V procesu samoregulacije samoopazovanje služi vsaj dvema namenoma. Na eni 

strani zagotavlja potrebne informacije za postavljanje realističnih ciljev, na drugi strani pa 

omogoča ocenjevanje napredka pri zasledovanju teh ciljev. V smislu dinamike socialnih 

kontekstov pa ima samoopazovanje miselnih vzorcev in aktivnosti še dve drugi pomembni 

vlogi in sicer vlogo diagnosticiranja in vlogo motiviranja (Bandura, 1991). Proces 

samopazovanja pa ni le mehanska revizija lastnih dejavnosti, ampak tudi in predvsem 

opazovanje obstoječih kognitivnih struktur in samoprepričanj, ki pomembno vplivajo na to, 

katerim vidikom lastnih dejavnosti bo posameznik posvečal največ pozornosti, na kakšen 

način bo te vidike zaznaval in kako bo informacije o dejavnostih organiziral v lastno 

spominsko reprezentacijo. Na samoopazovanje in kognitivne procese pomembno vplivajo tudi 

razpoloženjska stanja. Samodiagnostična vloga oziroma sistematično  samoopazovanje 

posamezniku zagotavlja pomembne samodiagnostične informacije za spremljanju lastnih 

kognitivnih vzorcev, emocionalnih reakcij, vedenja in okoliščin, v katerih se reakcije 

pojavljajo (Bandura, 1991).  
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Z analizo pravil v kovarianci med situacijami ter lastnimi razmišljanji in dejanji lahko 

posameznik identificira psihološko pomembne poteze svojega socialnega okolja, ki ga 

usmerjajo k točno določenemu vedenju, oziroma prepoznava lastne ponavljajoče vzorce. 

Samoopazovanje v tem smislu zagotavlja usmeritve za samoregulcijski nadzor (Bandura,  

1991). 

 

Motivacijska vloga oziroma podrobna osredotočenost na lastno delovanje kaže na 

posameznikovo nagnjenost  k temu, da si tudi brez zunanje spodbude zastavlja cilje 

progresivnega izboljševanja, proces zastavljanja ciljev pa vključuje tudi ocenjevalne reakcije, 

ki mobilizirajo prizadevanja za doseganje ciljev. Učinki samoopazovanja so sicer dokaj 

spremenljivega značaja (opazovano vedenje včasih krepijo, drugič je njihov učinek manj 

stabilen ali celo nevtralen), s pomočjo mehanizma samousmerjanja skozi zastavljanje osebnih 

ciljev in samoocenjevalnih odzivov pa omogočajo spremembe lastnega vedenja v smeri  

aktiviranja samoreaktivnih vplivov (Bandura 1991). Posameznik si potem med potekom 

dejavnosti na podlagi povratnih informacij o lastni učinkovitosti spontano zastavlja nove cilje. 

Zastavljanje ciljev pomembno vpliva tudi na spremembe v prizadevanjih za uresničitev 

izboljšanih, višjih ciljev (Bandura in Cervone, 1983). 

 

Na učinke samoopazovanja lahko vplivajo različni dejavniki. Nekateri od teh se nanašajo na 

lastnosti posameznika, drugi na njegovo vedenje in slednji na naravo in tip opazovanja. Na 

uspeh dejavnosti zelo pomembno vpliva časovna bližina samoopazovanja; bližje kot je 

dejavnosti, večjo možnost samoregulacije oziroma vplivanja na izbiro izbranih strategij in 

vedenj zagotavlja. Časovno bolj oddaljeno samoopazovanje sicer ni enako učinkovito, a 

posamezniku vseeno koristi kot izkušnja in osnova za prihodnje podobne dejavnosti. 

Informativnost povratnih informacij o dosežkih skozi jasne dokaze o posameznikovem 

napredku zagotavlja pozitivni učinek samoopazovanja, posameznikova raven motivacije pa se 

pomembno povezuje z odzivnostjo samoopazovanja (nizka raven motivacije povzroča nizko 

raven samoopazovanja in obratno). Tudi povezovanje vedenja oziroma vedenjski dosežki na 

področjih, ki jih posameznik ocenjuje kot pomembne, proizvajajo zadovoljstvo in dvigujejo 

njegova prizadevanja za samoopazovanje, hkrati pa lahko povečujejo spremembe na področju 

nižje vrednotenih vedenj; z aktiviranjem neugodja se manj cenjena vedenja zmanjšajo, 

medtem ko nevtralna ne vodijo k spremembam, saj ne povzročajo odzivov (Bandura, 1991).  
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Spremljanje lastnih dosežkov posameznika opogumlja in povečuje želeno vedenje, trajni 

neuspehi pa mu pogum jemljejo oziroma spodkopavajo občutek lastne samoučinkovitosti. 

Stopnja in smer spremembe vedenja, ki spremlja samoopazovanje, je tako delno odvisna tudi 

od tega, ali posameznik pozornost usmerja bolj v svoje uspehe ali bolj v svoje neuspehe. 

Slednja usmerjenost lahko zelo koristi pri prepoznavanju možnih vzrokov in usmerjanju h 

prihodnjim korektivnim ukrepom (Bandura, 1991, 2003a). 

.  

Vedenja se močno razlikujejo tudi glede na posameznikovo pripravljenosti do prostovoljnega 

nadzora. Na vedenja, ki jih je relativno lahko namerno spremeniti, ima samoopazovanje 

pomembno boljši učinek kot na tista, ki so na spremembe zelo odporna. Samoopazovanje 

torej deluje skozi samoreferenčne procese, ki usmerjajo opazovano in aktivirajo 

samoreaktivne vplive za spreminjanje, seveda pa se posamezniki razlikujejo tudi glede na to, 

kako zaznavajo lastna prizadevanja v smislu osebnih ali socialnih standardov vedenja. 

Posamezniki s stabilno samopodobo, ki so usmerjeni k izpolnjevanju osebnih standardov, 

kažejo visoko raven usmerjenosti, posamezniki, ki svojim osebnim standardom niso posebej 

predani, pa so pragmatično in situacijsko usmerjeni, zaradi česar razvijejo veščine razbiranja 

socialnih namigov in temu posledično prilagajajo tudi lastne samoprezentacije (Bandura, 

1991). 

 

 

Proces presojanja  

 

 

Osnova samoreaktivnosti so posameznikove dejavnosti skozi presojevalno funkcijo in njene 

različne podprocese. Prvi, a skromen korak k uspešnemu vplivanju na vedenje, je opazovanje 

lastnega vedenjskega vzorca. Na lastno usmerjanje pa vplivajo tudi posameznikovi osebni 

standardi za usmerjanje dejanj, saj bo od njih oziroma od tega, s katerimi osebnimi standardi 

primerja določeno vedenje, odvisna tudi njegova ocena tega vedenja kot bodisi pozitivnega ali 

negativnega. Razvoj osebnih standardov poteka skozi informacije, pridobljene v treh 

temeljnih virih vplivov: reakcij pomembnih oseb iz socialnega okolja,  socialno referenčnih 

primerjav in ocenjevanja dejavnosti (Bandura, 1986). 
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Posameznik oblikuje svoje osebne standarde na osnovi tega, kako nanje oziroma na njegovo 

vedenje reagirajo (socialne sankcije drugih vodijo v presojanje samega sebe) njemu 

pomembne osebe iz socialnega okolja. Standardi se lahko oblikujejo skozi učenje ali direktno 

usmerjanje (socialno modeliranje) ali skozi oceno reakcij drugih, pri čemer je prvo veliko 

učinkoviteje (Bandura, 1986). V razvoju osebnih standardov je posameznikovo neposredno 

učenje najbolj učinkovito takrat, kadar je osnovano na skupnih vrednotah in medsebojni 

podpori. Posamezniki seveda standardov iz socialnih vplivov ne absorbirajo pasivno, temveč 

jih konstruirajo/modelirajo sami zase skozi refleksivno procesiranje. Z zadovoljstvom in 

odobravanjem se odzivajo ob doseganju postavljenih standardov, z nezadovoljstvom kadar teh 

standardov ne dosegajo, ali jih kršijo (Bandura, 1991).  

 

Presojanje učinkovitosti vedenja je enostavnejše takrat, kadar za presojo obstajajo primerni 

neodvisni ciljni indikatorji. Razvoj osebnih standardov zato poteka tudi skozi socialno 

referenčne primerjave. Pri presoji tega, ali nekdo zna plavati ali ne, je zelo malo problemov, a 

tovrstnih dejavnosti z enoznačno razložljivimi merili o njihovi absolutni primernosti ni veliko, 

zato mora posameznik svoje vedenje ocenjevati predvsem v odnosu do vedenj drugih ljudi iz 

svojega socialnega okolja. Kadar želi primernost svojega vedenja racionalno opredeliti, 

potrebuje za potrditev tega vedenja informacije o doseženi ravni uspeha, o svojih osebnih 

standardih in o uspehih drugih (Bandura, 1991; Bandura in Cervone, 1983). Primerjave z 

drugimi pa imajo lahko različne oblike za različne naloge, ki ustrezajo različnim namenom; v 

nekaterih običajnih dejavnostih standardne norme služijo za določitev relativnega položaja 

posameznika na osnovi reprezentativnih skupin. Posamezniki se pogosto primerjajo samo z 

določenimi posamezniki v podobnih situacijah (točno določeni sošolci, sodelavci ...), na 

osnovi česar postanejo nastale sodbe o uspešnosti močno odvisne predvsem od tega, kaj 

posameznik uporablja kot primerjavo (Bandura, 1991; Bandura in Jourden, 1991). 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov procesa presojanja je tudi ocenjevanje dejavnosti, pri 

čemer  samoocene sprožijo reakcije predvsem na področjih, ki zadevajo dobrobit in 

samospoštovanje. Lasten uspeh v dejavnostih, ki za posameznika nimajo posebnega pomena,  

ga ne zanima, vanje ne vlaga veliko svojega truda in se posledično tudi reakcije vrednotenja 

teh dejavnosti ne sprožijo in obratno. Posameznikove reakcije so v veliki meri odvisne tudi od 

njegovih zaznav determinant lastnega vedenja (Bandura, 1991). 
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Z veliko verjetnostjo je mogoče trditi, da bo posameznik ponosen na lastne dosežke, v kolikor 

bo dosežen uspeh pripisal svojim zmožnostim in naporom, vloženim v dejavnost, posebnega 

zadovoljstva pa ne bo doživljal, če ga bo doživljal kot odvisnega od zunanje pomoči. 

Samokritično bo reagiral, v kolikor se bo čutil odgovornega za lastno napačno, nepopolno 

ali/in graje vredno vedenje, zunanjim okoliščinam pa bo pripisal vzrok za lastne neuspehe, v 

kolikor jih bo zaznaval kot posledico nenavadnih okoliščin, nezadostnih lastnih zmožnosti ali 

nerealističnih zahtev okolja (Bandura, 1991). 

 
 
Samoreakcije  

 
 
Presojanje lastnih dosežkov nudi priložnost samoreaktivnega vplivanja, samoreakcije pa 

zagotavljajo mehanizme, v katerih osebni standardi regulirajo načine delovanja. 

Samoregulacijski nadzor posameznik doseže skozi kreiranje spodbud za lastno delovanje in 

skozi vnaprejšnje čustvene reakcije na lastno vedenje glede na lastne osebne standarde. 

Spodbude za delovanje lahko posamezniku zagotavlja pričakovano zadovoljstvo ob želenih 

dosežkih ali pa nezadovoljstvo v primeru slabih rezultatov. K doseganju boljših rezultatov 

vodi tudi samonagrajevanje (sproščujoči premori, rekreacijske dejavnost, druge oblike 

samonagrajevanja ob doseženem napredku v dejavnosti). Kadar si posameznik postavlja 

dosežke kot pogoj za samozadovoljstvo ali za določene koristi, ga to motivira za vlaganje 

truda v dejavnost, ki ga vodi k želenemu rezultatu (Bandura, 1986).  

 

Eden od dejavnikov, ki ločujejo uspešne posameznike glede na njihove samoregulacijska 

prizadevanja v regulaciji lastne motivacije in vedenja od neuspešnih, je prav učinkovitost 

njihove uporabe samospodbud (Bandura, 1991; Zimmerman, 1989). Samoregulacija vedenja s 

samoocenjevalnimi reakcijami je izključno človeška zmožnost, pri čemer je pomembno 

vedeti, da večina ljudi vrednoti lastno samospoštovanje in samozadovoljstvo glede na dobro 

opravljeno nalogo višje kot materialne nagrade (Bandura in Cervone 1983). Samoocenjevanje 

hkrati usmerja vedenje posameznika in ga motivira, zaradi česar posameznik ocenjevalno 

samonagrajevanje za vzdrževanje ravni dejavnosti, ki se odraža v osebni kompetentnosti, 

uporablja ves čas. S pogojevanjem lastnega delovanja se usmerja k vlaganju naporov v visoko 

vrednotene dejavnosti (Bandura, 1991; Bandura in Jourden, 1991). 

 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

53 

2.4 Motivacija in ciljna usmerjenost  

 
 

Določanje ciljev je prvi korak pri preoblikovanju nevidnega v vidno. 
Anthony Robbins 

 

 

Samoregulacijsko učenje je povezano tudi s posameznikovimi cilji, tako z njegovo ciljno 

usmerjenostjo k obvladovanju (angl. »mastery«), kakor tudi s ciljno usmerjenostjo k 

izvedbi/dosežkom (angl. »performance«). Posamezniki, ki so usmerjeni k obvladovanju 

oziroma osredotočeni na osebni napredek in na učenje, uporabljajo bolj učinkovite učne 

strategije, kot so globinsko procesiranje ter elaboracijske in organizacijske strategije, hkrati pa 

svoje dosežke interpretirajo v smeri povečevanja samoučinkovitosti. Posledično se tudi vedejo 

bolj samoregulacijsko in bolj pozitivno vrednotijo svoje šolsko delo ter v njem uživajo 

(Pintrich, 2003). Ciljna usmerjenost posameznikov in vrednost naloge vpliva tudi na njihovo 

uporabo strategij učenja (Pintrich in De Groot, 1990; Pokay in Blumenfeld, 1990), 

samoregulacijsko učenje in na njihove učne rezultate. Pintrich (2000), ki je raziskoval 

povezave med ciljno usmerjenostjo k obvladovanju, ciljno usmerjenostjo k izvedbi/dosežku 

ter različnimi motivacijskimi spremenljivkami (npr. lastna učinkovitost, vrednost naloge), 

vplivi in različnimi prilagodljivimi in neprilagodljivimi samoregulacijskimi učnimi 

strategijami v srednji šoli, je ugotovil, da so v obvladovanje usmerjeni posamezniki 

učinkoviteje uporabljali samoregulacijske strategije učenja in dosegli višjo raven 

samoučinkovitosti kot v izvedbo/dosežke usmerjeni posamezniki (Kitsantas, Stehen in Huie, 

2009; Pintrich, 2000b). 

 

Na splošno ugotovitve raziskav kažejo, da so učni dosežki dejansko povezani s ciljno 

usmerjenostjo in uporabo samoregulacijskih učnih strategij (Kitsantas idr., 2009; Pintrich, 

2000b). Boekaerts, De Koning in Vedder (2006) so opozorili na pomembnost prihodnjega 

raziskovanja in opredelitev mnogovrstnih ciljev ter vzorcev ciljev mladostnikov v sodobnem 

vzgojno-izobraževalnem prostoru. Ob pregledu številnih raziskav s področja ciljev učenca v 

vzgojno-izobraževalnem kontekstu so ugotovili, da si mladostnik želi istočasno razviti lastne 

zmožnosti, povečati občutek pripadnosti, pomagati in pooblaščati druge ter zaščititi lastno 

dobro počutje in samozavest.  
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Za hkratno doseganje številnih ciljev mora posameznik razpolagati z nujnimi akcijskimi načrti 

in skripti, ki jih potem v smeri doseganja ciljev uporablja s pomočjo ustrezne strategije 

(Boekaerts in Cascallar, 2006). V kolikor se zaveda lastnih ciljih usmerjenosti, ki jih 

opredeljuje kot osebno pomembne cilje in jim vsakodnevno sledi, ima boljše možnosti za 

samoregulacijo lastne motivacije in napora (Ryan in Deci, 2000). Ugotovitve raziskav na 

področju ciljev so pokazale, da povezanost z enim samim ciljem in začetna prizadevanja 

posameznika za doseganje tega cilja, ki temeljijo na zunanjih spodbudah ali socialnem 

pritisku (nadzorovana motivacija),  izzvenijo že v času od dveh do štirih tednov. Nasprotno pa 

posameznik pri svojih začetnih prizadevanjih za dosego ciljev, ki so povezani z njegovimi 

samoskladnimi cilji (cilji, ki so v skladu s potrebami, vrednotami in interesi) vztraja, vse 

dokler cilja ne doseže. Ob doseganju samoskladnih ciljev se zaradi zaznane koristi tudi dobro 

počuti (Boekaerts in Cascallar, 2006). 

 

Hijzen, Boekaerts in Vedder (2006) so raziskovali različne cilje mladostnikov v procesih 

sodelovalnega učenja in ugotovili, da so višjo raven sodelovanja pokazali posamezniki v 

poklicnem izobraževanju, iz česar so sklepali, da cilji socialne podpore najbolje napovedujejo 

učinkovitost sodelovanja, sledijo pa jim cilji pripadnosti in cilji obvladovanja. V nadaljnji 

raziskavi, kjer so dodali še opazovanje in stimuliran spominski priklic, so ugotovili, da je 

učinkovitost posameznikov v sodelovalnem učenju povezana tudi z njihovim ciljnim vzorcem 

in njihovim zaznavanjem kontekstualnih vidikov. V raziskavi so razlikovali med učinkovitim 

in neučinkovitim sodelovalnim učenjem in poročali, da je bilo sicer učenje za oceno enako 

pomembno v obeh skupinah, a so posamezniki v skupini učinkovitega sodelovanja sledili 

ciljem obvladovanja in ciljem socialne podpore, posamezniki v skupini neučinkovitega 

sodelovanja pa ciljem pripadnosti in zabave (Boekaerts in Cascallar, 2006). 

 

Samoregulacija in motivacija sta zelo odvisni od posameznikove predhodne izkušnje 

dosežkov, uspehov (Zimmerman in Schunk, 2003). Ugotovitve raziskav kažejo, da so 

predhodne izobraževalne izkušnje in ciljne usmeritve k obvladovanju pozitivno povezane s 

samoregulacijskimi učnimi strategijami ter da ciljna usmerjenost vpliva tudi na zmožnost za 

samostojno uravnavanje učenja in na učne dosežke. Tako bo na primer posameznik, ki je bil 

predhodno uspešen na področju matematike, tudi v prihodnje učinkoviteje prilagajal ciljno 

usmerjene kognicije in samoregulacijska vedenja (Baker, Kanan in Al-Misnad, 2008; 

Kitsantas idr., 2009). 
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Motivacija je večdimenzionalen konstrukt, ki je povezan s kontekstom učenca in ima 

pomembno mediacijsko vlogo na področju njegovih učnih prizadevanj (Eccles in Wiegfield, 

2002; Pintrich 2003; Puklek Levpušček in Peklaj, 2007). S svojimi posameznimi elementi je 

ključna za razumevanje dinamike vedenja učenca, saj pojasnjuje, kako pride do tega, da 

določeni učenec v določenem vzgojno-izobraževalnem kontekstu ovrednoti in izvede 

določeno učno nalogo na določen način. Pri tem gre torej za motivacijske elemente v 

formativni funkciji med »pričakovanim« vedenjem in zaznavo situacije (Juriševič, 2006). 

Motivacijo lahko razumemo tudi kot kritično determinanto samoregulacijskega učenja in 

učnih dosežkov (Pintrich in Schunk, 2002; Wolters, Pintrich in Karabenick, 2003). Učna 

motivacija se razvije na podlagi načel razlikovanja v procesu učnega razvoja. Vključuje širše 

okolje njegovega obstoja; je socialno kontekstno pogojena (Greeno, Collins in Resnick 1996; 

Juriševič, 2010). Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja k dejavnosti, dejavnosti usmerja 

in vzdržuje (Pintrich, 2003). Vključuje motivacijske elemente (interesi, cilji, lastnosti, 

samopodoba, zunanji privlačni elementi ipd.), ki se kažejo bodisi v obliki zunanjih spodbud 

(učenje za ocene, pohvale, izogibanje kazni, socialno sprejetju ipd.) ali v obliki notranjih 

spodbud (učenje za obvladovanje, učenje za znanje) (Juriševič, Glažar, Vogrinc in Devetak, 

2010).  

 

Cilj predstavlja izid ali dosežek, ki ga posameznik skuša doseči. Pri zasledovanju ciljev se 

posameznik običajno zaveda določenega trenutnega stanja (Še knjige nisem odprl.), 

določenega idealnega stanja (Prebral in razumel sem vsako stran.) ter diskrepance med 

trenutnim in idealnim stanjem. Cilji ga motivirajo pri dejavnostih tako, da želi zmanjšati 

diskrepanco med tem, kjer trenutno je in tem, kar želi biti. Da bi se lahko odločil, kaj storiti in 

kako ukrepati, mora posameznik svoje cilje koordinirati, saj so različni cilji med seboj težko 

združljivi ali nezdružljivi (npr. socialni in učni cilji) (Woolfolk, 2002).  

 

Cilji sprožajo učno vedenje in ga uravnavajo do njihove izpolnitve, kot taki pa sodijo med 

različne vire motivacije. Za posameznike, ki imajo velik interes, da dosežejo cilj, je značilna 

intenzivnost, vztrajnost in natančna smer v doseganju cilja (Van Yperen, 2003). Motivacijo je 

mogoče razumeti s perspektive mnogovrstnih ciljev (angl. »multiple goals«), motivacijske 

procese pa skozi interakcijo prepričanj in čustev, ki usmerjajo vedenje (Wentzel, 1999). Skozi 

delovanje ciljev se motivacija pojavi simultano (Boekaerts, de Koning in Vedder, 2006; 

Dowson in McInerney, 2001; Mansfield, 2009, 2010; Wentzel, 1991),  
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Motivacijska prepričanja se največkrat razume kot osebne cilje, prepričanja o zmožnostih in 

prepričanja o vzročnosti in nadzoru (Pintrich, 2000b). Motivacija je nujen, a nezadosten pogoj 

za doseganje učnih dosežkov (Juriševič, 2005). Kaže se v odločitvi za ukrepanje, odločitvi, ki 

se nato implementira v aktivnem delovanju, pri katerem hotenje/volja odločilno vpliva na 

proces delovanja oziroma zagotavlja, da posameznika pri tem namenu ne zmotijo različni 

drugi dejavniki (Eccles in Wigfield, 2002). Na področju uporabe teoretičnega okvira za 

konceptualizacijo motivacije, Pintrich in De Groot (1990) govorita o treh motivacijskih 

komponentah, ki so lahko povezane s tremi ustreznimi dimenzijami samoregulacijskega 

učenja. Te so: komponenta pričakovanja, ki se nanaša na prepričanja o pričakovanem uspehu, 

vrednostna komponenta, ki se nanaša na vrednotenje in prepričanja o pomembnosti naloge ter 

čustvena komponenta, ki je sestavljena iz emocionalnih reakcij na nalogo. V skladu s tem so 

motivacijske komponente pomembno povezane s kognitivnim sodelovanjem in učnimi 

dosežki ter s ciljno usmerjenostjo, ki je povezana z uporabo kognitivnih strategij, 

samoregulacijo in samoučinkovitostjo (Dweck, 1999; Pintrich in De Groot, 1990). 

 

V poznih devetdesetih letih 20. stoletja so se na osnovi sodobne teorije ciljev (npr. Ames, 

1992; Dweck in Legget, 1988; Locke in Latham, 1990) začeli oblikovati bolj celostni modeli 

spodbujanja učne motivacije (Juriševič, 2005). Raziskovalci so namreč prišli do ugotovitev, 

da so učni cilji pozitivno povezani z visoko samoučinkovitostjo (npr. Middleton in Midgley, 

1997), močnejšim prepričanjem o vrednosti naloge (npr. Harackiewicz, Barron in Elliot, 

1998; Wolters idr., 1996), boljšim upravljanjem časa in napora (npr. Pintrich, Marx in Boyle, 

1993), pogostejšo uporabo metakognitivnih strategij (npr. Middleton in Midgley, 1997), 

intenzivnejšo udeležbo v nalogah (npr. Harackiewicz idr., 2000) in večjo vztrajnostjo (npr. 

Valle, Núñez, Cabanach, González-Pienda, Rodríguez, Rosário, Muñoz-Cadavid in Cerezo, 

2009). 

 

Teorija postavljanja ciljev (Locke in Latham, 1990) cilje opredeli z izrazom konkretni cilji 

(angl. »target goals«), ki jih razume kot reprezentacije izidov ali rezultatov, ki jih posameznik 

želi doseči. Vrste ciljev, ki si jih posameznik zastavi, vplivajo na intenziteto motivacije, ki jo 

potrebuje za njihovo doseganje. Locke in Latham (1990) sta opredelila štiri ključne razloge, 

zaradi katerih zastavljanje ciljev izboljša učno uspešnost. Ti so: (1) cilj usmerja 

posameznikovo pozornost na zastavljeno nalogo, (2) mobilizira njegov trud, (3) povečuje 

vztrajnost ter (4) pospešuje razvoj novih učnih strategij, kadar stare niso več primerne.  
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Locke in Latham (1990) sta pojasnila tudi učinke ciljev na posameznikove dosežke skozi tri 

temeljne motivacijske mehanizme: (1) cilji uravnavajo intenzivnost truda/napora, ki ga 

posameznik vloži v nalogo, (2) posameznika vodijo k vztrajnosti v dejavnosti in (3) 

posameznika usmerjajo k ciljno relevantnim dejavnostim oziroma stran od ciljno nerelevantih 

dejavnosti (Van Yperen, 2003; Woolfolk, 2002). 

 

Koncept cilja se tako danes razume kot kognitivno reprezentacijo tega, kar posameznik 

poskuša doseči v določeni (učni) situaciji, oziroma kot medsebojno povezanost struktur 

znanja, ki se razlikujejo glede na dosegljivost (Boekaerts in Niemvirta, 2000). Različni cilji 

vodijo k različnih ciljnim usmerjenostim, zaradi česar se raziskovalci pri opredelitvi različnih 

vrst ciljev v povezavi s kakovostjo učnega procesa, ukvarjajo z raziskovanjem ciljev dosežka 

na eni in mnogovrstnimi cilji na drugi strani (Elliot in Murayama, 2008; Van Yperen, 2003). 

 

V zadnjih desetletjih se je na področju preučevanja učne motivacije uveljavila teorija 

motivacijskih ciljev v učnih situacijah dosežka (angl. »achievement goal theory«), za katero je 

značilen socialno kognitivni pristop k razumevanju posameznikovih namer pri učenju. 

Teorijo, ki poudarja pomembnost posameznikovega razmišljanja o sebi, učni nalogi in 

izvajanju učne dejavnosti so v različnih fazah razvijali Ames in Archer (Ames, 1992; Ames in 

Archer, 1988), Dweck in Legget (1988), Elliot in Harackiewicz (1996), Elliot in Church 

(1997), Pintrich (2000a), Harackiewicz s sodelavci (Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot, 

Thrash in Pintrich, 2002) ter Midgley s sodelavci (Midgley, Maehr, Hruda, Anderman, 

Anderman, Freeman, idr., 2000). Slednji so s svojim raziskovanim delom v veliki meri 

pripomogli tudi k empirični veljavnosti teorije.  

 

Teorija ciljev dosežka je postavila  novo konceptualizacijo ciljev in cilje opredelila kot 

namene posameznika, da se ukvarja z nalogo, saj je v ospredju postavila vprašanje, zakaj se 

posameznik v učni situaciji angažira (Ames, 1992). Avtorji, ki so razvijali teorijo 

motivacijskih ciljev dosežka, so motivacijsko usmerjenost v situaciji izkazovanja znanja in 

zmožnosti opredelili s ključnim pojmom ciljna usmerjenost. Ciljne usmerjenosti se ne 

nanašajo toliko na končni dosežek učenca v učni situaciji, temveč opredeljujejo njegovo 

motivacijsko usmerjenost v situacijah, kjer je potrebno pokazati znanje, sposobnosti in 

zmožnosti (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  
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Z učnimi dosežki povezane cilje je teorija dosežka razdelila na cilje obvladovanja in cilje 

izvedbe/dosežka (Ames, 1992), pri tem pa predpostavila, da cilji obvladovanja odražajo željo 

po razvoju in pridobivanju kompetenc, cilji izvedbe pa željo po demonstraciji lastne 

kompetentnosti v razmerju do drugih (Hijzen, Boekaerts in Vedder, 2006), oziroma željo po 

samoprezentaciji v socialnem kontekstu (Harackiewicz idr., 2002). V slovenski strokovni 

literaturi se za ciljno usmerjenost k izvedbi/dosežku uporablja tudi izraz ciljna usmerjenost v 

predstavitev lastnih zmožnosti oziroma samopredstavitveni cilji (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2009). Kot referenčni okvir za raziskovanje ciljev se danes dihotomijo med cilji 

obvladovanja in cilji izvedbe/dosežka tako najpogosteje uporablja. Tovrstna delitev v 

določeni meri odraža delitev na notranjo in zunanjo motivacijo, a tega vsekakor ne gre enačiti, 

saj imajo cilji v veliko večji meri poudarjeno kognitivno komponento, hkrati pa so veliko bolj 

situacijski oziroma odvisni od konteksta (Darnon, Muller, Schrager, Pannuzzo, 2006; Pintrich 

in Schunk, 2002). 

 

Ciljna usmerjenost v dosežke je deležna veliko pozornosti raziskovalcev, ki poskušajo 

pojasniti proces samoregulacije učenja (Elliot, Shell, Henry in Maier, 2005), saj imajo učni 

cilji v modelih samoregulacijskega učenja ključno vlogo (Pintrich, 2000b). Ciljna usmerjenost 

namreč vpliva na metakognitivni nadzor in samoregulacijo, ta pa povratno na učne dosežke 

(Nesbit, Winne, Jamieson-Noel, Code, Zhou, MacAllister, idr., 2006). Na področju ciljev 

dosežka številne raziskave preučujejo, kako lahko cilji, ki jim posameznik sledi, usmerjajo 

njegovo pozornost v različnih situacijah. Potrjujejo predpostavke teorije dosežkov o tem, da 

obstajata dve vrsti ciljev in sicer cilji obvladovanja ali učni cilji (angl. »learning goals«) 

oziroma cilji, orientirani v nalogo, skozi katere posameznik pridobiva znanje in razvija lastne 

kompetence ter cilji izvedbe/dosežka ali ego usmerjeni cilji oziroma cilji relativne 

sposobnosti, skozi katere poskuša posameznik demonstrirati lastne sposobnosti glede na druge 

(Darnon idr., 2006). Zaradi značilnosti socialnega konteksta je posameznikovo ciljno 

usmerjenost v dosežke (osebni cilji) seveda težko ločevati od ciljne orientiranosti, ki jo mladi 

zaznavajo v svojem okolju (okoljska ciljna orientiranost) (Midgley in Urdan, 2001).  

 

Ugotovitve različnih raziskav kažejo na pomembne razloge za revizijo teorije ciljev oziroma 

premik od dihotomije usmerjenosti v obvladovanje in izvedbo/dosežke v novo mnogovrstno 

ciljno perspektivo, ki bo omogočila boljše razumevanje motivacije ter dosežkov.  
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Razlogi za revizijo teorije ciljev so: (1) pomembnost ločevanja ciljne usmerjenosti pristop-

izogibanje (Elliot in Harackiewicz, 1996; Pintrich, 2000c), (2) pozitivni potenciali ciljev 

obvladovanja in ciljev izvedbe (Harackiewicz idr., 1998) in (3) potreba po opredelitvi načinov 

združevanja ciljnih usmerjenosti pristopa in obvladovanja v smeri spodbujanja optimalne 

motivacije (Harackiewicz idr., 2002; Pintrich, 2000c). Ugotovitve raziskav kažejo tudi, da 

posamezniki v učne situacije vstopajo z različnimi vrstami ciljev. Raziskovalci mednje, poleg 

ciljev dosežka, uvrščajo še cilje zabave (angl. »entertainment goals«; V šoli se želim 

zabavati.), samodeterminacijske cilje (angl. »selfdetermination goals«; Želim ugotoviti, kako 

to počnem.), delovne cilje (angl. »working goals«; Želim zaključiti nalogo.), cilje pripadnosti 

(angl. »belongingness goals«; Želim imeti veliko prijateljev.) in cilje socialne podpore (angl. 

»social support goals«; Želim pomagati drugim.) (Dowson in McInerney, 2001; Hijzen, 

Boekaerts in Vedder, 2006). 

 
 

2.4.1 Cilji dosežka 
 

 

Bolj izraziti cilji dosežkov so: (1) cilji obvladovanja (angl. »mastery approach goals«), (2) 

cilji izvedbe/dosežka (angl. »performance approach goals«), (3) cilji izogibanja obvladovanja 

/dela (angl. »mastery/work-avoidance goals«) in (4) cilji izogibanja izvedbe/dosežka        

(angl. »performance avoidance goals«) (Dowson, McInerney in Nelson, 2010; Elliott in 

Harackiewicz, 1996). 

 

Vlogo samoregulacije in ciljne usmerjenosti na dosežke opredeljujejo številne raziskave, ki 

ugotavljajo, da se samoregulirani posamezniki deloma razlikujejo od ne-samoreguliranih, saj 

so prvi bolj usmerjeni v cilje obvladovanja kot v cilje izvedbe/dosežka, hkrati pa so bolj 

usmerjeni v uporabo in razlikovanje učinkovitosti proti neučinkovitosti samoregulacijskih 

strategij za doseganje ciljev. Usmerjenost v cilje obvladovanja in usmerjenost v cilje 

izvedbe/dosežka predstavljata dva različna okvirja za predelovanje informacij (Kitsantas idr., 

2009). 
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Raziskovalci ugotavljajo, da se je sprejetje ciljev izvedbe/dosežka in ciljev obvladovanja med 

posamezniki s časom zmanjšalo, in da so spremembe na področju v obvladovanje usmerjenih 

ciljev razložile velik del sprememb tudi na področju uporabe učinkovitejših samoregulacijskih 

strategij. Sprejetje v obvladovanje usmerjenih ciljev je namreč pozitivno povezano z bolj 

učinkovito uporabo samoregulacijskih strategij in negativno z manj učinkovitimi površinskimi 

strategijami. Cilji obvladovanja se usmerjajo na učenje naloge, na izboljšanje in povečanje 

razumevanja, medtem ko se cilji izvedbe/dosežka osredotočajo na usposobljenost ali 

zmožnosti in na to, kako jih primerjati s sposobnostmi drugih (Kitsantas idr., 2009).  

 

V obvladovanje usmerjeni učenci kažejo višjo stopnjo truda in vztrajnosti, zato je bolj 

verjetno, da se preizkusijo v zahtevnih nalogah ter pri tem uporabljajo učinkovitejše 

kognitivne in samoregulacijske učne strategije, medtem ko v izvedbo/dosežke usmerjeni 

posamezniki uporabljajo manj vedenjskih spodbud in strategij (Ames, 1992; Kitsantas idr., 

2009). V obvladovanje usmerjeni učenci imajo tudi bolj prilagodljive atribucije na področju 

izobraževalnih uspehov in neuspehov, medtem ko so v izvedbo/dosežke usmerjeni učenci pri 

tem manj prilagodljivi, kar se posledično kaže tudi v manj prilagodljivem vedenju, kot je na 

primer naučena nemoč (Pintrich in Schunk, 1996) in izobraževalno samooviranje (Kitsantas 

idr., 2009; Leondari in Gonida, 2007). Ta vzorec je pravzaprav pričakovan, saj učenec, ki se 

dejansko želi naučiti, prav zaradi tega tudi uporablja samoregulacijske učne strategije, ki mu 

pomagajo vsebine tudi dejansko usvojiti, medtem ko učenec, ki želi prikazati predvsem lastno 

kompetentnost, uporablja za dosego učnih rezultatov (ocen) površinske učne strategije. Na 

splošno so v obvladovanje usmerjeni učenci bolj sposobni učinkovitejše samoregulacije kot v 

izvedbo/dosežke usmerjeni učenci (Linnenbrink, 2005). Kadar učenec verjame, da je 

inteligentnost nespremenljiva, v svoj napredek vlaga le minimalno in si običajno zastavljala 

cilje izvedbe/dosežka, saj hkrati verjame, da bo šele učni dosežek »dokazal« dejansko raven 

njihove inteligentnosti. Več pozornosti tako posveča temu, da bi dokazal, da je »pameten« kot 

temu »kako se nalogo naučiti«, zaradi česar je manj odporen na napake. Vsakič, ko ne doseže 

ciljnega rezultata, to zmanjša njegovo prepričanje o lastni učinkovitosti oziroma poveča 

negativno sodbo o lastni zmogljivosti. Praviloma v svoje učenje vključuje več učenja na 

pamet, pri uporabi učnih strategij pa se osredotoča na kognitivne strategije učenja (Abdullah, 

2007; Furham, Chamoro-Premuzic in McDougall, 2000).  

 

 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

61 

Po drugi strani pa si učenec, ki verjame, da inteligentnost ni fiksirana, bolj verjetno zastavlja 

učne cilje obvladovanja, razvija nove spretnosti, deluje v smeri pridobivanja dodatnih znanj in 

si prizadeva za osvojitev novega znanja oziroma vztraja tudi, ko se sooči s težavnimi 

nalogami (Ames 1992; Dweck 1986). V smeri doseganja ciljev tak učenec uporablja različne 

samoregulacijske učne strategije, kot so priprava zapiskov, elaboracija, parafraziranje, 

povzemanje in strategije zastavljanja vprašanj, zaradi česar tudi lažje premaguje občasne 

neuspehe in razvije višjo samoučinkovitost (Abdullah, 2007; Dweck 1986; Dweck in Leggett 

1988).  

 
 
Cilji obvladovanja  

 
 
Cilji obvladovanja (angl. »mastery approach goals«) vključujejo razvoj kompetenc ter 

povečujejo védenje in razumevanje procesa učenja (Murphy in Alexander, 2000), pozitivno 

vplivajo na učenje in motivacijo ter so pozitivno povezani z visokim kognitivnim 

udejstvovanjem, visoko ravnijo samoučinkovitosti, interesa za izzive in reševanje problemov 

(Anderman, Maehr in Midgley, 1999; Mansfield, 2010). Omogočajo iskanje priložnosti za 

povečanje lastnih kompetenc in soočanje z novimi izzivi, v primeru izkušnje neuspeha pa 

zagotavljajo informacije o vloženem trudu v določeni situaciji in možnosti za pripisovanje 

neuspeha pomanjkanju truda ali neučinkoviti uporabi učnih strategij (Elliot in Dweck 1988; 

Mattern, 2005). Usmerjenost v cilje obvladovanja je pozitivno povezana tako z 

motivacijskimi kakor tudi s kognitivnimi izidi in učnimi dosežki (Ames, 1992; Hofer, Yu in 

Pintrich, 1998; Pintrich in Schunk, 1996). Različne raziskave so potrdile pozitivno povezanost 

med cilji obvladovanja in posameznikovo notranjo motivacijo za izvedbo naloge (Darnon idr., 

2006). Višja raven usmerjenosti v cilje obvladovanja vodi tudi k višjim učnim dosežkom, iz 

česar je mogoče sklepati, da cilji obvladovanja spodbujajo k učinkovitejšemu 

samoregulacijskemu učenju (Kitsantas, 2009).  

 

Raziskave so pokazale tudi, da k obvladovanju usmerjeni učenci pogosto najdejo več izzivov, 

uporabljajo več učinkovitih učnih strategij, vključno z metakognitivnimi strategijami, 

strategijami globokega procesiranja, imajo bolj pozitiven odnos do šole in višjo stopnjo lastne 

učinkovitosti kot k izvedbi usmerjeni učenci (Ames, 1992; Elliot in Dweck, 1988; 

Middletown in Midgley, 1997; Nesbit idr., 2006; Pintrich, 2000a).  
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Raziskave kažejo tudi, da je ciljna usmerjenost o obvladovanju povezana z mnogimi različno 

prilagodljivimi spremenljivkami, kot so učna samoučinkovitost, pripisovanje uspeha 

osebnemu trudu/naporu, strategije aktivnega obvladovanja, vztrajnost ob pojavu težav (Elliott 

in Dweck, 1988), učenje z notranjo motivacijo (Meece, Blumenfeld in Hoyle, 1988) in visok 

učni uspeh (Mattern, 2005).  

 
 
Cilji izvedbe/dosežka  

 
 
Cilji izvedbe ali dosežka (angl. »performance approach goals«) običajno odražajo željo po 

pridobitvi pozitivne ocene in izogibanju negativni oceni lastne kompetentnosti v primerjavi z 

drugimi (Murphy in Alexander, 2000). Kontekst ciljne usmerjenosti k izvedbi/dosežku je 

namreč pomembno povezan z oceno situacij, v katerih je poudarek na tekmovanju in 

primerjanju z drugimi (Graham in Golan, 1991), zaradi česar je usmerjenost k izvedbi 

povezana tudi s presojo o pomanjkanju sposobnosti, ki se pojavi, kadar učenec uspeh doseže z 

minimalnim vloženim trudom. V tovrstnih okoliščinah učenci z samozaznanimi nizkimi 

zmožnostmi pogosto razvijejo ciljno usmerjenost k izvedbi/dosežku, ki zahteva socialno 

odobritev ali ojačanje (Meece idr., 1988), svojo pozornost pa usmerijo izključno v normativno 

doseganje uspeha (Ames, 1992). Cilji izvedbe/dosežka so sicer pozitivno povezani z učnimi 

dosežki, hkrati pa tudi s površinskimi pristopi k učenju ter z osredotočenostjo na zunanje 

nagrade (Midgley, Kaplan in Middleton, 2001). Negativno vplivajo na z dosežki povezana 

vedenja, ki se kažejo kot površinska obdelava informacij, šibka retencija, strategije 

samooviranja, kot odlašanje in nepripravljenost poiskati pomoč (Mansfield, 2010). 

 

Ciljna usmerjenost pristopa k izvedbi/dosežku je pozitivno povezana s spremenljivkami, kot 

so vrednost naloge, učna samopodoba, količina vloženega truda in učni dosežek, ni pa 

povezana s spremenljivkami globinskega procesiranja in notranjo motivacijo (Harackiewicz 

idr., 2002). Vzorci motivacijskih ciljev, povezani s ciljno usmerjenostjo k izvedbi vključujejo 

izogibanje zahtevnim nalogam in skupaj s presojo o pomanjkanju sposobnosti negativno 

vplivajo tudi na prihodnje neuspehe (Dweck, 1986).  
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Ugotovitve različnih raziskav kažejo, da je ciljna usmerjenost k izvedbi/dosežku povezana 

tudi s spremenljivkami, kot so izogibanje pomoči, goljufanje na izpitih, samoviranje, 

nepripravljenost vztrajati v primeru neuspeha (Dweck in Leggett, 1998), negativni občutki v 

primeru neuspeha, uporabo površinskih kognitivnih strategij in z uporabo strategij pasivnega 

obvladovanja (Akin, 2008). 

 
 
Cilji pristopa in izogibanja  

 
 
Alternativni vidik napovedovanja uspešnosti na področju učnih dosežkov je mogoče izpeljati 

tudi iz ciljne usmerjenosti pristop-izogibanje (angl. »approach-avoidance goals«). Ciljna 

usmerjenost oziroma motivacijska regulacija pristopa in izogibanja aktivira diametralno 

različne sklope posameznikovih notranjih motivacijskih procesov, zato lahko bistveno bolj 

uspešno napoveduje notranje motivacijske učinke kot usmerjenost k obvladovanju-izvedbi 

(Elliot in Harackiewicz, 1996). Tako ciljna usmerjenost pristopa k izvedbi/dosežku kakor tudi 

ciljna usmerjenost pristopa k obvladovanju sta usmerjeni k pridobivanju kompetenc, saj obe 

spodbujata funkcionalno ekvivalenten niz procesov, ki vodijo v optimalno izvedbo naloge 

oziroma spodbujajo notranjo motivacijo. Posameznik namreč okoliščine dosežka doživlja kot 

izziv, kar nadalje oblikuje vznemirjenost, spodbuja njegova emocionalna in kognitivna 

prizadevanja, krepi koncentracijo, usmerja k uspehu oziroma relevantnim informacijam o 

uspehu ter spodbuja njegovo notranjo motivacijo (Abd-El-Fattah, 2006; Elliot in 

Harackiewicz, 1996; Van Yperen, 2003).  

 

Ciljna usmerjenost k izogibanju izvedbi/dosežku je nasprotno usmerjena v izogibanje 

nekompetentnosti in kot taka vzbuja procese, ki so nasprotni naravnemu konstruktu notranje 

motivacije, saj posameznik okoliščine dosežka doživlja kot grožnjo, ki se ji želi, če je le 

mogoče, izogniti. V kolikor se situaciji ne more fizično izogniti, ta v njem izzove anksioznost, 

spodbuja samozaščitni umik njegovih čustvenih in kognitivnih virov, sproži motnje v procesu 

koncentracije in v izvedbi naloge, posameznika pa usmeri k neuspehu oziroma relevantnim 

informacijam o neuspehu, kar slabi njegovo notranjo motivacijo (Elliot in Harackiewicz, 

1996). Cilja usmerjenost k izogibanju izvedbi/dosežku je po ugotovitvah nekaterih raziskav 

razlog za neprilagojeno vedenje (Elliot in Church, 1997; Elliot in Harackiewicz, 1996).  
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Ciljna usmerjenost k izogibanju izvedbi/dosežku je povezana tudi z negativnimi izidi in 

neučinkovitimi prilagoditvami zahtevam glede na zahteve situacije/naloge, ki se kažejo v 

posameznikovi zaznani nižji samoučinkovitosti, anksioznosti, brezupu, uporabi 

neorganiziranih površinskih učnih strategij, nižjih učnih dosežkih, nižjem samozaupanju in 

samooviranju (Middleton in Midgley, 1997; Smith in Sinclair, 2005). Ciljna usmerjenost v 

izogibanje obvladovanju se je pokazala povezana z nižjo učno uspešnostjo, nižjimi interesi, 

izgubo veselja, redko ali površno uporabo strategij učenja, odtujenostjo in ciničnim odnosom 

do šole ter z negativnimi čustvi in zunanjimi atribucijskimi vzorci (Harackiewicz idr., 2002; 

Tuominen-Soini, Salmela-Aro in Niemivirta, 2008).  

 

Ob pregledu 41 raziskovalnih člankov, kjer se je pojavila usmerjenost k ciljem pristopa, sta 

Elliot in Moller (2003) ugotovila, da so cilji pristopa pozitivno povezani s spremenljivkami, 

kot so vložen trud, aspiracija po dosežkih, zmogljivost za dosežke, samoučinkovitost in 

površinske obdelave, niso pa povezani s spremenljivkami, kot so izogibanje iskanju pomoči, 

globinsko obdelovanje podatkov, samooviranje in samoregulacija učenja. 

 

Raziskave na področju učenja mladostnikov, v katerih so preučevali učinke njihovega 

doseganja ciljev, so ugotavljale, da je njihova usmerjenost k ciljem pristopa povezana z 

instrumentalnim/avtonomnim iskanjem pomoči, medtem ko pri ciljni usmerjenosti k 

izogibanju, iskanje pomoči predstavlja grožnjo in vodi v izogibanje in preprečevanje 

prejemanja pomoči (Pintrich, 2000b, 2000c; Pintrich in Schunk, 2002). Iskanje pomoči vpliva 

tudi na druge strategije, ki jih učenec uporablja, se pa od drugih strategij razlikuje v tem, da 

hkrati vključuje tako pomembne druge v socialnem kontekstu kakor tudi posameznikovo 

samoregulacijo in je zato posebej občutljiva na področju interakcij socialnega konteksta 

(Wolters idr., 2003). 
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2.4.2 Socialni cilji  
 
 
Socialni cilji so nanašajo na posameznikove socialne razloge za dosežke v učnih situacijah. 

Bolj izraziti socialni cilji na področjih dosežkov vključujejo cilje socialne solidarnosti (angl. 

»social solidarity goals«), cilje socialne skrbi in pripadnosti (angl. »social concern and 

affiliation goals«), cilje socialne odobritve in odgovornosti (angl. »social approval and 

responsibility goals«) in socialno statusne cilje ali v prihodnost usmerjene cilje (angl. »social 

status goals/future oriented goals«) (Dowson idr., 2010).  

 

Raziskovalci so opredelili tudi vrsto drugih socialnih ciljev, ki so povezani z motivacijo, kot 

so cilji socialne odgovornosti (podrejanje pravilom in pričakovanje socialnega okolja), 

prosocialni cilji (pripravljenost pomagati, deliti in sodelovati), cilji pripadnosti in odnosov 

(želja po pripadnosti in sprejetosti, vzpostavitvi odnosov), cilji odobravanja (biti drugim všeč, 

pridobiti odobritev s strani učiteljev, vrstnikov, staršev), varstveni cilji (pomagati drugim) in 

statusni cilji (imeti dober položaj med vrstniki) (Levy, Kaplan in Patrick, 2004). Tri vrste 

socialnih ciljev se v raziskavah pojavljajo pogosteje, in sicer cilji odgovornosti, cilji odnosov 

ter statusni cilji. Vsi socialni cilji imajo na motivacijo in dosežke pomemben vpliv (Patrick, 

Ryan in Kaplan, 2007); mogoče je celo, da »so posameznikovi cilji dosežka (obvladovanja in 

izvedbe/dosežka) od njih odvisni« (Dowson in McInerney, 2010, str. 40).  Občutek pripadnosti 

učencu omogoča sprejetje ciljev, ki jih pozitivno vrednoti socialna skupina, ki ji pripada,  

želja po dosežkih zaradi pripadnosti skupini pa je dobro znan pojav, ki daje osnovo mnogim 

dosežkom (Hijzen, Boekaerts in Vedder, 2006). Socialni cilji so pomembni v vseh starostnih 

obdobjih, posebej pomembni pa so prav za mladostnike, ki socialne cilje pogosto razumejo in 

doživljajo kot veliko bolj pomembne od učnih ciljev. Iz tega razloga je kombinacija ciljev 

obvladovanja in socialne ciljne usmerjenosti lahko veliko bolj učinkovita kakor usmerjenost 

izključno v cilje obvladovanja. Čustva pripadnosti in socialne odgovornosti, ki izhajajo iz 

socialnih ciljev, kot so osebni cilji, cilji socialne podpore in cilji pripadnosti, namreč 

zagotavljajo dodatno spodbudo učnim ciljem (Hijzen, idr., 2006). Wentzelova (1994), ki je 

raziskovala  vpliv socialnih ciljev (prosocialni cilji in cilji socialne odgovornosti) na učenje, je 

ugotovila, da je prosocialno vedenje pozitivno povezano z učnimi dosežki. 
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Posebno pozornost na področju socialnih ciljev raziskovalci posvečajo tudi vlogi 

posameznikovega pogleda nase v prihodnosti in vplivu njegovih statusnih ali prihodnjih ciljev 

na njegovo neposredno motivacijo v učnih nalogah. Prihodnje cilje označujejo kot uporabno 

vrednost ciljev, prihodnjo časovno usmerjenost in v prihodnost usmerjene zunanje cilje ter 

ugotavljajo, da so prihodnji cilji pomembno povezani s storilnostno motivacijo. Zaradi 

možnih vplivov na doseganje specifičnih ciljev, lahko pozitivno vplivajo na učne dosežke, na 

samoregulacijo, na obdelavo informacij ter na obseg vloženega truda in napora ob upadu 

interesa. Posebej pomembni so prihodnji cilji mladostnikom, saj jih v času zaključevanja 

srednje šole k temu odločno spodbuja in od njih to tudi pričakuje  njihovo socialno okolje 

(starši, učitelji). Dosedanji rezultati raziskav tega področja kažejo, da so prihodnji cilji 

pomembno povezani s posameznikovo motivacijo, da širši  življenjski cilji in želje prispevajo 

k bolj učinkovitemu neposrednemu doseganju ciljev ter da so prihodnji cilji pozitivno 

povezani tako s cilji izvedbe/dosežka kakor tudi s cilji obvladovanja (Mansfield, 2010).  

 
 

2.4.3 Vpliv staršev na posameznikovo motivacijo in ciljno usmerjenost 
 
 
 
Štiri dimenzije interakcij med posameznikom in njegovimi starši lahko zanesljivo napovejo 

posameznikovo socialno, emocionalno in kognitivno kompetentnost (Baumrind, 1971, 1991 v 

Wentzel, 1999). Te dimenzije so: (1) nadzor, ki zagotavlja stabilnost pravil ter določitev in 

vztrajnost pri strukturah posameznikih dejavnosti, (2) zrelostne zahteve, ki odražajo 

pričakovanja po zanesljivosti in samonadzoru, (3) jasnost komunikacije, ki odraža namero po 

pridobitvi posameznikovega mnenja in čustvenih odzivov ter razlogov za medsebojno 

spoštovanje ter (4) vzgoja, ki odraža tako starševsko toplino, odobritev kakor tudi zavestno 

zaščito posameznikove fizične in emocionalne dobrobiti. 

 

Raziskave, ki so proučevale razvoj posameznikovih kompetenc, notranje motivacije, 

dojemanja učnih kompetenc in nadzora, nemoči in ciljne usmerjenosti v obvladovanje, so 

pokazale, da je motivacija kritično povezana s socializacijskimi procesi in učnimi dosežki 

oziroma, da imajo družinski socializacijski procesi pomemben vpliv na posameznikovo 

motivacijo za dosežke v širšem socialnem kontekstu (Wentzel, 1999).  
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Kontekst interpersonalnih odnosov, ki posamezniku zagotavlja strukturo, standarde in 

pričakovane dosežke, občutek avtonomnosti pri odločanju in emocionalno podporo, skozi  

lastne zaznave in interpretacije posameznika motivira ter v njem vzbuja željo po učnih 

dosežkih. V kolikor posameznik odnose s starši doživlja kot vzgojne in demokratične, 

oziroma če mu ti zagotavljajo strukturo in jasna pričakovanja o njegovem vedenju, lahko 

tovrstne socialne kognicije spodbujajo sprejetje in internalizacijo ciljev in vrednot staršev, 

vključujoč socialne in intelektualne cilje, vezane na vzgojno-izobraževalne dosežke (Wentzel, 

1999). 

 

Družina oziroma starši imajo pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikovih aspiracij, 

pričakovanj, prihodnjih ciljev in usmerjenosti. Starševske zaznave izobraževanja in možnosti 

zaposlovanja predstavljajo pomemben izziv tudi posamezniku. Višja pričakovanja namreč 

razvijejo tisti posamezniki, katerim starši aktivno in pozitivno izražajo svoje norme, vrednote 

in zaznave o vrednoti izobraževanja in zaposlovanja (Khattab, 2005). Na področju 

socializacijskih vplivov pomembnih odraslih, posebej staršev, na posameznikovo 

izobraževanje, so številne raziskave pokazale, da so dejavniki kot so prepričanja, pričakovanja 

in stili staršev ter njihovi vedenjski vzorci povezani z učnimi dosežki njihovih otrok 

(Gonzales-DeHass, Willems in Holbein, 2005; Grolnick, Ryan in Deci, 1991). Z vidika 

motivacijske in samoregulacijske teorije je tudi približevanje in izogibanje staršem 

pomemben mehanizem posameznikove socializacijske in čustvene samoregulacije, ki vpliva 

tudi na raven zaznave o spodbudi/grožnji v procesu samoregulacije učenja (Dennis, 2006).  

 

Raziskovalci so na eni strani ugotavljali tudi, da so posamezniki dosegali pomembno boljše 

učne uspehe, ko si jim starši nudili pomoč pri šolskih domačih nalogah in skupaj z njimi 

sprejemali odločitve o pomembnih šolskih izbirah. V drugih raziskavah so bili ti rezultati 

mešani oziroma neenotni, saj v nekaterih med vključenostjo staršev in posameznikovim 

učnim uspehom niso našli nobene povezave oziroma so med spremenljivkama ugotovili 

negativno razmerje (Abd-El-Fattah, 2006). Ena od možnih razlag za tako neenotne ugotovitve 

je lahko, da vpliv vključenosti staršev v posameznikove šolske dejavnosti vključuje tudi druge 

posredne dejavnike vpliva oziroma da nanjo vplivajo tudi druge spremenljivke. Druga od 

možnih razlag se nanaša na vpliv vključenosti staršev v šolske dejavnosti in socialno podporo 

staršev na posameznikovo višje samovrednotenje, pri čemer je mogoče sklepati, da se 

posamezniki, ki zaznavajo vključenost staršev, počutijo tudi bolj kompetentne.  
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Vključenost staršev je namreč povezana s višjim vrednotenjem izobraževanja njihovih otrok, 

kar slednje lahko vodi k višjim izobraževalnim aspiracijam. Sodelovanje staršev namreč 

vpliva ne le na učne dosežke njihovih otrok, ampak tudi na njihovo odnos in motivacijo 

povezano s šolo (Grolnick, Ryan in Deci, 1991). Osebna vključenost staršev in interes, ki ga 

kažejo za otrokovo izobraževanje, otroku zagotavlja potrebne pozitivne vire izkušenj o 

vrednosti izobraževanja (Grolnick in Slowiaczek, 1994). Na cilje dosežkov in na socialne 

cilje, predvsem na statusne cilje posameznika vpliva tudi izobrazba staršev; posamezniki, 

katerih starši imajo univerzitetno izobrazbo, statusne cilje pomembno višje vrednotijo. 

Tovrstni vplivi so predvidoma posredni, prek starševskih vrednostnih usmeritev oziroma 

višjih aspiracij staršev za učne dosežke otrok, zaradi česar je mogoče sklepati, da 

socialnoekonomski dejavniki ustvarjajo pozitivno učno atmosfero (Mirkov, Spasenović in 

Trebješanin, 2005). Zaznavanje socialne podpore in pripadnost direktno podpirata sprejetje 

socialno pomembno vrednotenih ciljev, kar kaže na pomembno povezavo med zaznano 

podporo in motivacijskimi izidi (Wentzel, 1998). 
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2.5 Samoregulacija in samoregulacijsko učenje 
 
 
Edini neuspeh, ki nima dostojanstva, je odsotnost poskusa. 

Malcolm F. MacNeil  
 

 

Sredi osemdesetih let se je pri iskanju odgovora na vprašanje, kako posameznik postane 

mojster/ekspert lastnega učenja, oblikovalo tako imenovano področje samoregulacijskega 

učenja (Zimmerman, 1990). Pomembno večanje števila raziskav na področju samoregulacije 

je nakazalo na potrebo po prehodu z zunanje regulacije učenja na samoregulacijo (Boekaerts, 

1987; Hacker, Dunlosky in Graesse 1998; Schunk in Zimmerman, 1998), enako pa kažeta tudi 

dva pomembna premika pri preučevanju samoregulacije v zadnjih tridesetih letih. Prvega je 

zaznamoval premik od preučevanja kognicije in metakognicije k povezovanju kognitivnih in 

emocionalnih procesov ter njihovega celostnega obravnavanja v procesu samoregulacije, 

drugega pa premik od raziskovanja metakognicije in samoregulacije iz strogo kontroliranih 

laboratorijskih razmer k preučevanju samoregulacije učenja v realnih šolskih situacijah 

(Peklaj, 2000). Večina teoretskih konceptov samoregulacije vključuje zastavljanje ciljev, 

vodenje procesov in strategij, povratno informacijo in samoevalvacijo, temeljni elementi 

posameznikove proaktivnosti pa obsegajo zastavljanje lastnih ciljev, vztrajnost in 

prilagodljivost. Kljub številnim poskusom konceptualizacije in operacionalizacije 

posameznikove samoregulacijske kapacitete, še vedno ni enotne opredelitve samoregulacije 

(Lončarič in Peklaj, 2008). 

 

Samoregulacija se nanaša na posameznikove samoustvarjene misli, čustva in vedenja, ki so 

usmerjena k doseganju ciljev (Zimmerman, 2000, 2002). Zmožnost samoregulacije lastne 

motivacije, kognicij, čustev in vedenja je ključna za posameznikov razvoj (McGrew, 2010; 

Pintrich in Zusho, 2002). Pojmovno se samoregulacija nanaša na posameznikovo uporabo 

kontrole nad samim seboj, skozi dva različna, a kompatibilna procesa: opazovanje lastnega 

stanja v smeri doseganja lastnih ciljev in postopki za spreminjanje oziroma izboljšanje 

trenutnega stanja (Lončarič in Peklaj, 2008). Samoregulacija se nanaša tudi na  izbiro in 

doslednost posameznika (Steinunn in Lerner, 2008) in je kot taka odločilno odvisna od 

njegove dobro integrirane hierarhije ciljev (Boekaerts in Cascallar, 2006). 
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Samoregulacija služi kot celovit okvir za razumevanje tega, kako posameznik postane aktivni 

nosilec lastnega učnega procesa, s širšega vidika pa jo je mogoče razumeti kot zmožnost 

posameznika, da  razvije védenje, veščine in odnose, ki jih lahko prenese iz enega učnega 

konteksta v drugi učni kontekst (Boekaerts, 1999). Samoregulacija ali samoregulacijsko 

učenje je aktiven, konstruktiven proces, v katerem si učenec zastavlja učne cilje, nato pa 

spremlja, regulira in nadzira lastne kognicije, motivacijo in vedenje (Pintrich, 2000c).  

Samoregulacija je sistematični proces, ki vključuje postavljanje osebnih ciljev in usmerjanje 

lastnega vedenja k doseganju zastavljenih ciljev, samoregulacijsko vedenje pa se nanaša na 

povratno zanko, ki zmanjšuje razliko med idealnim in zaželenim vedenjem (Lončarič in 

Peklaj, 2008). 

 
Samoregulacijski procesi igrajo ključno vlogo pri razvoju in uporabi znanj, izboljšujejo 

zavedanje o napredovanju na področju učnih dosežkov in krepijo občutek lastne učinkovitosti. 

Samoregulacijske procese sestavljajo kognitivna, emocionalna, motivacijska in vedenjska 

komponenta, kar v okviru spreminjajočih pogojev socialnega konteksta, v smeri doseganja 

želenih rezultatov, omogoča prilagajanje ciljev in dejanj (Zimmerman in Cleary, 2004). 

Samoregulacija je nedvomno kompleksen pojav, na katerega vplivajo številni dejavniki. 

Boekaerts in Niemivirta (2000, str. 445) samoregulacijo opredelita kot »holistični sistemski 

koncept, ki skozi interaktivne procese med različnimi kontrolnimi sistemi, kot so kontrola 

pozornosti, metakognicije, motivacije, emocij, dejanj in volje, zajame celotno upravljanje 

posameznikovega vedenja.« 

 

Facione (1990) v Delfskem poročilu (angl. »The Delphi Report«) samoregulacijo opredeli kot 

slednjo izmed šestih temeljnih kognitivnih veščin učinkovitega kritičnega mišljenja. Mednje 

sodijo še (1) interpretacija, (2) analiza, (3) evalvacija, (4) sklepanje in (5) razlaga. Razumejo 

jo kot kognitivno veščino zavestne regulacije kognitivne dejavnosti, elementov, ki jih učenec 

v teh dejavnostih uporabi in rezultatov teh dejavnosti. V procesu sklepanja učenec uporablja 

veščine analize in evalvacije v smeri problematiziranja, potrjevanja ali spreminjanja lastnih 

procesov sklepanja ali rezultatov le-tega. Avtor v poročilu povzame sklepe številnih ekspertov 

s področja kritičnega mišljenja, ki kritično mišljenje pojmujejo kot namensko, 

samoregulacijsko presojo, katere rezultat so interpretacija, analiza, evalvacija in sklepanje ter 

razlaga dejstvenih, konceptualnih, metodoloških, kriterijskih ali kontekstualnih pomislekov, 

na katerih presoja temelji.  
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Kriti čno mišljenje je mogoče razumeti kot temeljno orodje raziskovanja, kot osvobajajočo silo 

v vzgoji in izobraževanju in kot močno orodje v osebnem in družbenem življenju 

posameznika (Rupnik Vec in Kompare 2006).  

 

S samoregulacijo so poleg socialno kognitivne teorije povezane tudi številne druge teorije, kot 

so teorije (notranje) motivacije, samodeterminacijska teorija, teorije ciljev, teorije interesov, 

teorije pričakovanj in vrednosti, teorije samoučinkovitosti, atribucijska teorija, kontrolna 

teorija, teorija samovrednotenja, teorija socialnega zavedanja idr. (McGrew, 2010). 

 
 

2.5.1 Samoučinkovitost  
 
 
V procesu razvoja in uporabe samoregulacije Bandura (1989b) posebej izpostavlja 

pomembnost samoučinkovitosti (kognitivna determinantna) in vplivov okolja. 

»Samoučinkovitost je zapleten, produktiven proces, ki vključuje posameznikovo sestavljanje in 

usklajevanje prilagoditvenega delovanja v spremenljivih okoliščinah« (Bandura 1989b,       

str. 727).   

 

Med mehanizmi posameznikovega delovanja ima prav mehanizem osebne samoučinkovitosti 

osrednjo vlogo, saj je tudi temelj njegovih prepričanj o lastnem delovanju (Bandura, 1991, 

1997). Samoučinkovitost je mogoče razumeti tudi kot posameznikovo sodbo o zaznani 

zmožnosti za izvedbo specifične naloge, kot dinamičen konstrukt, ki vsebuje mobilizacijsko 

komponento (Gist in Mitchell, 1992). Vsi dejavniki, ki posamezniku služijo kot vodniki in 

motivatorji, imajo namreč svoj temelj v njegovem prepričanju, da lahko s svojim delovanjem 

doseže spremembo. Prepričanje v lastno učinkovitost je ključni vir razvoja in sprememb 

(Bandura, 1997). Deluje skozi vplive na kognitivne, motivacijske in emocionalne procese ter 

procese odločanja. Samoučinkovitosti se bolj nanaša na dojemanje lastnih zmožnosti kot na 

dojemanje občutkov in emocij, zato je ni mogoče enačiti s samozavestjo (Bandura, 2003b, 

2006). »Dojemanje lastne samoučinkovitosti je povezano z dvema vidikoma povratne zanke: 

samoopazovanjem ter motivacijo in dosežki« (Zimmerman in Martinez-Pons, 1990, str. 51). 
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Bandura (1986) je med raziskovanjem motivacije in učenja z opazovanjem opazoval vrste 

ciljev, ki si jih posamezniki postavljajo zase in moč njihove zavezanosti ciljem glede na 

njihovo dojemanje lastne zmogljivosti oziroma lastne samoučinkovitosti. V svojem 

raziskovanju je dokazal, da učenec, ki verjame, da neke naloge ne more opraviti, naloge tudi 

dejansko ne bo zmogel, četudi ima za to vse potrebne zmožnosti. Nasprotno pa bo 

posameznik, ki verjame, da nalogo zmore opraviti, v tem po vsej verjetnosti tudi uspel, četudi 

sprva za to nima ustreznih zmožnosti.  

 

Raziskave na področju mnogovrstnih socialno kognitivnih mehanizmov in socialnega 

konteksta, v katerem se aktivirajo, so pokazale, da lahko prav samoprepričanja pomembno 

napovedujejo posameznikovo vedenje (Bandura in Cervone 1983; Cervone idr., 2001). Ocena 

lastne učinkovitosti oziroma ocena lastne zmogljivosti za izvajanje specifičnih dejavnosti je 

visoko povezana z ocenami, ki jih je posameznik uporabil v predhodnih situacijskih ocenah 

lastne učinkovitosti, kar omogoča identifikacijo delnih razmer, znotraj katerih bo predvidel 

bodisi lastno visoko bodisi nizko učinkovitost. Kritični vidik teh napovedi kaže na to, da so 

samoprepričanja nastala idiografsko, saj imajo posamezniki različna prepričanja o sebi in 

socialnih situacijah, zaradi česar je tudi samoučinkovitost mogoče napovedati na situacijskih 

temeljih. Posameznikove ocene lastne samoučinkovitosti so dosledno visoke (nizke) glede na 

to, ali situacijo subjektivno povezujejo s pozitivno (negativno) shemo o sebi (Cervone in 

Winer, 2010). Posameznikova presoja lastnih zmožnosti vpliva tudi na njegova pričakovanja 

o tem, koliko truda bo potrebno mobilizirali za uresničevanje sprejetih ciljev in na to, kako se 

bo odzval na neskladja med lastno učinkovitostjo in želenim dosežkom (Bandura, 1986). Na 

tem področju Bandura govori o vedenjskih vzorcih. Prepričanja o lastni učinkovitosti vplivajo 

na izbiro vrste dejavnosti in okolij. Pomembno prispevajo k posameznikovi uspešnosti, saj so 

del kompleksnega, interaktivnega sistema procesa samoregulacije in psihosocialnih vplivov 

(Bandura, 1997). Pri razumevanju samoučinkovitosti je pomembno razlikovanje med socialno 

kognitivno teorijo in samoučinkovitostjo kot pomembnim delom teorije, saj slednja pri 

vodenju posameznikovih misli, motivacije in dejavnosti deluje hkratno z drugimi 

determinantami. Prepričanja o samoučinkovitosti se namreč ne nanašajo le na nadzor nad 

lastno dejavnostjo, temveč tudi na samoregulacijo lastnih miselnih procesov, motivacije in 

emocionalnih ter fizioloških stanj (Bandura, 1997). »Posameznikovo mišljenje, prepričanje in 

čutenje vplivajo na to, kako se vede« (Bandura, 1986, str. 25), zato lahko govorimo o 

posameznikovem sistemu prepričanj, ki mu omogočajo izvajanje nadzora nad lastnimi 

kognicijami, emocijami in vedenjem.  
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Samoučinkovitost je izvor različnih pričakovanj, ki izhajajo iz občutka samoučinkovitosti in 

vključujejo pričakovanja učinkovitosti (angl. »efficacy expectation«) in pričakovanja izida 

(angl. »outcome expectation«). Pričakovanja učinkovitosti so prepričanja posameznika, da 

lahko uspešno izvede vedenje v smeri doseganja rezultata, pričakovanja izida pa ocena tega, 

ali ga bo določeno vedenje vodilo do rezultata (Slika 7) (Bandura, 1977).  

 

 

Slika 7: Razlika med pričakovanjem učinkovitosti in pričakovanjem izida (Bandura, 1977, str. 193, Bandura, 
1997, str. 22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pričakovanja so posameznikova prepričanja o tem, kako učinkovito bo deloval v prihodnjih 

nalogah (Shavelson, Roeser, Kupermintz, Lau, Ayala, Haydel in Schultz, 2002), 

samoučinkovitost pa so posameznikova prepričanja o zmogljivostih organizacije in izvedbi 

dejanj, potrebnih za obvladovanje pričakovanih situacij (Bandura, 1997). Samoučinkovitost 

neposredno vpliva na kakovost razmišljanja in uporabo pridobljenega znanja in spretnosti, 

posredno pa vpliva tudi na povečanje vztrajnosti pri iskanju rešitev na zastavljen problem 

(Shavelson idr., 2002).   

 

Pričakovanja učinkovitosti so tista, ki vplivajo na to, ali bo posameznik v svojem razmišljanju 

ali optimističen ali pesimističen, usmerjen v samoizboljšanje ali pa v samooslabitev. 

Prepričanja vplivajo tudi na njegove cilje in aspiracije ter na to, kako se bo uspel motivirati in 

v koliki meri bo vztrajal ob težavah in stiskah. Učinkovitost prepričanj vpliva tudi na 

pričakovanja izidov in obravnavo priložnosti in ovir ter na izbire ob pomembnih odločitvah 

(Bandura, 2006). Pričakovanja izida so povezana s prepričanji o učinkovitosti, ta pa delno 

določajo tudi pričakovanja. Izvedba določene naloge temelji na prepričanju posameznika, da 

lahko nalogo izvede uspešno ter na njegovi oceni verjetnosti, da ga bo izbrano vedenje vodilo 

k želenemu rezultatu. Vedenja tako ne motivira valenca izida, ampak prepričanje 

posameznika, da bo pri izvedbi naloge uspešen (Bandura, 1986).  

posameznik vedenje izid 

Pričakovanje izida 
(fizično, socialno, samoevalvacijsko) 

Pričakovanje učinkovitosti 
(nivo, moč, posplošljivost) 
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Pričakovanje izida vpliva tudi na motivacijo, razen v primerih, ko rezultati niso povsem 

odvisni od kvalitete izvedbe določenega dejanja oziroma so na nek način v naprej določeni in 

ločeni od prepričanj o samoučinkovitosti (kadar zunanji dejavniki vnaprej vplivajo na izid, ali 

kadar so izidi vnaprej določeni in kvaliteta ni pomembna) (Bandura, 1989a). 

Samoučinkovitost je tudi samoprepričanje v sposobnost obvladovanja različnih veščin. 

Uspešna izvedba specifičnega vedenja je seveda odvisna od posameznikovega posedovanja 

pripadajočih veščin, a ne glede na to samoprepričanje ni funkcija posameznikovih veščin, 

temveč njegovega prepričanja o uporabnosti teh veščin. Da bi lahko bil pri uporabi veščin in 

strategij uspešen, mora posameznik najprej pridobiti izkušnjo o njeni učinkovitosti 

(Weinstein, Husman in Dierking, 2000). Posameznik pogosto prejema prepričljive 

informacije o lastni učinkovitosti s strani učiteljev, staršev ali vrstnikov, da je nalogo zmožen 

izpeljati (To zmoreš.), kar lahko njegovo samoučinkovitost spodbudi, seveda pa 

posameznikova izkušnja morebitnega poznejšega neuspeha to povsem razveljavi (Bandura, 

1993;  Schunk in Ertmer, 2000). Seveda pa visok občutek samoučinkovitosti na posameznem 

področju delovanja ni nujno povezan z visoko samoučinkovitostjo posameznika na drugih 

področjih delovanja (Bandura, 1997). Samoučinkovitost se namreč lahko kaže v različnih 

dimenzijah, kot so obseg (raven zahtevnosti naloge), splošnost (posplošenost prepričanja o 

učinkovitosti) in moč (presoja moči prepričanja). Šibka pričakovanja lahko zaradi neugodnih 

predhodnih izkušenj hitro ugasnejo, medtem ko močna pričakovanja posamezniku pomagajo 

vztrajati v situaciji kljub neugodnim predhodnim izkušnjam (Bandura, 1997). 

 

Jasnost povezav med pričakovanji in samoučinkovitostjo je mogoče prepoznati tudi v teoriji 

pričakovanj (angl. »expectancy theory«), kjer se pričakovanja nanašajo na količino napora, ki 

ga od posameznika zahteva izvršitev naloge, medtem ko se samoučinkovitost nanaša 

predvsem na način odločanja o količini potrebnega napora za izvršitev naloge (Frlec, 2005). 

Pojem samoučinkovitosti se pogosto zmotno zamenjuje s pojmom samospoštovanja. 

Samospoštovanje lahko razumemo kot stopnjo, do katere se posameznik zaznava 

pomembnega in vrednega oziroma kot ovrednotenje osebne vrednosti, ki ga posameznik 

oblikuje in vzdržuje v odnosu do samega sebe, samoučinkovitost pa kot posameznikovo 

trenutno prepričanje o verjetnosti, da bo določeno nalogo zmogel izvesti na določenem nivoju 

oziroma da bo lahko dosegel želen rezultat. Oba koncepta pozitivno vplivata na 

posameznikovo učinkovitost, hkrati pa vplivata tudi drug na drugega (Frlec in Vidmar, 2001). 
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Na področju samoučinkovitosti je bilo izvedenih več raziskav in metaanaliz, ki so preučevale 

različna področja posameznikovega delovanja med različnimi populacijami v različnih 

kulturnih okoljih, vse pa potrjujejo ugotovitev, da prepričanja pomembno vplivajo na raven 

motivacije in na njegove dosežke (Bandura, 2006). Uspeh, ki ga posameznik doživlja, ga vodi 

k razvoju vzročno-posledičnih povezav med njegovimi prepričanji in doseženimi izidi, 

pretekle pozitivne izkušnje pa spodbujajo zaznavo samoučinkovitosti, vplivajo na njegovo 

motivacijo in ga vodijo k zastavljanju višjih prihodnjih ciljev (Audia, Locke in Smith, 2000; 

Bandura in Locke, 2003; Bandura, 1986; Locke in Latham, 1990). Visoko zaznavanje 

samoučinkovitosti pa lahko ima v določenih situacijah, kadar je samoučinkovitost očitno 

precenjena, tudi negativne posledice. Posameznik z visoko zaznavo učinkovitosti tako na 

primer tudi ob radikalni spremembi okolja vztraja pri napačni strategiji, kar ga posledično 

vodi do zmanjšane dejanske učinkovitosti (Audia, Locke in Smith, 2000). 

 
 
Samoučinkovitost v mladostništvu 

 
 
Zaznavanje samoučinkovitosti ima posebej pomembno vlogo v obdobju mladostništva 

oziroma ob prehodu posameznika iz otroške odvisnosti v samozadostnost odraslosti (Bandura, 

2006; Schunk in Meece, 2006; Zimmerman in Cleary, 2006). Mladostništvo je pomembna 

prehodna faza v življenju posameznika, saj se v tem obdobju mladostnik sooča s številnimi 

novimi izzivi, povezanimi s hkratnim upravljanjem ključnih novih bioloških, izobraževalnih 

in socialnih vlog. Posebej prehod v srednjo šolo prinaša številne okoljske spremembe, ki se 

odražajo na njegovi zaznani osebni samoučinkovitosti. V novi socialnostrukturni ureditvi 

mora mladostnik v razširjenem omrežju novih vrstnikov in učiteljev ponovno vzpostaviti 

občutek lastne učinkovitosti, socialne povezanosti in osebnega statusa. Številni v tem 

prilagoditvenem obdobju zaznajo občutek izgube osebnega nadzora, postanejo manj 

samozavestni in bolj občutljivi za socialne ocene, mnogim tudi upade samomotivacija 

(Bandura, 2006). »Mladostnikovo ocenjevanje oziroma zaznavanje kompetentnosti je 

pomembno povezano s komponento socialnega primerjanja in njegovim položajem v družbi 

vrstnikov, pa tudi z njegovimi predhodnimi izkušnjami na posameznem področju« (Schunk in 

Miller, 2002, str. 35). V obdobju mladostništva ima večina sprememb v delovanju več 

opraviti s strukturo in delovanjem mladostnikovih socialnih sistemov kakor z njegovimi 

intrapsihičnimi in biološkimi preobrati, značilnimi za mladostništvo (Bandura, 2006).  
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Za mladostnika je zelo pomembno, da se zaveže lastnim ciljem, ki njegovim dosežkom dajejo 

smisel. Brez osebne zavezanost tistemu, kar je zanj vredno, mladostnik namreč pogosto 

postane nemotiviran ali ciničen ter odvisen od zunanjih virov stimulacij (Eccles, Midgely, 

Wigfield, Buchanan, Reuman in MacIver, 1993). »Vizija želene prihodnosti mladostniku 

pomaga pri organizaciji lastnega življenja, zagotavlja smisel njihovim dejavnostim, ga 

motivira in mu omogoča vzdrževanje tolerantnosti na poti do želenega cilja« (Bandura, 2006,  

str. 10). Raziskave, v katerih so preverjali samoučinkovitost pri mladostnikih niso dale 

enoznačnih rezultatov, saj so nekateri raziskovalci poročali o upadu prepričanj o lastni 

učinkovitosti v obdobju mladostništva, drugi pa o dvigu samoučinkovitosti v nekaterih 

specifičnih kontekstih (Schunk in Meece, 2006; Zimmerman in Martinez-Pons, 1990).  

 

Raziskave na področju samoučinkovitosti, v katerih so raziskovalci preverjali socialno 

delovanje učencev (vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z vrstniki), osebno 

samoregulacijsko delovanje (upor pritisku skupine, izogib tveganim dejavnostim) in učno 

delovanje (samoregulacija učenja) so pokazale, da k posameznikovim učnim dosežkom 

pomembno prispevajo vse tri navedene oblike samoučinkovitosti, a nekatere le s pomočjo poti 

mediacijskih spremenljivk. Samoregulacijska učinkovitost učenja je direktno vplivala na 

njihove učne dosežke, zmanjševala njihovo problemsko vedenje ter prisotnost depresije 

oziroma povečevala posameznikovo prosocialno vedenje in učne aspiracije (Bandura, 2006). 

Posebej pomembni so mladostnikom odnosi z vrstniki, ki jih zbira na osnovi skupnih 

interesov in vrednot, saj skozi vrstniške odnose širi in individualizira védenje o lastnih 

sposobnostih. Vrstniki so nepogrešljivi tudi za razvoj njegove samoučinkovitosti, saj mu 

zagotavljajo pomembno informativno referenco za primerjalno presojanje in preverjanje 

lastne samoučinkovitosti (Ryan in Deci, 2000, Schunk in Meece, 2006). Bolj izkušeni in 

kompetentni vrstniki lahko modelirajo učinkovitost razmišljanja in vedenja, medtem ko imajo 

posamezniki s slabšimi ali motenimi vrstniškimi odnosi oziroma posamezniki z nizko 

socialno samoučinkovitostjo v medsebojnih odnosih težave (socialna zadržanost, nizka 

stopnja sprejetosti s strani vrstnikov), zaradi česar tudi sebe nazadnje nizko samovrednotijo 

(Bandura, 1997). V kolikor mladostniku ne uspe vzpostaviti zadovoljivih odnosov s sošolci in 

vrstniki, ali pa ima težave pri samoregulaciji lastnega vedenja, se to pogosto kaže tudi s 

pojavom težav na vzgojno-izobraževalnem, socialnem in osebnem področju (Bandura, 

Barbaranelli, Caprara in Pastorelli, 2001). 
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Raziskava o samoregulacija vedenja in elementih samoučinkovitosti pri šolskem delu 

(Hristovski Kandušer, 2005), ki je bila izvedena med učenci 6., 7. in 8. razredov osnovnih šol 

v osrednji Sloveniji je pokazala, da se samoregulacija učenja oziroma notranja motivacija in 

samoučinkovitost spreminja in zvišuje s starostjo. Samoregulacija učenja oziroma šolsko delo 

ima pri učencih osebni pomen šele v zadnjih dveh razredih osnovne šole, saj ga v tem času 

povezujejo z doseganjem zastavljenih ciljev, medtem ko učenci 6. razredov različne šolske 

dejavnosti opravljajo predvsem zato, da bi jih učitelji imeli za dobre učence in da bi naredili 

vtis na vrstnike.   

 

Tudi družina mladostniku predstavlja pomemben mikrosistem (Bronfenbrenner 1979 v 

Hristovski, 2003), v katerem pridobiva pomembne informacij o lastni učinkovitosti (Schunk 

in Miller, 2002). Raziskave, ki so vključevale merjenje samoučinkovitosti staršev (njihov 

vpliv na razvoj otroka) in vpliv njihovih učnih aspiracij na mladostnike (pričakovanje uspeha 

in obsega izobraževanja), so pokazale, da so status družine in učne aspiracije staršev pozitivno 

povezane (višji status vodi k višjim učnim aspiracijam), kakor tudi z mladostnikovimi učnimi 

aspiracijami in prosocialnim vedenjem. Mladostnikova visoka stopnja prosocialnega vedenja 

nadalje vpliva tudi na mladostnikovo izbiro sovrstnikov, preprečuje opustitev obstoječih 

moralnih standardov in pojavnost problemskega vedenja (Bandura idr., 2001).  

 

Raziskave so pokazale tudi pozitiven vpliv starševskih učnih aspiracij na učne aspiracije 

njihovih otrok, njihove učne dosežke in njihovo samoučinkovitost na področju učnih 

prizadevanj. Učne aspiracije staršev ne le, da povečujejo učne aktivnosti mladostnikov, 

temveč tudi koristijo pri razvoju njihovih socialnih veščin in veščin samoregulacije, hkrati pa 

pomagajo, da mladostnik povečuje lastna prepričanja v socialno in samoregulacijsko 

učinkovitost (Bandura idr., 2001). Nekatere druge raziskave so pokazale tudi, da posamezniki 

iz družin z zelo slabim socialnim statusom v formalnih oblikah vzgoje in izobraževanja 

pogosto dosegajo slabše rezultate oziroma se pogosto soočajo z zgodnjim šolskim neuspehom 

(Schunk in Meece, 2006; Schunk in Miller, 2002). Pomanjkanje denarja za preživetje družine 

direktno vpliva vsakdanje življenje družine, sicer pa ekonomski pogoji, socialnoekonomski 

status in družinska struktura indirektno vplivajo predvsem na mladostnikove aspiracije, 

zaznavanje učinkovitosti in na druge samoregulacijske dejavnike (Bandura, 2006; Bandura 

idr., 2001).  
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Raziskovanje koncepta samoučinkovitosti je danes v veliki meri prisotno tudi na področju 

poklicnega odločanja, saj je bila zaznana samoučinkovitost prepoznana kot pomemben 

dejavnik poklicnega razvoja (Čerče in Pečjak, 2007). »Prepričanja in zaznave posameznika o 

lastni samoučinkovitosti imajo v njegovem razvoju in udejstvovanju na poklicnem področju 

ključno vlogo, saj mu služijo kot glavni vir osebne identitete,  samoevalvacije in socialne 

povezanosti« (Bandura, 2006a, str. 176). »Močneje kot posameznik zaznava lastno 

učinkovitosti pri upravljanju lastnega učenja, višje so njegove aspiracije in učni dosežki« 

(Bandura, 2006, str. 10). Zaznana vzgojno-izobraževalna samoučinkovitost vpliva na izbiro 

poklica in razvoj, saj napoveduje učne dosežke, izbor poklicnih možnosti ter vztrajnost in 

učinkovitost na izbranem področju (Bandura, 1997).  

Učni dosežki sicer direktno ne napovedujejo izbire poklica, a na izbiro vseeno posredno 

vplivajo skozi posameznikova prepričanja o lastni poklicni samoučinkovitosti. Učenci z 

visoko zaznavo lastne samoučinkovitosti o poklicnih alternativah več razmišljajo, njihova 

poklicna odločitev pa je zato običajno tudi bolj premišljena in ustreznejša (Čerče in Pečjak, 

2007).  

 
 

2.5.2 Samoregulacijsko učenje 
 
 
V zadnjih desetletjih so raziskovalci s področja pedagoške psihologije iskali odgovore na 

vprašanje »Kaj je samoregulacijsko učenje in čemu je namenjeno?«, pri tem pa so mnogi 

samodejno predvidevali, da je samoregulacijsko učenje specifična oblika učenja, ki 

jo mogoče razlikovati od učenja, ki je regulirano od zunaj. Danes, čeprav obstaja veliko 

konceptualnih konstruktov samoregulacije, se večina raziskovalcev strinja, da je 

samoregulacija učenja večkomponenten, iterativen, samoupravljajoč proces, ki je hkrati 

usmerjen v posameznikove kognicije, emocije in delovanje ter v značilnosti modulacije okolja 

za namen doseganja ciljev (Boekaerts in Cascallar, 2006).  Samoregulacijsko učenje izhaja iz 

različnih teoretskih izhodišč, vse od behavioristične, fenomenološkee, humanistične in 

kognitivno-konstruktivistične teorije ter do teorije informacijskega procesiranja in socialno 

kognitivne teorije (Pečjak in Košir, 2003).  
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Samoregulacijsko učenje je aktiven, konstruktiven proces, način učenja, v katerem si 

posameznik najprej postavlja cilje učenja, nato pa na osnovi lastnih učnih ciljev in omejitev 

socialnega konteksta (upoštevanje lastnih značilnosti in značilnosti okolja) spremlja, regulira 

in kontrolira lastne kognicije, emocije, motivacijo in vedenje (Paris in Paris, 2001; Pintrich in 

De Groot, 1990; Pintrich in Zusho, 2002; Schunk in Zimmerman, 1998; Tomec idr., 2006; 

Zimmerman, Bonner in Kovach, 2003). Samoregulacija učenja vključuje posameznikove 

kognicije, emocije, situacije in vedenja, ki so usmerjena k doseganju njegovih učnih ciljev 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1986). V delovanje posameznika hkrati vodijo in silijo tako 

njegovi cilji kakor tudi vsebinski okvir, ki lahko posreduje tudi v odnosih med 

posameznikom, socialnim kontekstom in njunim skupnim dosežkom (Deci, Ryan in Williams, 

1996; Zimmerman, 2000).   

 

Čeprav obstajajo različne razlage in raziskave, ki se osredotočajo na opredelitve 

samoregulacije učenja, Schunk in Zimmerman (1994) menita, da je mogoče samoregulacijski 

učni proces opredeliti skozi štiri temeljne atribute: notranja motivacija, načrtovanje in 

avtomatiziranje, samozavedanje učnih izidov ter socialna občutljivost in iznajdljivost. 

Temeljni predpogoj za samoregulacijsko učenja je izbira med različnimi možnostmi 

posameznega področja, saj v primeru, kadar so vsa področja določena vnaprej in je v tem 

primeru nadzor, kontrola zunanja (odločajo starši, učitelji) samoregulacija ni mogoča 

(Zimmerman, 1994). Da bi bilo njegovo učenje uspešno, mora učenec svoja znanja in 

zmožnosti nenehno prilagajati novim okoliščinam in postati bolj samoregulacijski. Najbolj 

značilen element samoregulacijskega učenja je dejanski nadzor nad lastnim učenjem ter 

usmerjanje in vodenje lastnih kognitivnih in motivacijskih procesov za doseganje učnih ciljev 

(Boekaerts, 1999). Učenec svoje aktivnosti regulira na štirih področjih, in sicer na področju 

lastnih motivov, metod, učnega vedenja in uporabe virov iz okolja, vendar le izjemoma na 

vseh hkrati. Učenci, ki lahko kljub motnjam in frustracijam spremljajo in regulirajo lastno 

učenje, so v procesu učenja uspešnejši od učencev s šibko samoregulacijo (Pintrich, 2000c; 

Schunk in Zimmerman, 1997, 1998). Samoreguliran učenec pristopa k izobraževalnim 

nalogam samozavestno, skrbno in iznajdljivo, najpomembneje pa je, da se zaveda, kdaj nekaj 

zna oziroma zmore in kdaj ne. Za razliko od svojih pasivnih vrstnikov proaktivno išče 

informacije, ko je to potrebno in vztraja, dokler jih ne usvoji. Učenje doživlja kot sistematični 

in obvladljiv proces, svoje učne dosežke pa sprejema zelo odgovorno (Zimmerman in 

Martinez-Pons, 1986, 1990; Zimmerman in Martinez-Pons, 1990; Zimmerman, 1994; 

Zimmerman, Bandura, Martinez-Pons, 1992). 
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Temeljna značilnost samoreguliranega posameznika je njegovo pojmovanje učenja kot 

sistematičnega procesa, ki ga sam nadzoruje (Paris, Lipson in Wixon, 1983; Pintrich in        

De Groot, 1990; Zimmerman, 1994). Kar posameznika opredeljuje kot samoregulacijskega, ni 

njegovo zanašanje na socialno izolirane metode učenja, temveč njegova osebna iniciativa, 

vztrajnost in usvojene veščine samoregulacije. Samoreguliran posameznik se osredotoča na 

to, kako delovati, spremeniti in ohraniti specifične učne prakse tako v socialnem kakor tudi v 

osebnih kontekstih (Zimmerman, 2002). V procesu samoregulacije je proaktiven, kar pomeni, 

da vnaprej predvidi in ovrednotiti lastne kognitivne, motivacijske, čustvene, vedenjske in 

kontekstualne procese (Torrano Montalvo in Gonzales Torres, 2004). Samoreguliran 

posameznik je metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno udeležen v procesu 

lastnega učenja (Topçu in Yilmaz-Tüzün, 2009; Zimmerman 1986).  

Označuje ga tudi zastavljanje lastnih učnih ciljev in učinkovito samoupravljanje v smeri 

doseganja teh ciljev (Winne in Hadwin, 1998; Wolters, Pintrich in Karabenick, 2003; 

Zimmerman, 2000), mogoče pa ga je opredeliti tudi kot »samosprožilca«, ki pri doseganju 

lastnih ciljev lahko deluje samostojno (Wolters idr., 2003; Wolters, 2010; Zimmerman, 2000). 

Pomembna značilnost samoreguliranega posameznika je namreč njegovo prepričanje o 

učinkovitosti lastnih metod učenja in uporaba večjega števila strategij učenja, kot so 

samostojno postavljanje ciljev, načrtovanje, organiziranje, spremljanje in vrednotenje procesa 

učenja (Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). 

 
Samoreguliranega posameznika določajo tri njegove temeljne značilnosti in uporaba treh 

temeljnih procesov (Eccles in Wigfield, 2002; Zimmerman, 2000): (1) običajno uporablja 

različne samoregulacijske strategije, (2) verjame, da je lahko uspešen (pozitivna 

samoučinkovitost) in si (3) postavlja več različnih osebnih ciljev, poleg tega pa samoreguliran 

posameznik (1) samoopazuje (spremlja lastne dejavnosti); (2) samovrednoti (ocena lastne 

uspešnosti v primerjavi s standardom ali z uspešnostjo drugih) in (3) samoreagira (reakcije na 

učne dosežke oziroma uspešnost rezultatov). 

 

Na posameznikovo kognitivno strukturo in učenje pomembno vplivajo njegova napačna 

pojmovanja, ki so del njegove miselne strukture na določenem področju znanja, pa tudi 

njegova subjektivna oziroma implicitna pojmovanja o učenju in znanju, ki močno vplivajo na 

to, kako se učenja loteva in koliko samoregulacije pri tem uporablja (Peklaj, 2000).  
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V kolikor posameznik učenje razume kot transfer znanja (iz učbenika ali od učitelja na 

učenca), se učenja loteva na reproduktiven način ter si informacije poskuša samo zapomniti, v 

kolikor pa učenje razume  kot konstrukcijo znanja, pri katerem je učna snov samo niz 

temeljnih informacij oziroma podlaga za to, da zgradi lastno miselno strukturo in znanje, je 

veliko verjetneje, da pri učenju uporablja globinski pristop, išče pomen informacij in 

povezave z drugimi vsebinami ter tako uporablja več samoregulacijskega učenja (Šteh Kure, 

1998).  

 

V poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih pa je nov pogled na individualne razlike med 

posamezniki spodbudil številne raziskave tudi na področju metakognicije in socialnih 

kognicij. Posameznikove »primanjkljaje« pri učenju so pripisali njegovi pomanjkljivi 

metakognitivni ozaveščenosti na področju osebnih omejitev in nezmožnosti za njihovo 

kompenzacijo. Metakognicijo so namreč opredelili kot ozaveščenost in znanje (védenje) o 

lastnem miselnem procesu (Zimmerman, 2002). Socialno kognitivne raziskovalce je tako 

zanimalo področje socialnih vplivov na razvoj samoregulacije, zato so intenzivno raziskovali 

tako področja vplivov modeliranja učitelja kakor tudi vplive usmerjanja posameznika pri 

postavljanju ciljev in samoopazovanja (Zimmerman, 2002). Tako so na primer posameznike 

pozvali, da zase postavijo posebne vrste ciljev, kot na primer razrešiti določeno število 

matematičnih problemov in spremljati lastno učinkovitost v procesu razreševanja. Ugotovili 

so, da so boljše dosežke in boljše dojemanje lastne učinkovitost dosegli posamezniki, ki so si 

v procesu razreševanja zastavili specifične in bližnje cilje,  pa tudi to, da je že samo 

usmerjenost v samoopazovanje določenih vidikov lastnega začenja, kot na primer zaključiti 

nalogo, pogosto vodilo k »spontanemu« napredku v procesu učenja. Tovrstni tako imenovani 

reaktivni učinki so nakazali, da je posameznikovo metakognitivno (samo)zavedanje posebnih 

vidikov lastnega delovanja povečalo njihovo samokontrolo. Samozavedanje sicer ne zadošča, 

v kolikor posameznik nima tudi osnovnih znanj in veščin, lahko pa v njem sproži 

pripravljenost, kar je bistvenega pomena za osebno spremembe (Zimmerman, 2001, 2002). 

 

Metakognicija, ena izmed sestavin samoregulacije, se nanaša na posameznikovo zavest o 

lastnih splošnih prednostih in slabostih ter o lastnih kognitivnih virih, ki jih lahko uporabi pri 

usvajajnju posamezne naloge oziroma njegova zavest o znanjih in spretnostih regulacije lastne 

udeležbe v nalogah optimizacije procesa učenja in učnih dosežkov (Annevirta in Vauras, 

2006).  
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Flavell (1979) metakognicijo opredeli kot znanje in razmišljanje o kognitivnih pojavih in 

poudari, da je njen temelj razmišljanje o lastnih kognicijah. Vir metakognitivnih kognicij pa 

ni učenčeva realnost, ampak njegova mentalna reprezentacija te realnosti. Njegov model 

metakognicije obsega metakognitivno znanje (kar učenec ve o sebi in o nalogi), 

metakognitivne izkušnje (izkušnje o trenutnem kognitivnem ali čustvenem stanju) in 

spretnosti in strategije (strategije za dokončanje naloge in napredovanje k cilju ter strategije za 

regulacijo). Wolters s sodelavci (2003) je ugotavljal, da so različne vidike motivacijske 

samoregulacije proučevali raziskovalci, ki so se zanimali za področja volje/hotenj, osebnosti, 

jezikovnega razvoja, vedenjskih stanj in samoregulacijskega učenja. Glede na ugotovitve 

različnih raziskav so avtorji povzeli, da lahko na splošni ravni motivacijska samoregulacija 

obsega posameznikove misli, dejanja ali vedenja, s katerimi vpliva na lastne odločitve, napor 

ali vztrajanje v učnih nalogah. Čeprav je z njo tesno povezana, pa je regulacija motivacije 

vsebinsko ločena od same motivacije. Regulacija motivacije zadeva namreč predvsem misli in 

dejanja, s katerimi posameznik zavestno in namerno vpliva na lastno motivacijo za izpeljavo 

določene dejavnosti. 

 

Na podlagi različnih perspektiv so raziskovalci identificirali tudi različne motivacijske 

strategije, ki jih lahko posameznik uporablja za reguliranje procesov, ki vplivajo na njegovo 

motivacijo. Vključujejo poskuse reguliranja različnih motivacijskih prepričanj, kot so ciljne 

usmerjenosti, samoučinkovitost, prepričanja o vrednosti naloge in osebni interesi (Pintrich in 

Schunk, 2002; Wolters, 1998). Raziskave, ki so se ukvarjale z opredeljevanjem strategij, ki jih 

posameznik uporablja v reguliranju lastnega delovanja, učnih vedenjskih zmogljivosti in 

učnega okolja, so ugotavljale, da metakognitivne samoregulacijske strategije bolje 

napovedujejo učne dosežke kot kognitivne. Strategije organiziranja in preoblikovanja, vaje in 

pomnjenja ter postavljanja ciljev in načrtovanja, se osredotočajo na optimiziranje 

posameznikove osebne regulacije. Strategije samoocenjevanja in samodoslednosti izboljšujejo 

vedenjsko delovanje, strategije iskanja informacij, samoopazovanja, okoljskega strukturiranja 

ter iskanje socialne pomoči in pregled učnih materialov pa izboljšujejo  učno okolje 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). Samozavedanje lastnih moči in slabosti lahko motivira 

za spremembo strategije ali izbiro optimalnih strategij v smeri doseganja cilja. Posameznik 

motivacijske strategije uporablja za nadziranje truda, njegova motivacija in čustvovanje pa sta 

lahko pri tem bolj ali manj učinkovita (Garcia in Pintrich, 1994; Peklaj in Pečjak, 2002).  

.  



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

83 

Kot uspešnejše strategije so se pokazale tiste, ki niso povsem odvisne od posameznikovega 

interesa, kot so postavljanje bližnjih ciljev, samonagrajevanje za uspešno dosežene cilje, 

uporaba podpore socialnega okolja in samopotrditev, kot manj uspešne pa strategije 

izogibanja, kot so izogibanje naporom pri nalogah. Slednje namreč preprečujejo zmanjševanje 

samospoštovanja v primeru neuspeha in defenzivni pesimizem, ki ga posameznik zaznava kot 

tesnobnost in dvom vase ob povečanem prizadevanju (Garcia in Pintrich, 1994; Peklaj in 

Pečjak, 2002).  

Posebnega pomena za posameznike z izkušnjami ponavljajočih neuspehov, je ugotovitev, da 

tisti posamezniki, ki skozi samoopazovanje in samovrednotenje sami sebi dajejo pozitivne 

povratne informacije, običajno vztrajajo v pozitivno ciljno usmerjenem učenju, nasprotno pa 

samoopazovanje in samovrednotenje, ki daje pogoste neugodne ocene in reakcije, povečuje 

verjetnost, da se bo posameznik umaknil iz procesa učenja (Eccles in Wigfield, 2002). 

Pomembna značilnost samoreguliranega posameznika je tudi povečana senzibilnost za 

socialno in fizično okolje učnega procesa, kar pomeni, da si učinkovito organizira prostor in 

čas učenja ter zna poiskati socialno pomoč pri kompetentnih osebah. Ena izmed tipičnih 

značilnosti samoreguliranega posameznika je tudi notranja motivacija, ki je povezana njegovo 

zaznavo samoučinkovitosti. Samoreguliran posameznik z učenjem nadaljuje tudi takrat, ko ni 

zunanje kontrole ali kadar naleti v učenju na težave (Pintrich in De Groot, 1990).   
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2.6 Korelati samoregulacijskega učenja 
 
 

Potovanje dolgo tisoč milj se prične z enim korakom. 
Lao Tzu  

 

 

Samoregulacijo raziskujejo na različnih področjih različnih področjih psihologije, tako na 

področju kognicije, metakognicije, kakor tudi na področjih motivacije, volje in učenja 

(Boekaerts in Corno, 2005). Zgodnje raziskave samoregulacije so bile terapevtske narave, v 

smislu preučevanja posameznikovega agresivnega vedenja, odvisnosti in drugih 

disfunkcionalnih vedenj, kasneje pa so se razširile na proučevanje vzgojno-izobraževalnih 

kontekstov oziroma raznih oblik učenja (kognitivne, motorične in socialne veščine) 

(Boekaerts, Pintrich in Zeidner, 2000; Schunk, 2005a). Rezultati raziskav, ki so nakazovali, 

da posameznikovih dosežkov ni mogoče v celoti pojasniti na osnovi njegovih veščin in 

zmožnosti, so utemeljili širše raziskovanje drugih pomembnih dejavnikov na področju učenja, 

kot so motivacija in samoregulacija (Zimmerman, 2001).  

 

V zadnjih dveh desetletjih so raziskovalci samoregulacije raziskovali področja 

posameznikove samoučinkovitosti, ciljne usmerjenosti, znanj (specifičnih in strateških) in 

vzročnih atribucij, na osnovi katerih so oblikovali različne modele samoregulacije (Greene, 

Bolick in Robertson, 2010; Puustinen in Pulkkinen, 2001) in teoretične perspektive 

(operantna, fenomenološka, perspektiva obdelave podatkov, socialno kognitivna perspektiva 

in perspektiva volje/hotenj, vigotskijanska in kognitivno konstruktivistična) (Zimmerman, 

2001). Z razvojem področja se raziskave vse bolj usmerjajo tudi v povezovanje 

metakognitivnih spretnosti, saj je posameznik sposoben izvajati vse več metakognitivnih 

spretnosti naenkrat. Pomemben del védenja o samoregulaciji izhaja iz raziskav na področju 

metakognicije, ki so bile v svojih začetkih večinoma deskriptivne (opazovanje razvojnih 

trendov oziroma vzorce posameznikovega poznavanja lastnih miselnih procesov, spomina, 

oziroma zavestnega in namernega shranjevanja ter priklica informacij). V devetdesetih letih 

preteklega stoletja se je težišče raziskav premaknilo z laboratorijskega eksperimentiranja na 

področje raziskovanja uporabnosti metakognicije v naravnih situacij vzgojno-izobraževalne 

prakse (Peklaj, 2000). 
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Eksperimentalne raziskave na področju metakognicije je mogoče razdeliti na raziskave o 

kognitivnem spremljanju, o regulaciji lastnih miselnih procesov ter raziskave, ki vključujejo 

tako spremljanje kot regulacijo. Ugotovitve raziskav kažejo, da so posamezne komponente 

metakognicije prisotne že pri mlajših otrocih (okrog tretjega leta starosti) in da se s starostjo 

njihova prisotnost povečuje. Piaget je razlikoval med tremi poglavitnimi tipi samoregulacije. 

Avtonomna se nanaša na posameznikovo avtonomno delovanje (npr. motorika) ne glede na 

starost, aktivna na njegove poskuse in napake pri preizkušanju lastnih teorij za reševanje 

aktualnih problemov, zavestna pa se pojavi v fazi abstraktno-logičnega mišljenja, ko 

posameznik svoje predpostavke o načinih reševanja problemov presoja zgolj na miselnem 

nivoju (Peklaj, 2001). 

 

Prenos samoregulacije na področje vzgoje in izobraževanja je omogočil preseganje obstoječih 

teoretskih okvirjev in tako danes številne teoretske perspektive samoregulacijo raziskujejo 

(Zimmerman in Schunk, 2001) in jo prepoznavajo kot  proces, ki lahko pomaga razložiti 

razlike v dosežkih posameznikov oziroma izboljšuje njihove dosežke (Schunk, 2005a). 

Raziskave na področju samoregulacije v vzgojno-izobraževalnih kontekstih se posvečajo 

različnim vidikom učenja (Boekaerts idr. 2000) ter opredeljujejo ključne samoregulacijske 

procese tako, da med seboj primerjajo posameznike z dobro in posameznike s slabo 

samoregulacijo, s tem pa širijo področje prvotnih behaviorističnih usmeritev na kognitivne, 

motivacijske in kontekstualne dejavnike (Pintrich, 2000a; Pintrich in Zusho, 2002; Schunk, 

2005b). Pomembna veja raziskovanja je usmerjena v proučevanje učinkov intervencij, 

namenjenih izboljšanju posameznikovih samoregulacijskih zmožnosti in učnih dosežkov, v 

okviru česar so posameznike učili, kako naj zastavljajo cilje, uporabljajo učinkovite strategije, 

spremljajo lastni napredek, zapisujejo, organizirajo lastno učenje, vzpostavljajo produktivno 

delovno okolje in podobno (Schunk, 2005b). 

 
 
Samoregulacija in učna uspešnost 
 
 
Samoregulacija je pomembno pozitivno povezana s posameznikovimi dosežki, saj ugotovitve 

raziskav kažejo na to, da so visoko samoregulirani posamezniki bolj motivirani za načrtovanje 

in uporabo organizacijskih strategij in strategij samospremljanja kot manj samoregulirani 

posamezniki (Pintrich in De Groot, 1990).  
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Pintrich in njegovi sodelavci (1994) so postavili kognitivni model, ki kaže na to, da 

posameznik regulira lastne kognicije tako z uporabo kognitivnih in metakognitivnih strategij 

kakor tudi z uporabo motivacijskih strategij. Ugotovili so tudi, da so motivacijska prepričanja 

in samoregulacijsko učenje ter učni dosežki in emocionalna komponenta samoregulacije 

pozitivno povezane. V smeri teh ugotovitev sta tudi Shunk in Zimmerman (1994) potrdila, da 

obstaja pozitivno povezanost med samoučinkovitostjo in učnimi dosežki in da se ti celo 

izboljšujejo v primerih, ko posameznik izboljšuje lastna prepričanja o učinkovitosti. Večina 

raziskovalnih ugotovitev sicer kaže na pozitivno povezanost med samoregulacijo, učno 

uspešnostjo in uspešnostjo pri reševanju nalog (Boekaerts, 1997; Pintrich in De Groot, 1990; 

Puklek Levpušček, 2001; Zimmerman in Martinez-Pons, 1990), slovenske raziskave pa 

povezanosti niso potrdile oziroma se je med njimi pokazala celo negativna povezanost 

(Pečjak in Košir, 2003). Ena od možnih razlag, zakaj raziskave niso našle povezav med 

samoregulacijo in učnim uspehom, je lahko ta, da mora biti posameznik sposoben pri uporabi 

strategije razumeti ne le »kaj«, ampak tudi »kako« in »kdaj« strategijo učinkovito uporabiti 

oziroma da posameznik poleg deklarativnega znanja o strategijah potrebuje tudi ustrezno 

proceduralno in pogojno znanje (Pintrich in De Groot, 1990). Posameznik, ki se zaveda tega, 

kar dela (metakognitivno zavedanje), se namreč razlikuje od tistega s pomanjkanjem tega 

zavedanja tudi v uporabi metakognitivnih strategij, saj lahko lastno predhodno znanje o 

kogniciji in kognitivnih strategijah namerno aktivira in uporabi v smeri doseganja lastnega 

cilja (Boekaerts, 1997; Tomec idr., 2006).  Seveda je ena od možnih razlag morda tudi ta, da 

nekateri učno uspešni posamezniki o uporabi samoregulacijskih učnih strategij ne poročajo 

zato, ker so te prešle v rutino in se jih ne zavedajo. Mogoče je celo, da uporabe učnih strategij 

niso nikoli ozavestili. Učna regulacija se namreč v posamezniku lahko avtomatizira oziroma 

se razvija brez ozaveščanja, zaradi česar je nekaterim posameznikom o tem težko poročati 

oziroma podati realno samooceno.   

 

Pečjak in Košir (2003) navajata, da učno uspešnejši posamezniki, ki uporabljajo večje število 

učnih strategij, uspešneje ločujejo pomembnejše informacije od manj pomembnih, strategije 

fleksibilno prilagajajo zahtevnosti nalog, pogosteje pa upravljajo tudi metakognitivne 

strategije. Uporabljajo tudi drugačne učne strategije kot neuspešni. Slednji kažejo več 

naučene nemoči ali znakov defenzivnega pesimizma.  
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Pri manj uspešnih posameznikih so pogosto prisotni anksioznost, strah pred neuspehom in 

občutki neučinkovitosti, zaradi česar si posledično postavljajo tudi nižje cilje in jih bolj 

motivirajo zunanji kot notranji dejavniki. Uspešnejši posamezniki nasprotno verjamejo v 

pomembnost vloženega truda, so notranje motivirani in usmerjeni v obvladovanje, niso 

anksiozni in neuspeha ne razumejo kot znak nekompetentnosti (Borkowski in Thorpe, 1994). 

Posamezniki z nižjimi učnimi dosežki uporabljajo manj kognitivnih strategij učenja, imajo 

manj védenja o lastnih kognicijah, nižjo motivacijo za dosežke in nižjo samoučinkovitost, 

srednje učno uspešni posamezniki pa uporabljajo več metakognitivnih strategij, kot so ciljno 

usmerjena evalvacija in uporaba strategij kot visoko uspešni posamezniki; morda zato, ker jih 

slednji ne potrebujejo (Peklaj in Pečjak, 2002). Razlike med učno uspešnimi in neuspešnimi 

posamezniki se kažejo tudi v tem, da morajo učno neuspešni snov večkrat prebrati, da jo 

razumejo, imajo težave pri samostojni predelavi vsebin ter vsebine pogosteje mehanično 

ponavljajo, medtem ko si učno uspešni postavljajo vprašanja v zvezi s snovjo že pred 

branjem, snov redno primerjajo z že prebrano ter poskušajo pojasniti neznano (Pečjak in 

Košir, 2003) oziroma se učijo z razumevanjem.  

 
 
Samoregulacija in spol 
 
 
Tudi na področju povezanosti med samoregulacijo in spolom učencev ugotovitve nekaterih 

raziskav kažejo na to, da se fantje samoregulirajo pogosteje kot dekleta, ugotovitve drugih 

raziskav pa ravno nasprotno (Abdullah, 2007). Na področjih uporabe in pojmovanja 

pomembnosti učnih strategij raziskave vsekakor kažejo na to, da glede na spol učencev 

obstajajo pomembne razlike v samoregulaciji, saj dekleta pogosteje uporabljajo strategije 

nasploh, posebej strategije postavljanja ciljev, načrtovanja, spremljanja in strukturiranja 

okolja (Pečjak in Košir, 2003; Peklaj in Pečjak, 2002; Pokay in Blumenfeld, 1990; Puklek 

Levpušček, 2001; Tomec idr., 2006; Wolters in Pintrich, 1998; Zimmerman in Martinez-Pons, 

1990), prav tako strategije za izboljšanje neposrednega okolja (Puklek Levpušček, 2001; 

Tomec idr., 2006). Na drugi strani raziskave kažejo, da med dekleti in fanti ni razlik v uporabi 

kognitivnih strategij, za kar raziskovalci menijo, da je predvidoma povezano z dejavniki 

socialnega konteksta (Pintrich in De Groot, 1990; Pintrich, Roeser in De Groot, 1994; Tomec 

idr., 2006).  
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Dekleta pogosteje uporabljajo samoregulacijske strategije regulacija okolja, strategije 

shranjevanja zapiskov, spremljanja in strukturiranja okolja, postavljanja ciljev in načrtovanja 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1990), hkrati pa si postavljajo tudi višje učne cilje kot fantje 

(Wolters, 1998). Dekleta so tudi bolj usmerjena v prihodnost, imajo več zaupanja v lastne 

sposobnosti samoregulacije učnih nalog in več znanja o vlogi razmišljanja v samoregulaciji 

učenja, uporabljajo več metakognitivnih in drugih strategij, so same po sebi bolj notranje 

motivirane in izražajo več z učenjem povezanih emocij (Peklaj in Pečjak, 2002). Glede na 

zgodovinske in kulturne značilnosti socialnega konteksta imajo v nekaterih socialnih 

kontekstih dekleta nižja pričakovanja glede uspeha na področju dosežkov, kar posledično 

vpliva na njihovo zastavljanje ciljev, hkrati pa se različno odzivajo na povratne informacije 

(želijo pridobiti več informacij kot fantje, še posebej, če je povratna informacija negativna) in 

uporabljajo različna merila za ocenjevanje lastnega uspeha (Murtagh in Todd, 2004). 

 

Razlika v samoregulaciji je bila ugotovljena tudi na področju motivacijskih dejavnikov, kjer 

se je pokazalo, da imajo dekleta bolj izraženo naravnanost k izogibanju neuspehom kot fantje 

(Pečjak in Košir, 2003), vrednotenje naloge in težnja po uspehu pa sta pozitivno povezana z 

učinkovito samoregulacijo pri obeh spolih. Najboljši napovedovalec učinkovite 

samoregulacije učenja pri fantih je kombinacija strahu pred neuspehom, visoka stopnja 

vrednotenja nalog in tendenca po uspehu, pri dekletih na vrednotenje nalog s tendenco po 

uspehu in nizko stopnjo strahu pred neuspehom (Minnaert, 1999). Pri fantih je mogoče 

zaznati tudi večjo osredotočenost na problem in težnjo po tem, da problem rešujejo sami, 

dekleta pa so emocionalno bolje osredotočena, iščejo več socialne pomoči in nasvet pri 

pomembnih drugih (Boekarts 1996; Minnaert, 1999). V slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu so raziskave samoregulacije (Hudoklin, 2004; Pečjak in Košir, 2003; Peklaj in 

Pečjak, 2002; Puklek Levpušček, 2001) potrdile ugotovitve predhodnih tujih raziskav, da 

dekleta v večji meri uporabljajo uspešne učne strategije, predvsem elaboracijske in 

organizacijske strategije ter aktivne oblike ponavljanja, pri fantih pa uspešne učne strategije in 

metakognitivni nadzor nad učenjem v večji meri uporabljajo mlajši posamezniki. Fantje se 

tudi v večji meri doživljajo kot učno kompetentne, čeprav je njihov učni uspeh pomembno 

nižji kot uspeh deklet. Nižja učna uspešnost fantov v srednji šoli je verjetno povezana z 

njihovo uporabo vse manj učinkovitih učnih strategij (Puklek Levpušček, 2001). 
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Samoregulacija in starost 
 

 

Do razvoja samoregulacije učnega procesa ne prihaja avtomatično s starostjo oziroma 

dozorevanjem posameznika. Razvoj učne regulacije je namreč rezultat interakcije med 

procesom dozorevanja posameznika in procesom njegovega formalnega izobraževanja (Paris 

in Newman, 1990). Vpliv vzgojno-izobraževalnega konteksta na posameznika oziroma na 

njegove implicitne teorije učenja sproža spremembe, zaradi česar je moč razumeti, da je 

samoregulacijsko učenje produkt procesa izobraževanja. S starostjo sicer narašča učenčeva 

uporaba različnih strategij samoregulacijskega učenja ter védenje o njihovi učinkoviti uporabi 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1990), toda pomembni dejavniki učinkovitosti samoregulacije 

so tudi njegove izkušnje, priložnosti in interesi (Paris in Paris, 2001). S starostjo postajajo 

posamezniki vse bolj strateški ter sposobni uporabljati bolj kompleksne kognitivne in 

metakognitivne strategije (Pintrich in Zusho 2002; Schunk, 2005a), zaradi česar so tudi bolj 

učinkoviti pri samoregulaciji učenja, kar je mogoče povezati z njihovim (meta)kognitivnim 

razvojem (Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). 

 

V slovenskem vzgojno-izobraževalnem okolju raziskovalne ugotovitve kažejo na to, da 

starost ni dejavnik razlikovanja na področju notranje motivacije za učenje, samoregulacija pa 

linearno upada s starostjo mladostnikov; nekoliko se zviša le v času zaključevanja srednje 

šole. Mlajši mladostniki v večji meri uporabljajo uspešne učne tehnike in metakognitivni 

nadzor kot starejši, pri mladostnicah pa glede na starost razlike niso bile potrjene (Puklek 

Levpušček, 2001). Mlajši srednješolci uporabljajo več strategij načrtovanja in evalvacije kot 

starejši; mlajši srednješolci večjo pozornost pripisujejo strategijam pasivnega ponavljanja, 

medtem ko starejši srednješolci strategijam aktivnega ponavljanja (Peklaj in Pečjak, 2002; 

Tomec idr., 2006).  

 
 
Samoregulacija in socialni kontekst 
 
 
Puklek Levpušček je ugotovila tudi, da so motivacijska prepričanja in samoregulacijsko 

učenje pomembno povezana tudi z doživljanjem učiteljeve podpore in pomoči, medtem ko je 

doživljanje učiteljevega nadzora nad vedenjem posameznikov pozitivno povezano le z 

uporabo kognitivnih in metakognitivnih strategij pri dekletih (Puklek Levpušček, 2001).  
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O povezanosti samoregulacije z vzgojno-izobraževalnih kontekstom oziroma z doživljanjem 

učiteljeve podpore so sicer raziskovalne ugotovitve neenotne. Wolters in Pintrich (1998) sta 

ugotovila, da samoregulacija ni odvisna od konteksta, saj samoreguliranemu posamezniku 

predvsem zavedanje učnega procesa omogoča nadzor lastnega učenja in lahko s pomočjo 

zavedanja obvladuje tudi kontekstualne težave, medtem ko druge raziskave (npr. Zimmerman, 

1994) kažejo na to, da je kontekst učenja pomembno povezan s posameznikovo 

samoregulacijo, oziroma (npr. Ryan in Deci, 2000) da sta učiteljevo vedenje in kontekst 

poučevanja zelo pomembna pri razvoju notranje ciljne usmerjenosti, tj. usmerjenosti k 

obvladovanju naučenega in iskanju interesa v šolskem delu ter njegovi koristnosti in 

pomembnosti. V primeru, da vzgojno-izobraževalni kontekst posamezniku ne daje izbire 

oziroma možnosti lastnega nadzora ali njegov razvoj in uporabo samoregulacijskih strategij 

ovira, se samoregulacija ne bo razvila. Boekaerts (1997) ugotavlja, da večina posameznikov v 

vzgojno-izobraževalnih kontekstih lastnega učenja ne regulira in da tudi večina učiteljev ni 

ustrezno usposobljenih, da bi jih samoregulacije lahko naučili oziroma jo omogočili. Tudi v 

slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu učitelji učni proces večinoma še vedno vodijo 

in usmerjajo (transfer znanja), kar učencem ne omogoča uporabe in razvoja kognitivnih in 

motivacijskih samoregulacijskih veščin (Tomec idr., 2006).  

 
 
Instrumenti za merjenje samoregulacije 
 
 
Rezultati raziskovanja samoregulacije kažejo na to, da je samoregulacijsko učenje dinamični 

proces, ki pomembno vpliva na razlike tako znotraj posameznika kakor tudi med posamezniki 

in na njihovo delovanje. Kaže tudi na to, da samoregulacija v vzgoji in izobraževanju izrazito 

vpliva na posameznikovo dojemanje socialnega konteksta in obratno.  

 

Raziskave področja samoregulacije se prav zato soočajo z nekaterimi svojih največjih izzivov 

v analizi tega, kako zanesljivo ovrednotiti samoregulacijsko učenje (Karoly, Boekaerts in 

Maes, 2005). V splošnem se kot temeljne instrumente za merjenje samoregulacije 

najpogosteje uporablja samoocenjevalne instrumente (Winnie in Perry, 2000), ki so koristno 

orodje za merjenje splošne zmožnosti oziroma težnje posameznika po uporabi različnih 

samoregulacijskih učnih strategij (Pintrich, 2003) ter kognitivnih in motivacijskih vplivov 

(Pintrich in De Groot, 1990).  
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Samoocenjevalni instrumenti so namenjeni merjenju samozaznanih spretnosti 

samoregulacijskega učenja, zaradi česar lahko nekateri vidiki, ki so v oceni kontekstnega 

delovanja še posebej pomembni, ostanejo prikriti (Patrick in Middleton, 2002). Glede na to, 

da samoocene temeljijo na zaznani stopnji zavedanja, raziskovalci (npr. Valle, Núñez, 

Cabanach, González-Pienda, Rodríguez, Rosário, Cerezo in Muñoz-Cadavid, 2008) 

ugotavljajo, da posamezniki, ki lastnega procesa niso ustrezno ozavestili, pogosto težko 

realno poročajo o lastnem doživljanju oziroma o tem, kaj običajno počno v svojem procesu 

učenja oziroma kako učenje samoregulirajo. Pri tem je pomembno opozoriti tudi na to, da v 

ozadju samoocenjevalnih lestvic pogosto leži tudi omejevalno pojmovanje samoregulacijskih 

spretnosti kot nekaj, kar je v posamezniku stabilno (Artino, 2008b). Boekaerts in Cascallar 

(2006) menita, da je iz tega razloga raziskovanje področja samoregulacije potrebno snovati na 

uporabi instrumentov, ki na ustrezen način zagotavljajo vpogled v to, kako se posameznikova 

samoregulacija spreminja skozi čas, glede na njegovo dojemanje ključnih ciljev, konfliktov 

med cilji in razvojem spretnosti samoregulacije.  

 

Popis instrumentov za raziskovanje različnih vidikov samoregulacije posameznika v 

konkretni aktivnosti poleg samoocenjevalnih vprašalnikov vključuje tudi intervjuje, 

opazovanje očitnega vedenja, sledenje posameznikovim mentalnim dogodkom in procesom, 

situacijske manipulacije, spremljanje motivacijskih strategij, vodenje dnevnikov in podobno 

(Boekaerts in Corno, 2005). Tudi Pečjak in Košir (2002) navajata, da je samoregulacijske 

spretnosti, ki so potrebne za učenje, mogoče ugotavljati na različne načine, kot so (1) 

opazovanje učenca med glasnim reševanjem naloge, (2) individualni ali skupinski pogovor, v 

katerem učencu zastavljamo vprašanja o značilnostih in načinu njegovega učenja in (3) z 

vprašalniki.  

 

 

Samoocenjevalni vprašalniki 

 

 
Za raziskovanje samoregulacije se pogosto uporabljata vprašalnik MSLQ (angl. »Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire«; Pintrich, Smith, Garcia in Mckeachie, 1991), in 

vprašalnik LASSI (angl. »Learning and Strategies Study Inventory«; Weinstein, Palmer in 

Schulte, 1987). Vprašalnik MSLQ – Vprašalnik motivacijskih strategij, ki je bil v uporabljen 

v okviru disertacije, je podrobneje predstavljen v poglavju 6.2.  
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LASSI je samoocenjevalni vprašalnik, namenjen merjenju uporabe učnih strategij pri 

študentih. Sestavljen je iz 77 postavk ali pogojnih odnosov, v desetih lestvicah, katerih 

koeficienti zanesljivosti (Cronbach alfa koeficient) posameznih lestvic znašajo od 0,68 do 

0,86 (Winne in Perry, 2000). V strokovni literaturi je mogoče zaslediti tudi samoocenjevalne 

vprašalnike slovenskih avtoric, kot so vprašalnik Zavedanje pomembnosti učnih strategij 

(Pečjak, 2000  v  Pečjak in Košir, 2002), ki je namenjen pridobivanju informacij o kognitivni 

strukturi oziroma védenju in prepričanjih učencev o pomembnosti učnih strategij pri 

samoregulacijskem učenju, Motivacijski vprašalnik (Peklaj 2000), ki je namenjen 

ugotavljanju motivacijskih procesov pri samoregulacijskem učenju (Pečjak in Košir, 2002) ter 

Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak in Košir 2003), ki je namenjen preverjanju učnih 

strategij, ki jih učenci uporabljajo pred, med in po branju učnega gradiva.   

 
 
Intervjuji in drugi instrumenti za merjenje samoreg ulacije 

 
 
Med intervjuje je mogoče uvrstiti različne protokole, kot so enostavni pogovor na osnovi 

vprašanj o značilnostih in načinu učenja, do izrazito strukturiranih intervjujev. Strukturirani 

intervjuji so sestavljeni iz specifičnih vprašanj, ki se postavljajo ustno v skladu z vnaprej 

določenimi pravili. Med slednje sodi strukturiran intervju SRLIS (Self-Regualtion Interview 

Schedule; Zimmerman in Martinez-Pons, 1986), ki je strukturiran protokol šestih nalog, v 

katerem raziskovalci pridobivajo podatke o vedenjih, ki so povezana s samoregulacijskim 

učenjem tako, da učenci razmišljajo o določeni predpostavljeni učni nalogi, postavljeni v 

kontekst in opisujejo, kako upoštevajo posamezne predpostavljene okoliščine naloge. 

Kategorije odgovorov temeljijo na štirifaznem modelu samoregulacijskega učenja Winneja in 

Hadwina (1998), ki je v okviru disertacije podrobneje predstavljen v poglavju 2.7.5. 

 

Winne in Perry (2000) med druge instrumente merjenja samoregulacijskega učenja uvrstita še  

učiteljeve presoje oziroma ocene, tehnike glasnega razmišljanja, naloge za odkrivanje napak, 

sledilne metodologije za opazovanje učinkovitega samoregulacijskega vedenja. Konkretno 

opazovanje posameznikovih vedenjskih indikatorjev uporabe strategij samoregulacije, 

učinkoviteje upošteva kontekstne dejavnike, zaradi česar tudi zagotavlja bolj veljavne ocene 

uporabe samoregulacije kakor samoocenjevalni vprašalniki (Garcia Duncan in McKeachie, 

2005).  
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Tudi učiteljeve presoje oziroma ocene je seveda potrebno dopolnjevati z drugimi merjenji ali 

pa jih vsaj kriterijsko naravnati, kar pomeni, da učitelji vedenja učencev primerjajo z že 

poznano stabilno skupino, pri čemer imajo na voljo specifične in razumljive načine 

presojanja, saj je v nasprotnem primeru objektivnost njihovih ocen dvomljiva. Učinkoviteje 

preučevanje, kako značilnosti konteksta učenja vplivajo na prepričanja učenca o sebi kot 

učencu, na njegove cilje in samoregulacijo v učni aktivnosti, raziskovalcem tako omogoča 

npr. metoda raziskovanja z opazovanjem  (Winne in Perry, 2000).  

 

Karoly, Boekaerts in Maes (2005) ugotavljajo, da je v raziskovanju samoregulacijskega 

učenja v prihodnje potrebno razviti alternativne oblike oziroma bolj dinamične metode 

raziskovanja, občutljive tudi za situacijske razmere oziroma kontekst, v katerem se učenje 

odvija. Podobno ugotavljajo tudi nekateri drugi raziskovalci (npr. Valle idr., 2008), ki 

predlagajo, da se merjenja samoregulacije z samoocenjevalnimi vprašalniki dopolni z drugimi 

merjenji, kot so protokoli glasnega razmišljanja, vedenjske meritve ter strukturirani intervjuji. 

Boekaerts in Cascallar (2006) v svojih raziskovalnih ugotovitvah poudarjata, da je 

kombinacija uporabe različnih instrumentov raziskovanja pri opredeljevanju vidikov razvoja 

posameznikovih spretnosti samoregulacijskega učenja najučinkovitejša, saj en sam instrument 

ne daje potrebnih informacij za oceno napredka v samoregulaciji. Šele kombinacija različnih 

instrumentov raziskovalcem omogoča celovit vpogled v procese mišljenja, čustvovanja ter 

usmerjanja učenja in motivacije v določenih okoliščinah. Kombinacija različnih instrumentov 

raziskovalcem namreč zagotavlja vpogled v poskuse samoregulacije učenca glede na njihov 

namen kot so (1) dojemanje razvoja veščin, (2) spreminjanje prepričanj o učenju in 

samoregulaciji v določeni okoliščini ter (3) v njegove spreminjajoče psihološke potrebe. 

 

Kombinacija samoocenjevalnega vprašalnika in strukturiranega intervjuja je bila za 

preučevanje samoregulacije učenja in ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja  uporabljena tudi v raziskavi disertacije. 
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2.6.1 Samoregulacija učenja v vzgojno-izobraževalnem kontekstu 
 

 

Spoznanje, da sodobna družba terja kompetence vseživljenjskega učenja, predstavlja učenje 

samoregulacije izziv tudi za učitelje. Kompetence za analiziranje zahtev nalog, opredeljevanje 

izvedbenih kriterijev in razvijanje učnih ciljev za samoregulacijsko učenje so še posebej 

pomembne, saj se posamezniki na njihovi osnovi odločajo o tem, kako bodo dojeli zahtevnost 

nalog in kako bodo lastno učenje regulirali.   

 

Na samoregulacijo in oblikovanje cilje usmerjenosti tako pomembno vplivajo tudi prakse 

učiteljev, v smislu učiteljevih postopkov za vrednotenje posameznikovih dosežkov, uporabo 

sistema nagrajevanja, odzivanja na posameznikov uspeh in neuspeh ter glede na distribucijo 

moči in odgovornosti v vzgojno-izobraževalnem kontekstu (Ames, 1992; Lapan, Kardash in 

Turner, 2002). Socialni kontekst namreč pomembno vpliva na posameznikovo 

samoregulacijsko vedenje. Posameznik, ki v svojem okolju lahko doživlja občutek 

kompetentnosti pri samoregulaciji, in ki ima ob avtonomnem izbiranju med različnimi 

dejavnostmi podporo ter je s pomembnimi drugimi, ki modelirajo in pozitivno vrednotijo 

samoregulacijsko vedenje povezan,  tudi dejansko učinkoviteje regulira lastno vedenje (Ryan 

in Deci, 2000). Pedagoška prizadevanja je torej potrebno usmeriti v izboljšanje poučevalne 

prakse oziroma v pomoč posamezniku, da postane bolj samoreguliran (Konrad, Helf in Itoi, 

2007). 

 

Razvoj posameznikove samoregulacije je vsekakor učinkovitejši v vzgojno-izobraževalnih 

kontekstih, v katerih so posamezniki dinamični soustvarjalci lastnega učenja (Schunk, 2000), 

oziroma v kontekstih, kjer poznajo možnosti in omejitve konteksta (Boekaerts, 1997) ter 

prejemajo ustrezne povratne informacije za spremljanje in prilagajanje lastne samoregulacije 

(Torrano Montalvo in Gonzales Torres, 2004). Metaaanliza raziskav o učinkovitosti različnih 

programov spodbujanja samoregulacije v vzgojno-izobraževalnih kontekstih, v katero je bilo 

vključenih 51 študij s kognitivnega, metakognitivnega in motivacijskega področja, je 

pokazala, da imajo tovrstni programi največji vpliv na področje učnih dosežkov, najmanjši pa 

na področje spremembe učnih navad učencev. Programi spodbujanja samoregulacije so 

vplivali tudi na emocionalno samoregulacijo učencev, na njihova stališča do učenja, na 

njihovo testno anksioznost ter na doživljanje lastne učinkovitosti (Hattie, Biggs in Purdie, 

1996).  
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Najučinkovitejši so se pokazali programi spodbujanja samoregulacije, ki so integrirali 

posameznikov  kognitivni, metakognitivni in emocionalni vidik tako, da so mu pomagali pri 

samooceni lastnega učenja, pri prilagajanju, spremljanju ter uravnavanju zahtev nalog in 

trenutnega konteksta (Hattie, Biggs in Purdie, 1996).  

 

V smeri razvoja posameznikove avtonomnosti in učinkovite samoregulacije učenja v   

vzgojno-izobraževalnem kontekstu bi bilo tako potrebno upoštevati tako njegovo kognitivno 

strukturo z vsemi njegovimi zavestnimi in implicitnimi védenji o spoznavnih vidiki učenja in 

reševanja problemov, kakor tudi njegove predhodne izkušnje, morebitna napačna pojmovanja, 

njegovo emocionalno strukturo, njegova prepričanja in zaznave o lastni učinkovitosti, njegove 

interese, cilje in strahove, povezane z učenjem. V vzgojno-izobraževalnem kontekstu je 

nedvomno pomembno, da se kreira učinkovito učno okolje, ki omogoča trening učinkovitih 

kognitivnih in motivacijskih strategij oziroma spreminjanje neučinkovitih strategij (učenje 

strategij učencev v kontekstu, povezano z reševanjem konkretnih problemov na posameznih 

predmetnih področjih, njihovo uporabo pri reševanju oddaljenih problemov, razvijanje 

pogojnega znanja, prikaz učinkovitosti strategije). Ena izmed poti za učinkovito izboljšanje 

poučevalne prakse je nedvomno lahko prenos dobrih praks oziroma dosedanjih          

teoretsko-empiričnih spoznanj s področja samoregulacije tudi v vzgojno-izobraževalni 

kontekst slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pri tem je vsekakor smiselno 

razmišljati o vključitvi samoregulacije med učne cilje in o kreiranju vzgojno-izobraževalnih 

kontekstov, v katerih lahko učitelji in učenci znanje dinamično soustvarjajo tako na področju 

deklarativnega (kaj pripelje do večje učinkovitosti), kakor tudi na področju proceduralnega 

(kako določene strategije izvesti) in pogojnega vidika samoregulacije učenja (kdaj, v katerih 

primerih so strategije učinkovite).  
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2.7  Modeli samoregulacijskega učenja 
 

 

Ni želja po zmagi, temveč pripravljenost na zmago je tista, ki povzroči razliko. 
Paul Bryant 

 

 

Socialno kognitivna teorija je dala osnovo številnim modelom samoregulacijskega učenja,  ki 

ponujajo alternativne perspektive samoregulacijskega učenja (npr. Boekaerts, 1997, 1999; 

Hofer, Yu in Pintich, 1998; Winne in Hadwin, 1998; Zimmerman, 1989). Ne glede na to, da 

vsak model poudarja različne konstrukte samoregulacije učenja, pa imajo tudi nekaj skupnih 

značilnosti (Fadlelmula in Özgeldi, 2010).  

 

Iz pregleda teoretskih konstruktov samoregulacije učenja in ugotovitev empiričnih raziskav je 

razvidno, da je samoregulacija termin, ki označuje različne pojave različnih kontrolnih 

sistemov (Boekaerts in Niemivirta, 2000). Večina modelov samoregulacijskega učenja 

vključuje tri temeljne faze učenja, ki se pojavljajo v temeljnih kognicijah, motivaciji, 

emocijah in vedenju učenca, a se nujno ne pojavljajo v strogem linearnem zaporedju. To so: 

(1) načrtovanje in delovanje, (2) spremljanje in regulacija ter (3) reakcije in refleksija 

(Pintrich, 2000c; Pintrich in Zusho, 2002; Zimmerman in Kitsantas, 1997, 1999). Temeljijo 

na naslednjih skupnih predpostavkah (Pintrich, 2000c):  

- aktivna, konstruktivna predpostavka, ki učenca vidi kot aktivnega, konstruktivnega 

udeleženca lastnega učnega procesa; 

- predpostavka o možnostih za prevzem nadzora, ki se nanaša na to, da lahko učenec 

potencialno spremlja, nadzoruje in regulira določene vidike lastnih kognicij, 

motivacije in vedenja, kakor tudi nekatere značilnosti lastnega okolja; 

- ciljna, kriterijska ali standardna predpostavka, da obstaja vrsta kriterijev ali standardov 

(imenovani tudi cilji ali referenčne vrednosti), ki jih je mogoče med seboj primerjati in 

na osnovi teh primerjav oceniti, ali je proces učenja učinkovit ali pa je potrebna 

sprememba; 

- mediacijska predpostavka, ki samoregulacijske dejavnosti opredeli kot posrednike 

med osebnimi in socialno kontekstnimi značilnostmi dejanskih dosežkov učenca in 

njegovimi učnimi dosežki. 
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Skupne značilnosti modelov samoregulacijskega učenja (Preglednica 2), ki omogočajo 

klasifikacijo različnih faz in področij samoregulacijskega učenja je Pintrich (2000b) razvrstil, 

kot je navedeno v spodnji preglednici.  

 
 
Preglednica 2: Faze in področja samoregulacijskega učenja (Pintrich, 2000c, str. 454; Wolters idr., 2003, str. 
50) 
 
 

Področja regulacije 
 

Faze Kognicije Motivacija/vplivi Vedenje Kontekst 
1) Načrtovanje in  
    aktiviranje 

1) Postavljanje   
     konkretnih ciljev 
 

2)  Aktiviranje  
     vsebin  
     predhodnega   
     znanja 
 

3)  Aktiviranje  
     metakognitivnega  
     znanja 

1)  Sprejetje ciljne   
     usmerjenosti 
 

2)  Presoja  
     učinkovitosti 
 

3)  Dojemanje  
     zahtevnosti naloge 
 

4)  Aktiviranje  
     vrednosti naloge 
 

5)  Aktiviranje  
     interesa 

1)  Načrtovanje    
     časa in napora 
 

2)  Načrtovanje  
     samoopazovanja  
     vedenja 

1)  Dojemanje  
     naloge 
 

2)  Dojemanje  
     konteksta 
 

2) Spremljanje 1)  Metakognitivno  
     zavedanje in  
     spremljanje  
     kognicij 

1) Zavedanje in   
    spremljanje   
    motivacije in  
    vplivov 

1) Zavedanje in  
    spremljanje  
    napora,  
    uporabe časa,  
    potrebe po  
    pomoči 
 

2) Samoopazovanje   
     vedenja 

1)  Spremljanje  
     spreminjanja  
     naloge in  
     pogojev  
     konteksta 

3) Reguliranje 1)  Izbira in  
     prilagajanje  
     kognitivnih  
     strategij učenja,  
     mišljenja 

1) Izbira in  
    prilagajanje  
    strategij  
    upravljanja  
    motivacije in  
    vplivov 

1) Povečanje/ 
     zmanjšanje  
     napora 
 

2)Vztrajati/vdati se  
 

3) Poiskati pomoč 

1) Sprememba ali  
     ponovna  
     opredelitev  
     naloge 
 

2) Sprememba ali  
     zapustitev  
     konteksta 

4) Reakcije in  
    refleksija 

1) Kognitivne   
     presoje 
 

2) Atribucije 

1) Reakcije na vplive 
 

2) Atribucije 

1) Izbira vedenja 1) Vrednotenje  
     naloge 
 

2) Vrednotenje  
     konteksta 

5) Relevantne  
    strategije 
    regulacije 

Vaja                           
Elaboracija                   
Organizacija        
Metakognitivna 
regulacija 

Samogovor 
obvladovanja  
Zunanji samogovor         
Samogovor relativne 
sposobnosti   
Presoja ustreznosti 
opremljenosti      
Situacijsko interesna 
opremljenost 
Samodoslednost    

Regulacija napora                       
Čas/prostor učenja          
Iskanje pomoči 
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Faze samoregulacije učenja med seboj niso hierarhične ali linearno povezane, saj večina 

modelov predpostavlja, da lahko v procesu napredovanja skozi nalogo, procesi spremljanja, 

reguliranja in reagiranja potekajo simultano in dinamično. Področja kognicije, 

motivacije/vplivov in vedenja predstavljajo klasične psihološke procese, ki jih lahko 

posamezniki regulirajo, področje konteksta pa se nanaša na naloge in okoliščine, ki lahko 

posameznika v procesu učenja bodisi spodbujajo ali pa njegovo delovanje ovirajo (Pintrich, 

2000c; Torrano Montalvo in Gonzales Torres, 2004). 

 

Večina modelov samoregulacijskega učenja predpostavlja tudi posameznikovo namensko 

uporabo specifičnih procesov, strategij ali odzivov, usmerjenih k izboljšanju njegovih učnih 

dosežkov oziroma k njegovemu zavedanju uporabnosti samoregulacijskih procesov pri 

izboljševanju lastnih dosežkov (Lončarič in Peklaj, 2008). Ključne komponente treh faz 

procesa samoregulacije in sicer faze priprave, izvedbe in ocene, v nadaljevanju predstavljenih 

modelov samoregulacijskega učenja (Preglednica 3) so razvidne tudi iz spodnje preglednice.   

 
 
Preglednica 3: Komponente treh faz modelov samoregulacijskega učenja (Puustinen in Pukkinen, 2001, str. 281) 
 
 
 

                                               Proces samoregulacije 

Avtor Faza priprave Faza izvedbe Faza ocene 

Boekaerts 

Identifikacija, 
interpretacija, primarna in 
sekundarna ocena, 
zastavljanje ciljev  

Prizadevanje za dosego 
cilja 

Povratna informacija o 
dosežku 

Hofer, Yu, Pintrich 
Predvidevanje, 
načrtovanje, delovanje 

Spremljanje, nadzor Reakcije in refleksija 

Winne in Hadwin 
Opredelitev naloge, 
zastavljanje ciljev, 
načrtovanje 

Uporaba taktik in strategij Metakognitivno 
spremljanje 

Zimmerman 
Predvidevanje  
(analiza naloge, 
samomotivacija 

Izvedba 
(samonadzor, 
samoopazovanje) 

Samorefleksija 
(samoocena, samoreakcije) 

 

Lončarič in Peklaj 
Prepričanja o kontroli, 
zastavljanje ciljev, ocena 
samoučinkovitosti 

Spodbujanje učnega 
procesa, varovanje 
samopodobe, spremljanje 

Oblikovanje 
samoregulacijskega vzorca 

Miller in Brickman 
Opredelitev prihodnjih 
ciljev, zaznavanje 
konteksta 

Identifikacija konkretnih 
ciljev, spremljanje 

Kognitivno vrednotenje in 
samorefleksija 

 
Op.: Opredelitev modelov Lončarič in Peklaj ter Miller in Brickman je v preglednico dodana po presoji avtorice disertacije. 
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2.7.1 Štirikomponentni model samoregulacije   
 

 

Štirikomponentni model samoregulacije Pintricha in sodelavk (Garcia in Pintrich, 1994; 

Hofer, Yu in Pintrich, 1998), ki združuje kognitivne in afektivne procese v razlagi 

samoregulacije, vključuje izdelano vsebinsko taksonomijo (meta)kognitivnih in motivacijskih 

védenj, prepričanj in strategij, ki jih posameznik uporablja v procesu samoregulacije učenja 

(Preglednica 4). Temelji na splošnem socialno kognitivnem modelu motivacije in kognicije, 

ki poudarja pomembnost integracije čustvenih in kognitivnih komponent pri učenju (Pintrich, 

1999; Pintrich in De Groot, 1990). Kognitivne in motivacijske procese združuje v najširšem 

pomenu ter ponazarja premik k celostnemu obravnavanju in povezovanju kognitivnih in 

čustvenih procesov samoregulacije. Vključuje dva splošna organizacijska konstrukta (védenje 

in prepričanja ter strategije regulacije védenj in prepričanj) ter dve splošni domeni (kognitivna 

in motivacijska). Prehod med domenami in konstrukti daje enostavno dva krat dva matrico 

oziroma štirikomponentni model samoregulacijskega učenja.  

 
 
Preglednica 4: Štirikomponentni model samoregulacije (Garcia in Pintrich, 1994, str. 129; Hofer idr., 1998, str. 
66) 
 
 
 Motivacija 

 
(Meta)kognicija 

 

Védenje in prepričanja 
motivacijska struktura 
(védenja, prepričanja) 

kognitivna struktura 
(védenja, prepričanja) 

Strategije regulacije 
védenj in prepričanj 
 

motivacijske strategije kognitivne in metakognitivne strategije 

 
 
Model združuje ključne konstrukte s področja samoregulacije učenja ter povezuje vprašanje, 

zakaj posameznik izbira različne naloge, vlaga napor in vztraja pri njih ter vprašanje, kako 

posameznik pride do razumevanja učnih nalog s pomočjo uporabe različnih spoznavnih virov 

strategij.  Na področju motivacijskih komponent se rezultati samoregulacije učenja kažejo v 

količini napora, aktiviranju različnih shem, izbirah ter v vztrajanju, na kognitivnem področju 

pa v globinskem procesiranju informacij, aktiviranju znanja in njegovi rekonstrukciji ter 

nazadnje tudi v učnih dosežkih. Garcia in Pintrich (1994) v modelu (Preglednica 5) 

predpostavita različne povezave med posameznimi vidiki samoregulacije učenja.  
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Preglednica 5: Motivacijske, kognitivne in (meta)kognitivne komponente samoregulacijskega učenja (Garcia in 
Pintrich, 1994, str. 129) 
 
 
 Motivacijske komponente Kognitivne in (meta) kognitivne 

komponente 

Védenje in prepričanja 
 
 
 
 
 
 

Prepričanja o nalogi: 
- ciljna usmerjenost 
- osebni interes 
- norme v oddelku 

Sheme: 
- čustva 
- časovni zamik 
- učinkovitost 
- vrednost/centralnost 

Konceptualno znanje: 
- vsebinsko znanje 
- znanje predmeta 

 

Metakognitivno znanje: 
- o nalogah 
- o strategijah 
 

Strategije za regulacijo 
védenj in  
prepričanj 
 
 
 
 
 

Motivacijske strategije: 
- ciljna usmerjenost 
- samooviranje 
- defenzivni pesimizem 
- samoafirmacija 
- stili pripisovanja 

Kognitivne strategije: 
- ponavljanje 
- elaboracija 
- organizacija 

 

Metakognitivne  strategije: 
- postavljanje ciljev 
- načrtovanje 
- spremljanje 
- samopreizkušanje 

Rezultati 
 
 
 
 

Količina napora: 
- količina napora 

 

Aktiviranje/rekonstrukcija shem 
Izbire 
Vztrajanje 

Kakovost napora: 
- globinsko procesiranje 

 

Aktiviranje/rekonstrukcija znanja 
Učni dosežki 

 
 
Motivacijske komponente védenj in prepričanj vključujejo dinamične motivacijske konstrukte 

védenj in prepričanj posameznika o lastni učinkovitosti ter njegovo zaznavanje lastne 

kompetentnosti (motivacijska prepričanja, védenja in motivacijske strategije, izbire, 

aktiviranje različnih shem, količino napora ter vztrajanje) (Peklaj in Pečjak, 2002). Védenje 

oziroma zavedanje lastnih prednosti in šibkih točk pri učenju ter poznavanje lastnih strategij 

motivacije in učinkovitosti pomembno vpliva na spremljanje in regulacijo učenja, saj lahko 

prispeva k večji fleksibilnosti (zamenjava strategije) in samoregulaciji učenja (Hofer idr., 

1998). Kognitivne in (meta)kognitivne komponente védenj in prepričanj se nanašajo na 

kognitivno področje samoregulacije učenja (deklarativno in proceduralno znanje), s področja 

posameznih predmetov ter metakognitivno znanje, povezano z nalogami in strategijami 

samoregulacije.  
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Za učinkovito uporabo strategij samoregulacije učenja posameznik potrebuje tri vrste 

znanj/védenj (Garcia in Pintrich 1994; Hofer idr., 1998): (1) deklarativno znanje (kaj 

strategije so), (2) proceduralno znanje (kako jih uporabiti) in (3) pogojno znanje o okoliščinah 

(kdaj in zakaj uporabiti različne strategije glede na cilje, učne naloge in vzgojno-izobraževalni 

kontekst). Deklarativno znanje so lahko pojavlja v različnih oblikah (npr. kot dejstva, pojmi, 

trditve, mreže in sheme), proceduralno znanje pa se kaže v izvajanju nekega postopka. 

Proceduralno znanje najprej obstaja kot deklarativno, saj se slednje šele s prakso avtomatizira 

oziroma proceduralizira. Kognitivna struktura torej vključuje deklarativna in proceduralna 

védenja oziroma znanja, prepričanja oziroma implicitne teorije mišljenja in učenja ter 

metakognitivno znanje o učenju, motivacijska struktura pa interese, dojemanje vrednosti 

nalog, prepričanja o samoučinkovitosti, odnos do učenja, čustva povezana z učenjem in 

»metamotivacijska« znanja  (Peklaj, 2000). 

 

V kognitivnem in (meta)kognitivnem delu modela je pomemben tudi koncept kognicij in 

metakognitivnih zavedanj, ki zajamejo posameznikovo zmožnost refleksije, razumevanja in 

nadzora lastnega učenja, oziroma globinsko procesiranje informacij, aktiviranje znanja, 

posameznikove konstrukcije in učne dosežke z dvema temeljnima elementoma: védenje o 

kognicijah in regulacija kognicij. Ta del modela vključuje bolj statične komponente, kot so 

znanje o strategijah in nalogah, učne in metakognitivne strategije za procesiranje in formacij 

in njihovo zapomnitev. Povezane so z globinskim procesiranjem informacij, aktiranjem in 

rekonstrukcijo znanja ter učnimi dosežki (Peklaj in Pečjak, 2002).  

 

Strategije za regulacijo védenj in prepričanj v modelu so druga pomembna komponenta 

samoregulacijskega učenja. Vključujejo strategije na obeh domenah, tako metakognitivne 

strategije kakor tudi strategije regulacije motivacije. Motivacijske komponente strategij za 

regulacijo védenj in prepričanj vključujejo motivacijske strategije, ki jih posameznik lahko 

uporabi na področju lastnih ciljnih usmerjenosti oziroma pri uresničevanju svojih ciljev. 

Kognitivne in (meta)kognitivne komponente strategij za regulacijo védenj in prepričanj so 

povezane s procesiranjem informacij in njihovo zapomnitvijo. Avtorji med kognitivne 

strategije uvrstijo vajo oziroma ponavljanje ter elaboracijske  in organizacijske strategije, med 

metakognitivne strategije načrtovanje, spremljanje in regulacijo učenja, med motivacijske 

strategije pa vzorce prilagodljivih prepričanj, strategije izogibanja oziroma samooviranja, 

samoprepričanja, obvladovanje anksioznosti, zaznave lastne kompetentnosti, interese, 

vrednotenje naloge in ciljne usmerjenosti (Hofer idr., 1998).  
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Različne raziskave kažejo na to, da sta metakognitivni komponenti, védenje o kogniciji in 

regulacija kognicije med seboj pozitivno povezani, saj več znanja posameznika vodi v boljšo 

kontrolo, boljša kontrola pa v konstrukcijo novega metakognitivnega znanja (Panaoura in 

Philippou, 2005). Metakognitivne strategije načrtovanja (postavljanje ciljev učenja, hitro 

pregledno branje, zastavljanje vprašanj pred branjem, napoved tega, kaj bo vključevalo 

besedilo, analiza naloge ali problema), ki jih posameznik izvede pred učenjem, aktivirajo 

najpomembnejše vidike obstoječega znanja, koristijo pri uporabi ustrezne kognitivne 

strategije in olajšajo razumevanju novih informacij. Strategije spremljanja (usmerjanje 

pozornosti med predelavo novih informacij,  aktivno poslušanje predavanj, spremljanje in 

ocenjevanje razumevanja,  strategije za ugotavljanje napak v razumevanju) so osrednji del 

procesa reševanja problemov oziroma samoregulacijskega učenja in služijo za oceno uporabe 

posamezne strategije. Strategije samopreizkušanja (ponovno branje besedila ob ugotovljenem 

nerazumevanju, upočasnitev pri težjih delih besedila, ponovni pregled učne snovi, 

popravljanje napak) so zaključni del procesa učenja, ki omogočajo popravljanje učnega 

vedenja in dopolnitev primanjkljajev v razumevanju (Hofer idr., 1998). Motivacijska 

prepričanja imajo neposreden vpliv na motivacijske strategije in motivacijske dosežke, hkrati 

pa tudi posreden vpliv na njegove kognitivne dosežke. Kognitivna znanja in prepričanja 

nimajo tako neposrednega vpliva na kognitivne strategije, saj mora biti posameznik za 

uporabo tudi motiviran. Njihovo poznavanje je potreben, ne pa zadosten pogoj za njihovo 

uporabo (Garcia in Pintrich, 1994).  
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2.7.2 Model šestkomponentnega prilagodljivega učenja  
 

 

Model šestkomponentnega prilagodljivega učenja (Boekaerts, 1997) (Slika 8) integrira 

kognitivne in motivacijske komponente samoregulacijskega učenja v funkcionalne 

samoregulacijske procese, kot pomembne komponente pa vključuje tudi strategije 

spoprijemanja oziroma procese, ki izhajajo iz posameznikove volje in prispevajo k 

dejanskemu izvajanju odločitev, sprejetih pri spremljanju lastnega učnega procesa.  

 

V procesu samoregulacije se kognitivni in motivacijski procesi med seboj povezujejo in 

skupaj vplivajo na posameznikovo vlaganje napora ter izvajanje nalog, pri čemer je njegovo 

obstoječe znanje osnovna in pomembna sestavina samoregulacije učenja. Komponente 

modela so med seboj povezane in opredeljujejo potrebne vrste oziroma ravni 

posameznikovega znanja za samostojno doseganje učnih ciljev (Lončarič in Peklaj, 2008).  

 

Povezave med komponentami potekajo tako znotraj kognitivnega in motivacijskega področja, 

kakor tudi med področjema in med posameznimi ravnmi samoregulacije. Prve tri 

komponente: (1) vsebinsko področje učenja, (2) kognitivne strategije in (3) kognitivne 

regulacijske strategije, predstavljajo kognitivni del samoregulacije. Prva komponenta 

vključuje konceptualno in proceduralno znanje ter procedure, druga komponenta splošne 

kognitivne strategije, tretja pa metakognitivne spretnosti (usmerjenost, načrtovanje, izvajanje, 

spremljanje, refleksija in samopreizkušanje). Druge tri komponente: (4) motivacijske 

regulacijske strategije, (5) motivacijske strategije ter (6) metakognitivno znanje in 

motivacijska prepričanja, predstavljajo motivacijski del samoregulacije. Četrta komponenta 

vključuje metakognitivno znanje in motivacijska prepričanja, povezana s posameznim 

predmetnim področjem, ki izhajajo iz posameznikovih izkušenj. Metakognitivno znanje 

posamezniku omogoča boljše razumevanje, spremljanje in dostopanje do pojmovnega in 

proceduralnega znanja na tem področju, motivacijska prepričanja pa mu pomagajo vzdrževati 

motivacijo. Motivacijske strategije kot peta komponenta vključujejo atribucije, defenzivni 

pesimizem, procese spoprijemanja za obvladanje stresa in negativnih emocij, oblikovanje 

učnih namer in izogibanje naporu (Boekaerts 1993, 1996). 
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Slika 8: Šestkomponentni model prilagodljivega učenja (Boekaerts, 1997, str. 164) 
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Šesta komponenta je tesno povezana s kontrolo volje in vključuje motivacijske regulacijske 

strategije, reprezentacije namenov in povezav namena z akcijskim načrtom in vztrajanjem ob 

ovirah pri učenju. Akcijska kontrola povezuje posameznikove kognicije in njegove osebne 

cilje z motivacijskimi in regulacijskimi spretnostmi (Boekaerts 1993, 1996). 

 

Model šestkomponentnega prilagodljivega učenja oziroma samoregulacije Boekaertsove 

(1997) je pripomoček raziskovalcem in učiteljem pri konceptualizaciji razumevanja razlogov 

za »kdaj, zakaj in kako« lahko posamezniki samoregulirajo lastno učenje, saj jim pomaga 

razumeti, zakaj  samoregulacija glede na specifične (socialne) učne pogoje, pri nekaterih 

posameznikih deluje usklajeno na nekaterih področjih in zakaj tako ne deluje na nekaterih 

drugih področjih. Dinamični dvotirni ali dvoprocesni samoregulacijski model prilagodljivega 

učenja razlikuje dve poti/procesa, in sicer pot rasti in pot dobrega počutja. Posamezniki, ki 

želijo doseči cilj (povečati lastne kompetence na določenem področju, spoznati nove 

prijatelje, pomagati drugim) sprožajo lastne dejavnosti na poti rasti, saj ima ta cilj zanje 

vrednost in so v doseganje tega cilja pripravljeni vložiti svojo energijo (samoregulacija se 

sproža od zgoraj navzdol) (Boekaerts in Corno, 2005; Boekaerts in Niemivirta, 2000). 

Nasprotno pa tisti posamezniki, ki so primarno usmerjeni v dobro počutje, sprožajo lastne 

dejavnosti predvsem v tej smeri, torej v smeri lastnega dobrega počutja. Usmerjajo se na tiste 

kazalnike učnega okolja, ki jim sporočajo neželene učne pogoje, ovire in pomanjkljivosti. Iz 

tega razloga svojo energijo usmerjajo v preprečevanje (prihodnjega) pojavljanja negativnih 

dogajanj (samoregulacija se sproža od spodaj navzgor). Predpostavlja se, da lahko 

posamezniki »preklopijo« iz ene poti na drugo s pomočjo strategij za ojačitev volje (angl. 

»volitional strategies«) (Boekaerts, 2005; Boekaerts in Cascallar, 2006). 

 

Mladostnik mora sprejeti številne odločitve, ki se tičejo njegovih osebnih želja, vrednot in 

interesov, oziroma se nanašajo na njegova interpersonalna vedenja in zaznavanje različnih 

vidikov socialnega okolja. Podrejanje socialnim zahtevam pogosto vključuje uvedbo lastnih 

omejitev na področju želja, interesov in pričakovanj (umik iz sodelovanja v zanimivih 

dejavnostih, delovanja na sebi lastne način in prevzemanja iniciative) (Boekaerts in Cascallar, 

2006). Ryan in Deci (2000) sta ugotovila, da posamezniki, ki se podredijo zahtevam učitelja 

izključno zato, da bi pridobili pozitivno oceno, sami po sebi niso notranje motivirani, zato 

dejavnosti v tej smeri tudi zlahka opustijo, kadar se v procesu učenja pojavijo ovire ali moteči 

dejavniki.  
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Zaznavanje pogojev učenja v socialnem kontekstu, ki jih posameznik ocenjuje kot neugodne 

za učenje (negativni komentarji s strani vrstnikov, nadzor učitelja), ovire in pomanjkljivosti 

med dejavnostjo, pomembno vplivajo na njegov proces odločanja. Tovrstne zaznave je 

mogoče razumeti kot neželene prekinitve trenutnega vedenja, ki glede na pričakovanja 

(drugih), od posameznika terjajo takojšnjo prilagoditev (Ryan in Deci, 2000). Zavedni in 

nezavedni procesi odločanja, ki so povezani s prekinitvami trenutnega vedenja, so največkrat 

sprožilci negativnih vplivov, zaradi katerih mora posameznik uporabiti strategije za 

zmanjševanje ravni vzburjenosti (globoko zajeti sapo, izogniti se očesnemu kontaktu, poiskati 

socialno oporo ...) in strategije za ojačitev volje za ponovno osredotočanje na nalogo 

(odložitev motečih materialov med delom, prekinitev miselnega razglabljanja, usmerjenost v 

nalogo) (Boekaerts in Cascallar, 2006). 

 

2.7.3 Model proaktivnih in defenzivnih vzorcev samoregulacije pri učenju  
 
 
 
Model proaktivnih in defenzivnih samoregulacijskih vzorcev (Lončarič in Peklaj, 2008) 

(Slika 9) je model samoregulacijskega vedenja v učnih situacijah, ki vključuje proaktivni in 

defenzivni funkcionalni vzorec. Posameznikovi kontrolni sistemi simultano posegajo na vsa 

področja njegovega delovanja, zato sta avtorja pri razvoju svojega modela samoregulacije 

učenja uporabila funkcionalni in ne vsebinski pristop.  

 

Kot izhodišče za oblikovanje različnih novih organizacijskih konstruktov, tudi za oblikovanje 

modela proaktivnih in defenzivnih samoregulacijskih vzorcev (Lončarič in Peklaj, 2008), sta 

bila uporabljena štirikomponentni model samoregulacije Pintricha in sodelavk (Garcia in 

Pintrich, 1994; Hofer idr., 1998) ter šestkomponentni model prilagodljivega 

samoregulacijskega učenja (Boekaerts, 1997). Samoregulacijo se je tradicionalno sicer 

povezovalo s posameznikovimi proaktivnimi samoregulacijskimi vzorci, ki vključujejo 

elemente, kot so: občutek osebne kontrole, pripisovanje uspeha trudu, lastna učinkovitost, 

postavljanje učnih ciljev, regulacija napora, delovno, prostorsko in časovno uravnavanje, 

strategije spoprijemanja, učne strategije in strategije regulacije, a avtorja menita, da je 

potrebno tudi razlikovanje med adaptivno in napačno samoregulacijo (Lončarič in Peklaj, 

2008). 
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V določenih primerih namreč samoregulacija ni tako učinkovita (npr. pretirano opazovanje pri 

izvedbi avtomatiziranih odzivov) oziroma lahko celo ovira (npr. prekomerna samoregulacija, 

ki vključuje obsesivno-kompulzivno vedenje) posameznikovo doseganje ciljev.  O neustrezni 

samoregulaciji lahko govorimo tudi takrat, kadar se posameznik usmerja k negativnemu cilju 

ali standardu (npr. za ohranitev lastnega blagostanja ali občutka lastne vrednosti) (Lončarič in 

Peklaj, 2008). 

 
 
Slika 9: Model proaktivnih in defenzivnih vzorcev samoregulacije pri učenju (Lončarič in Peklaj, 2008, str. 82) 
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defenzivnim samoregulacijskim vzorcem.  
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Dodatno opredelita še tretji vzorec, ki ga poimenujeta depresivni vzorec, saj vključuje 

posameznikove samouničevalne kognicije, odsotnost motivacije in samoregulacijskih naporov 

ter se povezuje z njegovimi specifičnimi atribucijskimi vzorci (npr. stabilna notranja 

pripisovanja neuspeha in nestabilna zunanja pripisovanja uspeha), nemočjo, zavlačevanjem in 

apatijo (Lončarič in Peklaj, 2008). Do depresivnega vzorca, ki je podoben naučeni nemoči, 

pride takrat, ko se zaradi razhajanj med pričakovanji in rezultati, v posamezniku vklopi 

kontrolni mehanizem vedenjskega inhibicijskega sistema, zaradi katerega v situacijah 

neuspeha ne vlaga dodatnega truda, ne uporablja proaktivnih vzorcev samoregulacije in tudi 

ne ščiti lastnega samospoštovanja z defenzivnimi strategijami (reinterpretacija neuspeha ali 

pripisovanje neuspeha zunanjim vzrokom). Slednjega vzorca zaradi odsotnosti samoregulacije 

v model ne vključita, menita pa, da bi ga bilo potrebno v prihodnje natančneje opredeliti. 

Tako proaktivni kot defenzivni vzorec vključujeta pet ravni samoregulacije, med katerimi 

obstajajo številne direktne in indirektne povezave: kognitivna oziroma kontrolna prepričanja, 

motivacijska prepričanja, motivacijske strategije in (meta)kognitivne strategije spoprijemanja 

in učenja (Lončarič in Peklaj, 2008).  

 

Prva raven samoregulacije se nanaša na komponento kognitivnih prepričanj, ki so povzete iz 

akcijsko-teoretičnega pristopa in implicitnih teorij inteligentnosti. Nanašajo se na 

posameznikova proaktivna prepričanja o kontroli, ki so povezana  s prepričanji, da je napor 

sredstvo za doseganje ciljev ter s splošnimi prepričanji o stopnji možne kontrole v procesu 

usvajanja in izkazovanja znanja. Defenzivna prepričanja o kontroli se nadalje nanašajo na 

prepričanje posameznika, da na uspeh vpliva sreča in drugi zunanji dejavniki (učitelj, 

težavnost naloge) ter da je inteligentnost stabilna lastnost, ki se ne more spreminjati in 

razvijati. Kognitivna prepričanja direktno vplivajo na motivacijska prepričanja (2. raven), 

lahko pa tudi direktno ali indirektno na motivacijske in kognitivne strategije ter učne dosežke 

(Lončarič in Peklaj, 2008). 

 

Druga raven samoregulacije se nanaša na komponento posameznikovih motivacijskih 

prepričanj in izhaja iz teoretičnih izhodišč modela  pričakovanje – vrednost (Pintrich in       

De Groot, 1990; Pintrich in Schunk, 2002). Vključuje tri motivacijske komponente: 

komponento pričakovanja (Ali to lahko naredim?), komponento vrednosti (Zakaj to delam?) 

in afektivno komponento, ki vključuje posameznikove čustvene reakcije (Kako se pri tem 

počutim?). Prvo komponento ugotavljamo z lestvico samoučinkovitosti, drugo z lestvicami 

ciljne usmerjenosti, slednjo pa z lestvico testne anksioznosti (Lončarič in Peklaj, 2008).  
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Samoučinkovitost in cilji učenja (usvajanje znanja in veščin, izogibanje napakam) so del 

proaktivnega samoregulacijskega vzorca, anksioznost (fiziološka, emocionalna, kognitivna in 

vedenjska) ter drugi cilji (izogibanje naporu in doseganje popularnosti med vrstniki) pa del 

defenzivnega samoregulacijskega vzorca, seveda pa je lahko cilj dokazovanja znanja 

(tekmovalnost, samozaščita, samopromocija) v enaki meri povezan tako s proaktivnim kot 

tudi z defenzivnim samoregulacijskim vzorcem. Motivacijska prepričanja o nalogah in ciljna 

usmerjenost lahko imajo direkten in močan vpliv tudi na uporabo motivacijskih strategij (3. 

raven), na kognitivne strategije (4. raven) in na kakovost v učenje vloženega napora. 

Motivacijska prepričanja lahko prek povečane aktivnosti pri učenju in motivacije indirektno 

vplivajo tudi na kakovost napora, količina in kakovost napora pa direktno vplivata tudi na 

učne dosežke (5. raven) (Lončarič in Peklaj, 2008). 

 

Tretja raven samoregulacije se nanaša na posameznikove motivacijske strategije, ki so  

večinoma privzete iz modela strategij učenja, in ki ločuje motivacijske strategije in 

upravljanje z zunanjimi viri od ostalih metakognitivnih in kognitivnih strategij učenja. 

Strategije, povezane s proaktivno samoregulacijo, vključujejo postavljanje ciljev, reguliranje 

napora ter organizacijo prostora in časa učenja, strategije povezane z defenzivno 

samoregulacijo pa služijo kot zaščita samospoštovanja in vključujejo samooviranje, 

defenzivni pesimizem in pripisovanje neuspeha zunanjim vzrokom. Motivacijske strategije 

skupaj z motivacijskimi prepričanji povečujejo posameznikov napor in vztrajanje, kar nadalje 

direktno vpliva na aktiviranje in uporabo različnih kognitivnih in samoregulacijskih strategij 

(4. raven), prek njih pa direktno vpliva tudi na kakovost napora in učne dosežke (Lončarič in 

Peklaj, 2008). 

  

Četrta raven samoregulacije se nanaša na posameznikove kognitivne samoregulacijske 

strategije, ki jih avtorja razdelita v dve formalno različni, funkcionalno povezani skupini: 

strategije spoprijemanja in strategije učenja. Strategije spoprijemanja izhajajo iz dveh 

konceptualno različnih modelov, od katerih prvi razlikuje površinski in globinski pristop k 

učenju, drugi pa strategije učenja opredeli s pomočjo kognitivnih in metakognitivnh 

komponent, strategije učenja pa deloma izhajajo iz transakcijske teorije. S proaktivno 

samoregulacijo so povezane strategije spoprijemanja z reševanjem problemov (kognitivna in 

vedenjska), učenje z globinskim kognitivnim procesiranjem (elaboracija in organizacija 

gradiva, uporaba in kritično mišljenje) ter metakognitivni ciklus kontrole (ponavljanje, vaja, 

kontrola procesov in rezultatov učenja) (Lončarič in Peklaj, 2008). 
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Z defenzivno samoregulacijo so povezane strategije spoprijemanja, usmerjene na 

posameznikovo zaščito emocij (izogibanje, domišljija in distrakcije), spoprijemanje, 

usmerjeno na zaščito ega (izostajanje, reinterpretacija, ignoriranje ali norčevanje iz problema) 

ter strategija učenja s površinskim kognitivnim procesiranjem (usmerjenost na minimalne 

zahteve in nepovezano memoriranje) (Lončarič in Peklaj, 2008). 

 

Zadnji element nomološke mreže predstavljajo posamezne mere samoregulacije, ki so glede 

na svoje funkcije razdeljene v proaktivne in defenzivne.  Peta raven samoregulacije učenja 

obsega ključno kriterijsko spremenljivko modela, tj. učne dosežke, katerih mera so lahko 

njegove povprečne šolske ocene ali pa druge kriterijske spremenljivke (npr. uspešnost pri 

konkretnih preizkusih znanja, neopravičeni šolski izostanki ali različni motivacijski rezultati, 

kot so izbor aktivnosti, vključenost v izvajanje naloge, izbira naloge ali vztrajanje pri nalogi 

(Lončarič in Peklaj, 2008). Avtorja menita, da je funkcija samoregulacije pomembnejša od 

njenih vsebinskih opredelitev, zato ima model tudi pomembno aplikativno vrednost, na 

podlagi katere je mogoče opredeliti usmerjenosti za njegovo uporabo oziroma za spodbujanje 

posameznikove proaktivne samoregulacije učenja. S pomočjo razvoja proaktivnih prepričanj 

o kontroli je mogoče poudariti posameznikovo odgovornost za uspeh/neuspeh, mu pokazati 

povezavo med vlaganjem napora in uspehom in posredno oblikovati temeljna kognitivna 

prepričanja, na katera se funkcionalno navezuje tudi občutek lastne učinkovitosti ter 

proaktivni cilji usvajanja znanja, veščin, kompetenc in želje po razumevanju učnega gradiva. 

Pri tem je pomembno, da posameznika opremimo s proaktivnimi motivacijskimi strategijami 

in ga naučimo postavljanja ciljev, reguliranja napora ter organiziranje časa in prostora učenja 

(Lončarič in Peklaj, 2008). Model nakazuje možnosti prepoznavanja in preprečevanja 

neželenih posledic defenzivne samoregulacije, skozi jasno opredeljeno vrednost vlaganja 

napora ter zmanjševanje možnosti zunanjih atribucij uspeha in neuspeha ter implicitnih teorij 

inteligentnosti, ki inteligentnost pojmujejo kot nespremenljivo in najpomembnejšo 

osebnostno značilnost. Tovrstna kognitivna prepričanja so namreč temelj intenzivnega strahu 

pred neuspehom in razlog za izogibanje trudu. Posameznik s takimi prepričanji se ne trudi, to 

pa je tudi njegova edina strategija, ki ga ne bo pripeljala do izgube ugleda in 

samospoštovanja. V primeru, ko uspe brez napora, je to samo potrditev njihovega prepričanja, 

ki temelji na ideji o lastni visoki inteligentnosti. V primeru, ko ne uspe, bo uporabil 

defenzivne strategije spoprijemanj, neuspeh pa pripisal pomanjkanju napora in drugim 

zunanjim dejavnikom, kar ga bo vodilo do še večjega neuspeha (Lončarič in Peklaj, 2008). 
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2.7.4 Model v prihodnost usmerjene motivacije in samoregulacije  
 
 
Model v prihodnost usmerjene motivacije in samoregulacije (Miller in Brickman, 2004) 

(Slika 10) združuje vidike sodobne socialno kognitivne teorije, razmišljanja Bandure in vidike 

teorij v prihodnost usmerjene samoregulacije. Vključuje dejavnike, ki vplivajo na 

samoregulacijsko učenje in notranjo povezanost med različnimi dejavniki in tako poskuša 

razložiti, zakaj so prihodnji cilji za samoregulacijo pomembni. Pri številnih posameznikih se 

namreč, zaradi odsotnosti enega ali več dejavnikov znotraj predstavljenega modela, na 

določenih področjih življenja samoregulacija ne odvija (Miller in Brickman, 2004). 

 

Model izhaja iz predpostavke, da so cilji osrednji del procesa samoregulacije. Cilji so 

predstave prihodnosti, ki pa variirajo v svoji razširitvi, uresničitvi v prihodnosti (Miller in 

Brickman, 2004), njihovo bistvo pa je v socialno kognitivni utemeljitvi samoregulacije, v 

idealnem primeru, v konkretnih ciljih (Bandura, 1986; Locke in Latham, 1990). Miller in 

Brickman (2004) sicer ne oporekata raziskavam, ki so nakazale, da posameznika konkretni 

cilji (angl. »target goals«) vodijo k boljšim dosežkom in osebnemu zadovoljstvu kakor 

nejasni in oddaljeni cilji), a pri oblikovanju modela izhajata iz Bandurove (1986 v Miller in 

Brickman, 2004) ugotovitve, da so oddaljeni prihodnji (angl. »future goals«) cilji v procesu 

motivacije zelo pomembni.  

 

Konkretni cilj predstavlja kognitivno reprezentacijo določenega vedenja (delovanja) oziroma 

rezultat, ki ga posameznik želi doseči ter s tem povezne standarde za izvedbo. Služi kot 

neposredni cilj posameznikovega samoregulacijskega delovanja (Miller in Brickman, 2004). 

Avtorja se pri opredelitvi konkretnih ciljev sklicujeta na Banduro (1986), ki je ugotavljal, da 

ima konkretni cilj tri pomembne vloge: (1) določi takojšnje delovanje, ki ga posameznik želi 

izpeljati, (2) osvetli tiste vidike delovanja, ki jih je potrebno opazovati in spremljati med 

procesom samoregulacije in (3) konkretni cilj in z njim povezani standardi imajo vlogo 

kriterijev samoevalvacije dosežka. Slednja vloga je v povezavi s samoreakcijami in 

samoučinkovitostjo izjemno pomemben vir posameznikove nadaljnje motivacije za delovanje 

v smeri doseganja cilja (Miller in Brickman, 2004).  
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Slika 10: Model v prihodnost usmerjene motivacije in samoregulacije (Miller in Brickman, 2004, str. 13) 
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Prihodnji cilji zagotavljajo  spodbudo za delovanje, saj so samorelevantni, samodefinirani in 

samodeterminirani. Posameznikovo vedenje regulirajo skozi njegovo samoidentifikacijo  s 

cilji oziroma z integracijo ciljev v sistem samodeterminiranih ciljev. Tovrstni cilji so bolj 

podobni izidom pričakovanj kot konkretnim ciljem, vključujejo pa pomembne posameznikove 

osebne interese (pridobiti izobrazbo, prizadevati si za lastno poklicno kariero ali zaposlitev, 

razviti zaupne medosebne odnose). Pojavnost prihodnjih ciljev je običajno del razvojnega 

procesa posameznika v socialnem kontekstu (Miller in Brickman, 2004).  
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 Socialni vpliv na razvoj ciljev je v modelu v prihodnost usmerjene motivacije in 

samoregulacije predstavljen v zgornjem levem kotu. Vključuje posamezniku pomembne 

dejavnike socialnega konteksta, kot so dom, šola, vrstniki in mediji. Le-ti pomembno 

oblikujejo njegove vrednote in vplivajo tudi na posameznikovo védenje o tem, kaj je možno v 

sedanjosti in v prihodnosti. Vrednote in védenje o možnostih sta dva temeljna člena razvoja 

posameznikovih osebno vrednotenih prihodnjih ciljev in njegovega sistema neposrednih 

podciljev (Miller in Brickman, 2004).  

 

Avtorja nadalje opredelita, da usmerjenost v prihodnje uspehe v določeni nalogi sama po sebi 

ne ustvarja želenih rezultatov. Pravzaprav nekateri cilji, kot na primer, pridobiti izobrazbo ali 

prispevati k dobrobiti družbe, ostajajo odprti za prihodnost, v kateri nekateri cilji ne bodo 

nikoli zares popolnoma doseženi, temveč bodo ostali del posameznikovega nedokončanega 

prizadevanja. Opozarjata, da različni avtorji govorijo tudi o različnih drugih v prihodnost 

usmerjenih ciljih kot so življenjske naloge, osebnostna prizadevanja, trenutne usmerjenosti, 

osebnostni projekti ali možni jazi, največkrat pa jih je mogoče razumeti kot del razvojnega 

procesa, ki se pojavi v posameznikovem socialnem kontekstu (Miller in Brickman, 2004). 

Kljub temu da osebno vrednoteni prihodnji cilji delujejo kot spodbuda, pa se na njihovo 

spodbudno vrednost pogosto gleda kot na preveč oddaljeno ali preveč splošno, da bi lahko 

vodila specifične aktivnosti v trenutni situaciji. Posameznik mora zato v poteku aktivnosti 

zase ustvariti konkretne cilje in samomotivatorje, ki ga vodijo k oddaljenim ciljem (Bandura, 

1986). Ustrezno pozicijo za smiselno oblikovanje sistema konkretnih podciljev, ki so podlaga 

posameznikovim prizadevanjem pri doseganju vrednotenih prihodnjih ciljev, ustvarja njegova 

resnična predanost lastnim osebno vrednotenim prihodnjim ciljem. Konkretni podcilji mu 

potem služijo specifična vedenja in standardi ravnanja v delovanju in procesu samoregulacije. 

Potem ko posameznik identificira lasten sistem konkretnih podciljev za dosego prihodnjih 

ciljev, lahko postane njegova neposredna samoregulacija učinkovita, izpolnjevanje naloge, 

procesi samoopazovanja, samovrednotenja in lastnih reakcij posameznika pa aktivni. Ko 

postane sistem podciljev jasen in ko so določeni podcilji že doseženi, se poveča tudi 

posameznikova predanost prihodnjim ciljem (Marcus in Ruvolo, 1989 v Miller in Brickman, 

2004). Pri tem Miller in Brickman poudarjata, da je privzemanje vrednosti prihodnjih ciljev 

faza procesa razvoja konkretnih ciljev, ki pa sicer sama po sebi ne vodi v razvoj sistema 

konkretnih ciljev.  
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Tudi Bandura (1986) je poudaril, da je šele kombinacija oddaljenih, prihodnjih prizadevanj s 

konkretnih, neposrednim samovodenjem tista, ki omogoča optimalen posameznikov osebni 

razvoj. Kontekst posameznikovih osebno vrednih prihodnjih ciljev in konkretnih podciljev ne 

le da ustvarja možnosti za uresničitev prihodnjih ciljev, ampak posameznikovemu 

konkretnemu neposrednemu vedenju tudi daje smisel.  

 

Iz desne strani predstavljenega modela v prihodnost usmerjene motivacije in samoregulacije, 

je razvidno, da so individualne zaznave uporabnosti in koristi razpoložljive naloge za dosego 

osebno vrednotenih ciljev bistvenega pomena za proces neposredne samoregulacije. 

Presojanje, katere od mnogih razpoložljivih nalog trenutnega konteksta so koristne in 

uporabne za doseganje prihodnjih ciljev, je v veliki meri odvisno od individualnega sistema 

neposrednih konkretnih ciljev in védenja o možnosti za delovanje. Na konkretne cilje, ki jih 

posameznik izbere, vplivajo njegove zaznave koristi in uporabnosti, osebna zaznava izidov, 

vezanih na nalogo ter posameznikova zaznana učinkovitost v kognitivnem ovrednotenju 

konteksta (Miller in Brickman, 2004). Pričakovanja in prepričanja posameznika o 

samoučinkovitosti pomembno vplivajo na ovrednotenje trenutnega konteksta, temeljijo pa na 

njegovih preteklih izkušnjah v podobnih situacijah. V kolikor je zaznana samoučinkovitost, 

vezana na nalogo, nizka, bo najverjetneje takšna tudi izbira konkretnega cilja (Miller in 

Brickman, 2004). 

 

Strukturo modela avtorja utemeljita tudi skozi ugotovitve drugih raziskovalcev, ki so 

pokazale, da posamezniki z višjimi učnimi dosežki pomembno višje vrednotijo oddaljene 

prihodnje cilje kot posamezniki z nižjimi učnimi dosežki ter da so dolgoročni cilji pozitivno 

povezani tako s posameznikovimi učnimi dosežki kakor tudi z njihovo učinkovito 

samoregulacijo (Miller in Brickman, 2004). Tudi Miller in sodelavci (Miller, Greene, 

Montalvo, Ravindran in Nicholls, 1996) so pred postavitvijo modela v prihodnost usmerjene 

motivacije in samoregulacije v svoji raziskavi ugotovili, da so v prihodnost usmerjena 

prizadevanja pozitivno povezana z uporabo samoregulacijskih strategij, z globinskim 

procesiranjem, trudom in vztrajnostjo. Dodatna kvalitativna raziskava tega področja je 

potrdila, da je ekstenzivnost prihodnjih ciljev in razvoj konkretnih podciljev povezana z 

zaznavanjem koristnosti šolskih predmetov, prizadevanji v šolskih nalogah (vrsta uporabljene 

strategije) in ravnijo učnih dosežkov. Osebno vrednostni prihodnji cilji so tako bili prepoznani 

kot pomemben dejavnik posameznikovih prizadevanj za učne dosežke (Miller in Brickman, 

2004). 
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Pričakovani v prihodnost usmerjeni izhodi nalog imajo relativno šibek vpliv (v primerjavi z 

neposrednimi vplivi) na neposredno samoregulacijo v procesu v prihodnost usmerjene 

regulacije, toda kadar posameznik zazna, da so neposredni dosežki uporabno povezani z 

njegovimi osebno vrednotenimi prihodnjimi cilji, postane njegovo samovrednotenje bolj 

intenzivno kot sami neposredni dosežki. Tako se na primer, kadar posameznik šolsko delo 

zaznava kot nepovezano z dosežki pričakovanih prihodnjih ciljev, vrednost šolskega dela 

nanaša samo na trenutno vrednost naloge. Posledično iz tega izhajajoče neposredne reakcije 

samovrednotenja slonijo izključno na izvedbi naloge (iskanje kompetentnega partnerja v 

razredu, izogibanje trenutnim zadregam, prejemanje nagrad, pohval ali izogibanje kazni, 

težnja po tem, da nalogo konča ...). Po drugi strani pa, kadar posameznik šolsko delo zaznava 

kot pomembno pri doseganju vrednotenih prihodnjih ciljev (izbira želene šole, poklicna 

kariera, pridobitev znanja za pomoč drugim pri vključevanju v socialno okolje), so njegove 

zaznave koristi neposrednih posledic in reakcije samovrednotenja usmerjene v napredovanje 

pri doseganju osebno vrednotenih prihodnjih ciljev. Posameznikove v prihodnost usmerjene 

reakcije samovrednotenja so torej tiste, ki ga usmerjajo, oblikujejo ter spodbujajo pri 

izpolnjevanje šolskih nalog (Miller idr., 1996). 

 

Temeljni problem oziroma motnja v procesu v prihodnost usmerjene samoregulacije se 

pojavi, kadar posamezniku ne uspe razviti osebno vrednotenih prihodnjih ciljev, na katerih 

slonijo vse šolske situacije. Kot je razvidno iz modela v prihodnost usmerjene motivacije in 

samoregulacije, se to lahko zgodi na kateremkoli od treh dejavnikov socialno kognitivnega 

procesa posameznikovega delovanja. Védenje o prihodnjih možnostih je namreč pri 

posamezniku rezultat njegovih izkušenj iz socialnega konteksta. Potrebne informacije 

oziroma znanje morebiti niso del njegovega konteksta, ali pa njegove interakcije v socialnem 

kontekstu niso takšne, da bi razpolagali z relevantnimi informacijami. Neuspeh v razvoju v 

prihodnost usmerjenih ciljev na področju izobraževanja je lahko pogojen tudi s konfliktom 

vrednot pomembnih drugih v socialnem kontekstu. Razvoj v prihodnost usmerjenih ciljev pri 

posamezniku je lahko neuspešen tudi zaradi dvoma v lastne sposobnosti. V kolikor 

posameznik ne zazna uporabnosti in koristi razpoložljive naloge, je velika verjetnost, da 

neposredne šolske naloge zanj ne bodo imele nobene vrednosti v povezavi s prihodnjimi cilji. 

Avtorja tako ugotavljata, da je razvoj osebno vrednotenih prihodnjih ciljev temelj motivacije 

in samoregulacije (Miller in Brickman, 2004).   
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Seveda pa je mogoče, da tudi posameznik, ki ima osebno vrednotene cilje, ne uspe razviti 

primernega sistema konkretnih ciljev, ki bi vodili njegovo napredovanje k prihodnjim ciljem.  

Eden od razlogov za neuspeh je lahko pomanjkanje znanja o učinkovitih poteh, ki ga lahko 

pripeljejo do cilja. Pomembni razlogi neuspeha pri razvoju neposrednih podciljev so lahko 

tudi neučinkovito ali neustrezno reševanje problemov, odsotnost podpore socialnega 

konteksta, nespoštovanje posameznikovih prizadevanj za dosego ciljev ali to, da posameznik 

ne prepoznava uporabnosti in koristnosti šolskih nalog. V tem primeru ga lahko pričakovanje 

neučinkovitosti vodi k neuspehu. Negativna pričakovanja pogosto temeljijo ne le na 

negativnih predhodnih izkušnjah posameznika, temveč tudi na mnenju pomembnih drugih ali 

na različnih negativnih izkušnjah drugih v podobnih situacijah, saj tudi te lahko pomembno 

vplivajo na posameznikovo pomanjkanje kompetentnosti za doseganje ciljev zadane naloge 

(Miller in Brickman, 2004).  

 
 

2.7.5 Štirifazni model samoregulacijskega učenja  
 
 
Model samoregulacijskega modela (Slika 11), ki sta ga oblikovala Winne in Hadwin (1998), 

temelji na predpostavki, da samoregulacijsko učenje vodi metakognicija, zato je vsaj delno 

notranje motivirano in strateško. Strateško se nanaša na način, s katerim posameznik pristopa 

k zahtevnih nalogam in problemom, predstavlja pa izbiro strategij, za katere posameznik 

ugotavlja, da najbolje ustrezajo trenutnemu kontekstu ali nalogi. Samoregulacijskega učenja 

avtorja ne vidita kot posameznikove sposobnosti, ampak kot njegovo aktivnost oziroma 

dogodek. Osrednjo vlogo v modelu ima metakognitivno spremljanje, saj ugotavljata, da brez 

kognitivnih evalvacij ni mogoče govoriti o standardih (ciljih), s pomočjo katerih poteka 

samoregulacija. Spremljanje ustvarja informacije oziroma seznam ujemanj ali neujemanj med 

standardi naloge in reprezentacijo produktov, vezanih na nalogo. Produkti spremljanja lahko 

izboljšujejo pogoje naloge, standarde/cilje in rezultate/produkte, povratna informacija pa služi 

kot temelj nadaljnjega delovanja (Winne in Perry, 2000; Puustinen in Pulkkinen, 2001). 

Model je sestavljen iz štirih faz: (1) opredelitev naloge se nanaša na posameznikove zaznave 

o zastavljeni nalogi (opredelitev značilnosti, ovir in virov za izvedbo naloge), (2) postavljanje 

ciljev in načrtovanje, (3) učne strategije, kjer posameznik izvede načrtovano, pri tem pa 

uporabi določeno učno strategijo in (4) regulacija, kjer posameznik spreminja lastno 

kognitivno strukturo, kar nadalje vpliva na njegov proces učenja.  
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Dejavniki naloge         
 
Viri      Navodila pri pouku      Čas      Socialni kontekst  
 
Kognitivni dejavniki  
 
Prepričanja, dispozicije, stili      Motivacijski faktorji, orientacija 
 
Znanje o določenem področju      Znanje o nalogi      Znanje o učnih strategijah 
 

Večino časa proces učenja vključuje faze od ena do tri, faza štiri (regulacija) pa je namenjena 

večjemu prestrukturiranju prepričanj, motivaciji in strategijam, ki so povezane s 

samoregulacijskim učenjem. V fazi štiri posameznik modificira lastna prepričanja o 

samoučinkovitosti, skozi katere evalvira predvideno in dejansko učinkovitost (Puustinen in 

Pulkkinen, 2001; Rosen, Glennie, E. J., Dalton, Lennon, Bozick, 2010). Več časa kot ga 

posameznik nameni opredelitvi naloge, postavljanju ciljev nalogi in načrtovanju, boljši so 

njegovo predvidevanje (standardov) in njegovi učni dosežki (Greene in Alzavedo, 2007). 

Model predpostavlja tudi, da bo neuspešna samoregulacija bolj verjetno vplivala na 

prepričanja o lastni učinkovitosti v primeru, ko bo imel posameznik visoka pričakovanja kot 

takrat, ko bodo njegova pričakovanja nizka (Winne, 2001).  

 
 
Slika 11: Štirifazni model samoregulacijskega učenja (Winne in Hadwin, 1998, str. 282) 

 

 
 

 
 
 
 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IZVEDBA  

Standard(i) 
 

A B C D E 
Kognitivna evalvacija 
                                                                     
a) pravilno                                                                                        
b) pravilno                                                                              
c) preveč                                                       
d) premalo                                                                                    
e) napačno 
 

Operacije 
 
Primitivne 
Naučene (taktike in 
strategije) 

Produkt(i) A B C D E 
 
faza 1: opredelitev naloge 
faza 2: cilji in načrti                                                     
faza 3: učne strategije 
faza 4: regulacija 
 

KONTROLA  SPREMLJANJE  

ZUNANJA 
EVALVACIJA  
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Vsako izmed faz oblikuje kognitivna struktura (izhajajo iz tipologije COPES – Conditions-

Operations-Products-Evaluations-Standards, Winne in Hadwin, 1998), v kateri dejavniki 

okolja in individualne razlike tvorijo pogoje posameznikovega problemskega prostora, znotraj 

nje pa lahko dobi notranje in zunanje povratne informacije (evalvacija). Povratne informacije 

nadalje predstavljajo relativno konstantno prilagajanje kognitivnim strukturam, ki ustrezajo 

nalogi in samoregulacijskemu učenju. Modeli nalog so temelj preverjanja informacij v vsaki 

izmed faz, v kateri posameznik uporablja metakognitivno spremljanje (Puustinen in 

Pulkkinen, 2001). 

 

2.7.6 Cikličnoprocesni model samoregulacijskega učenja  
 
 
Cikličnoprocesni model samoregulacijskega učenja (Zimmerman, 1998, 2000) (Slika 12) 

izhaja iz teoretskih opredelitev Bandurove socialno kognitivne teorije in poudarja, da je 

učenje multidimenzionalni proces, ki vključuje kognitivne, emocionalne in vedenjske 

dejavnike ter dejavnike socialnega konteksta. Samoregulacija učenja se nanaša na selektivno 

uporabo specifičnih procesov, ki  morajo biti osebno prilagojeni posamezniki učni nalogi. 

Poteka kot ciklični proces s tremi fazami: fazo predhodnega razmišljanja, fazo nadzora 

izvedbe in volje ter fazo samorefleksije (Puustinen in Pulkkinen, 2001; Zimmerman, 2000).  

 
 
Slika 12: Ciklične faze in podprocesi samoregulacijskega učenja (Zimmerman, 2002, str. 67; 1998, str. 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza predhodnega razmišljanja 
(organiziranje védenj, vsebin) 

- Postavljanje ciljev 
- Strateško načrtovanje 
- Prepričanja o lastni učinkovitosti 
- Ciljna naravnanost 
- Notranja motivacija (interesi, cilji) 

 

Faza samorefleksije 
(metakognicija, samoregulacija) 

- Samovrednotenje 
- Atribucije 
- Lastne reakcije 
- Adaptacija 

 

Faza nadzora izvedbe in volje 
(proces uporabe znanja) 

- Osredotočenost (usmerjanje 
pozornosti) 

- Samoinštukcije in vizije 
- Spremljanje samega sebe 

 

Posameznikova 
predhodna védenja 
 

Vključitev 
védenja v 
vsebino 

Posameznikovi 
izidi poizvedb 
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Faza predhodnega razmišljanja (angl. »forethought«) se nanaša na procese pred učenjem, ki 

določajo izhodišča učenja, faza nadzora izvedbe in volje (angl. »performance and volitional 

control«) na procese med učenjem, ki vplivajo na koncentracijo in izvedbo učne dejavnosti, 

faza samorefleksije (angl. »self-reflection«) pa na procese po učenju, ki vplivajo na reakcije 

ob učenju in na procese predhodnega razmišljanja. Faze so med seboj ciklično povezane 

(Zimmerman, 1998). Predhodno razmišljanje vpliva na nadzor izvedbe in nadzor volje v 

procesu učenja, nadzor izvedbe in volje naprej na fazo samorefleksije, samorefleksija pa 

povratno na predhodno razmišljanje pri naslednji učni nalogi, kar nazadnje vpliva na kvaliteto 

posameznikovega učenja, na njegovo zaznavanje lastne samoučinkovitosti ter na občutek 

nadzora nad lastnim učenjem (Zimmerman, 1998). 

 

Ravni posameznikovega učenja se razlikujejo glede na prisotnost ali odsotnost ključnih 

komponent samoregulacije, ki vključujejo (Schunk in Zimmerman, 1997; Zimmerman, 2002): 

- določanje bližnjih ciljev;  

- usvojitev učinkovitih strategij za doseganje ciljev; 

- spremljanje lastnih dosežkov oziroma napredka; 

- prestrukturiranje lastnega fizičnega in socialnega konteksta v smeri združljivosti z 

zastavljenimi cilji; 

- učinkovito upravljanje s časom;  

- samovrednotenje lastnih metod učenja; 

- pripisovanje vzročnosti učnim rezultatom in  

- prilagajanje prihodnjih metod.  

 

V skladu s triadno formulacijo modela, samoregulacijsko učenje ni absolutno stanje 

delovanja, temveč se spreminja glede na socialni kontekst, posameznikova osebna 

prizadevanja za samoregulacijo in rezultate njegove vedenjske učinkovitosti. Samoreguliran 

posameznik razume procese samovplivanja in vplivov socialnega konteksta in zna uporabiti 

strategije za njegovo izboljšanje (Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). Možnosti za 

vzpostavljanje nadzora nad lastnim procesom učenja izhajajo iz interakcije posameznikovih 

osebnih dejavnikov (npr. prepričanj), vedenjskih dejavnikov (npr. uporabe učnih strategij) in 

okoljskih dejavnikov (npr. povratne informacije iz okolja). Dejavniki vpliva se med procesom 

učenja konstantno spreminjajo, zato jih mora posameznik tudi konstantno spremljati in 

regulirati (Zimmerman, 2001). 
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Tudi ciklični model spremljanja samoregulacijskega učenja (Zimmeman, Bonner in Kovach, 

2003)  (Slika 13) poteka kot krožni, ciklični proces s štirimi fazami: fazo samoevalvacije in 

spremljanja, fazo postavljanja ciljev in strateškega načrtovanja, fazo izvedbe strategij in 

spremljanja ter fazo spremljanja strateških izidov. 

 
 
Slika 13: Ciklični model spremljanja samoregulacijskega učenja (Zimmerman, Bonner in Kovach, 2003, str. 11) 
 
 

 
 
 
 

Faza samoevalvacije in spremljanja se pojavi ob presoji lastne samoučinkovitosti, običajno iz 

opazovanja in izkušenj predhodnih dejavnosti in dosežkov, faza postavljanje ciljev in 

strateškega načrtovanja se pojavi, ko učenec analizira učno nalogo, zastavi bližnje učne cilje 

ter načrtuje ali razmisli o strategijah za dosego ciljev. Faza izvedbe strategij in spremljanje 

učenja se pojavi, ko posameznik poskuša uporabiti strategijo znotraj strukturiranega konteksta 

ter spremlja učinek uporabe, faza spremljanja strateških izidov pa se pojavi, ko posameznik 

usmeri svojo pozornost na povezave med učnimi izidi in strateškimi procesi, ki so 

determinirali njegovo učinkovitost. Avtorji poudarjajo, da se je mogoče vseh faz spremljanja 

samoregulacijskega učenja naučiti  s pomočjo vodenja in modeliranja s strani staršev, 

učiteljev, trenerjev ali vrstnikov (Zimmerman, 2002), koristi tega pa je mogoče tako 

kratkoročno, kakor tudi dolgoročno spremljati tudi na področju posameznikove osebne rasti. 

Seveda pa je spodbujanje in učenje samoregulacije smiselno le takrat, kadar posameznik 

pridobi ustrezne izkušnje o učinkovitosti lastne samoregulacije učenja. V procesu razvoja 

samoregulacijskih zmožnosti je zato smiselno slediti temeljnim načelom samoregulacijskega 

učenja (Zimmerman, Bonner in Kovach, 2003). 

 

 

Spremljanje strateških  
izidov 

Samoevalvacija in 
spremljanje 

Postavljanje ciljev in strateško 
načrtovanje 

Izvedba strategije in  
spremljanje 
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Temeljna načela samoregulacijskega učenja, ki se nanašajo na ciklični model spremljanja 

samoregulacijskega učenja so: (1) samoregulacijske aktivnosti morajo biti posamezniku 

predstavljene jasno in razumljivo, (2) posameznik mora imeti priložnost uporabe 

samoregulacijskih strategij v realnih učnih situacijah, (3) intervencije za spodbujanje 

samoregulacijskega učenja morajo biti natančno strukturirane, (4) za redno uporabo 

samoregulacijskih strategij mora posameznik pridobiti izkušnjo učinkovitosti (koristnosti) 

lastnega učenja (Zimmerman, Bonner in Kovach, 2003). 
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2.8  Povzetek teoretskega dela disertacije  
 
 
Na področju pedagoške psihologije je prišlo v preteklih desetletjih do pomembnih sprememb 

v razumevanju posameznikove duševnosti in njegovega delovanja v socialnem kontekstu,  

posledično pa se tudi v vzgojno-izobraževalni praksi vse več pozornosti posveča 

intervencijam na področju samoregulacije učenja in motivacijske ciljne usmerjenosti učenca. 

Če se je pedagoška psihologija v prvem desetletju od pričetka kognitivne revolucije 

osredotočala predvsem na vlogo kognitivnih dejavnikov v učenju (raziskave o procesiranju 

informacij, učnih stilih in procesih mišljenja), pa se je v osemdesetih in devetdesetih letih 

preteklega stoletja usmerila v raziskovanje motivacijskih dejavnikov (raziskave 

samoučinkovitosti, atribucij in ciljev). Slednje je povečalo tudi interes raziskovalcev, da bi 

preučili, kako so kognitivni in motivacijski dejavniki povezani in kakšen je njihov vpliv na 

učne dosežke posameznika, čemur je sledilo tudi povečano število raziskav o 

samoregulacijskem učenju. Na splošno je namreč mogoče pri pojasnjevanju učenja in učnih 

dosežkov učenca v socialnem kontekstu trditi, da samoregulacija in motivacija delujeta 

sočasno. V kolikor je učenec motiviran, bo tudi bolj verjetno, da bo v svoje učenje 

vlagal potreben čas in energijo ter pri tem uporabljal ustrezne samoregulacijske učne 

strategije. V kolikor  je učenec zmožen učinkovite uporabe samoregulacijskih učnih strategij, 

je pogosto tudi bolj motiviran za učenje. Raziskovalci navedenih področij so tako soglasni o 

tem, da intervencije na področju učnih strategij na eni strani spodbujajo samoregulacijo 

učenja in učno motivacijo, na drugi strani pa napredek posameznika na področju 

motivacijskih prepričanj vpliva ne le na učno motivacijo, temveč tudi na kvaliteto 

samoregulacije učenja.  

 

Na področju ciljnih usmerjenosti so teoretiki najprej razlikovali dvoje temeljnih področij 

motivacijskih ciljev in sicer cilje obvladovanja ter cilje izvedbe/dosežka. Z 

rekonceptualizacijo teorije ciljev, v drugi polovici devetdesetih let, in z nadaljnjim 

raziskovanjem področja ciljev, so področje ciljev dopolnili s cilji pristopa, cilji izogibanja in 

socialnimi cilji. Pri tem je ena pomembnejših ugotovitev, da je z vidika perspektive širšega 

socialnega konteksta najustreznejše sočasno preučevanje posameznikovih mnogovrstnih 

ciljev (ciljev dosežka, ciljev pristopa in izogibanja ter socialnih ciljev). Številni modeli, 

instrumenti, intervencije in programi samoregulacijskega učenja so bili oblikovani z 

namenom opredelitve in razjasnitve ciljih usmerjenosti ter samoregulacijskega učenja.  
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Nekateri modeli samoregulacijskega učenja samoregulacijo opredeljujejo kot relativno 

stabilno komponento učenca, drugi pa kot aktivnost oziroma proces, v katerem je potrebno 

upoštevati tako posameznikove motivacijske in kognitivne dejavnike, kakor tudi specifične 

dejavnike socialnega konteksta.  

 

Za raziskovanje samoregulacije iz vidika socialno-konstruktivistične perspektive se v 

zadnjem času pogosteje uporabljajo bolj dinamične metode raziskovanja oziroma kvalitativni 

instrumenti, s pomočjo katerih je mogoče raziskati dinamiko, procesni vidik in socialno 

naravo samoregulacije v socialnem kontekstu. Seveda pa v vzgojno-izobraževalni praksi 

ustvarjanje socialnega konteksta, v katerem je mogoče krepiti samoregulacijsko učenje, 

predstavlja izziv še tako izkušenim učiteljem.  

 

1) Z vidika kognitivne in konstruktivistične paradigme je v vzgojno-izobraževalnem procesu 

učne koncepte mogoče opredeliti kot soodvisne sisteme znanja in prepričanj učenca o učenju 

in z učenjem povezanimi pojavi. Razumeti jih je mogoče le ob upoštevanju širšega socialnega 

konteksta. Učenec je hkratni konstruktor stvarnosti in produkt konstrukcij, ki vznikajo med 

njim in njegovim socialnim kontekstom, učenje pa transformiranje znanja oziroma rezultat 

učenčevih poskusov osmišljanja sveta: aktiven, konstruktiven, k cilju usmerjen in reflektiven 

proces organizacije vzorcev in kognitivnih aktivnosti.  

 

2) Socialno kognitivna teorija sloni na učenju z opazovanjem, samoregulaciji in 

samoučinkovitosti. Usmerja se v pojasnjevanje vplivov integriranih interakcij socialnega 

konteksta na motivacijo, vedenje ter razvoj učenca, in poudarja, da recipročnost med 

posameznimi dejavniki razvoja vpliva na spremembe v delovanju celotnega sistema. 

Raziskave potrjujejo, da je razvoj učenca nepretrgan proces rekonstruiranja znotraj 

učenčevega osebnega in socialnega konteksta. Socialni kontekst na učenca vpliva posredno, 

prek mehanizmov samoregulacije oziroma skozi njegove kognitivne in metakognitivne 

procese. 

 

3) Celotno opredelitev delovanja učenca v socialno kognitivni teoriji je mogoče razumeti v 

okviru recipročnega determinizma, ki se nanaša na dinamično interakcijo med osebnostnimi, 

vedenjskimi in okoljskimi dejavniki učenca, v okviru njegovih temeljnih zmožnosti in skozi 

strukturo sistema samoregulacije.  
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4) Samoregulacija in motivacija učenca sta odvisni od njegovih predhodnih izkušenj na 

področju učnih dosežkov, njegovih pričakovanj, vrednotenja, prepričanj ter emocionalnih 

reakcij. Ugotovitve raziskav kažejo, da so učni dosežki povezani s uporabo samoregulacijskih 

učnih strategij in ciljno usmerjenostjo učenca, ki se nanaša na njegovo motivacijsko 

usmerjenost v učnih situacijah. Teorija motivacijskih ciljev v učnih situacijah dosežka, ki 

sloni na socialno kognitivnem razumevanju namer učenca pri učenju, med cilje dosežkov 

uvršča cilje pristopa in cilje izogibanja, z motivacijo učenca pa so pomembno povezani tudi 

socialni cilji, ki se nanašajo na njegove socialne razloge za dosežke v učnih situacijah. 

 

5) Samoregulacija je celostni sistemski koncept, ki ga je mogoče razumeti kot zmožnost 

učenca, da razvije védenje, veščine in odnose, ki jih lahko prenese iz enega učnega konteksta 

v drugi učni kontekst. Odločilno je odvisna od dobro integrirane hierarhije ciljev. 

Samoučinkovitost ali samoprepričanje v sposobnost obvladovanja različnih veščin ima znotraj 

samoregulacije osrednjo vlogo, nanaša pa se hkrati na nadzor učenca nad lastno dejavnostjo in 

na samoregulacijo kognitivnih procesov, motivacije in emocionalnih ter fizioloških stanj 

učenca, na njegovo izbiro, vztrajnost, prilagodljivost in doslednost. Samoregulacijski učni 

proces je mogoče opredeliti skozi temeljne atribute notranje motivacije, načrtovanja in 

avtomatiziranja, samozavedanja učnih izidov ter socialno občutljivost in iznajdljivost. 

Samoregulacijsko učenje je tako aktiven, konstruktiven, večkomponenten, iterativen, 

samoupravljajoč proces, ki je hkrati usmerjen v učenčeve kognicije, emocije in delovanje ter v 

značilnosti modulacije socialnega konteksta za namen doseganja učnih ciljev.  

 

6) Raziskovalne ugotovitve s področja samoregulacije kažejo na pozitivno povezanost med 

motivacijskimi prepričanji in samoregulacijskim učenjem ter med samoučinkovitostjo in 

učnimi dosežki. Učenci z boljšimi samoregulacijskimi zmožnostmi so bolj motivirani in pri 

učenju bolj učinkoviti. Regulacija motivacije se nanaša predvsem na misli in vedenja učenca 

v smeri zavestnega in namernega vplivanja na izpeljavo učne aktivnosti, povezana pa je z 

motivacijskimi strategijami za regulacijo procesov, ki vplivajo na motivacijo. Vključuje 

motivacijska prepričanja učenca kot so ciljne usmerjenosti, samoučinkovitost, prepričanja o 

vrednosti naloge in osebne interesi. V vzgojno-izobraževalnem kontekstu samoregulacija 

izrazito vpliva na učenčevo dojemanje socialnega konteksta in obratno, zaradi česar je za 

merjenje, analizo in ovrednotenje samoregulacije učenja potrebno uporabljati in razvijati 

dinamične metode raziskovanja, hkrati pa razvijati učinkovite programe za spodbujanje 

samoregulacije. 
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7) Na spoznanjih socialno kognitivne teorije slonijo številni modeli samoregulacijskega 

učenja. Modeli sicer poudarjajo različne konstrukte samoregulacije učenja, a jih večina 

predpostavlja, da samoregulacija poteka simultano in dinamično skozi tri temeljne faze, ki 

med seboj niso hierarhično ali linearno povezane, in sicer fazo načrtovanja in delovanja, fazo 

spremljanja in regulacije ter fazo reakcije in refleksije.  
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3 Problem in cilji raziskovanja 

 

Če ste našli pot brez ovir, verjetno ne vodi nikamor. 

                                                                                                                               Frank A. Clark 

 

 

Osnovni raziskovalni problem disertacije je osvetlitev kompleksnosti narave ciljev ter 

utemeljitev in interpretacija motivacijskih in samoregulacijskih vidikov učenja z vidika 

konstruktivističnih in kognitivnih perspektiv, na temeljih in spoznanjih socialno kognitivne 

teorije. Raziskovalno empirični del disertacije je usmerjen v preverjanje hipotez o ciljih in 

delovanju samoregulacijskih mehanizmov dijakov srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja v socialnem kontekstu.  

 

Področji samoregulacije učenja in ciljev sta danes v središču teorij, ki skušajo pojasniti 

motivacijske procese in učne dosežke. Ti so pomembno povezani s ciljno usmerjenostjo, 

samoregulacijo in samoučinkovitostjo. Dosedanje raziskave so potrdile, da so učni dosežki 

povezani s ciljno usmerjenostjo (Anderman, idr., 1999; Patrick, Ryan in Kaplan, 2007) in 

uporabo samoregulacijskih učnih strategij (Patrick idr., 2007; Pintrich, 2000a). Tudi vzorce 

ciljev mladostnikov so raziskovalci že opredeljevali (Boekaerts idr., 2006), a ostaja še veliko 

nepojasnjenega. Tako proces samoregulacije, kakor tudi proces zastavljanja ciljev sta namreč 

izjemno kompleksna, zato se tako na teoretski kakor tudi na praktično izvedbeni ravni 

srečujeta z različnimi konceptualnimi in metodološkimi rešitvami.  

 

V obdobju mladostništva je odvisnost od socialnih dejavnikov okolja še posebej prisotna 

(Horvat, 2003). Kompleksnost osebnega konteksta dijakov nedvomno zahteva na eni strani 

identifikacijo njihovih ciljnih usmerjenosti in vrednotenja poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, na drugi strani pa identifikacijo povezanosti med njihovim osebnim in 

socialnim kontekstom. V vzgojno-izobraževalnih kontekstih poklicnega in strokovnega 

izobraževanja se najpogosteje srečujemo z učno neuspešnostjo dijakov (osipom), hkrati pa z 

vse bolj očitno tendenco dijakov k vključevanju v terciarno izobraževanje in podaljševanju 

obdobja do aktivnega vključevanja na trg dela. Aplikacija raziskovalnih spoznanj 

samoregulacije učenja in ciljev dijakov na področje poklicnega in strokovnega izobraževanja 

se tako zdi vsekakor več kot smiselna. 
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Glede na v uvodu disertacije opredeljeno problemsko področje osipa v srednjem poklicem in 

strokovnem izobraževanju in teoretsko empirične ugotovitve številnih raziskav področja 

samoregulacije in ciljev predpostavljam, da lahko identifikacija različnih vzorcev 

motivacijskih ciljev in proučitev odnosov med različnimi vzorci motivacijskih ciljev ter 

uporabo strategij samoregulacije učenja pomembno prispeva k ustreznemu vrednotenju 

tovrstnega izobraževanja in oblikovanju smernic za izboljšanje učne uspešnosti dijakov. Za 

namene doktorske disertacije sem oblikovala raziskovalni model (Slika 14), ki upošteva 

teoretske opredelitve socialno kognitivne teorije in predpostavlja naslednje spremenljivke v 

odnosu do ciljev in samoregulacije učenja dijakov: (1) spol, (2) letnik in stopnjo 

izobraževanja, (3) učne dosežke in (4) dosedanji učni neuspeh, (5) ciljne usmerjenosti in (6) 

samoregulacijo učenja dijakov, (7) izobrazbeno stopnjo staršev in (8) njihovo vrednotenje 

izobraževanja ter (9) učiteljeve ocene samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu.   

 
 
Slika 14: Raziskovalni model doktorske disertacije  
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Cilji disertacije so usmerjeni v raziskovanje, identifikacijo in analiziranje ciljev oziroma 

identifikacijo odnosov med ciljnimi usmerjenostmi dijakov, socialnim kontekstom in učnimi 

dosežki dijakov. Usmerjeni so tako v identifikacijo in opredelitev različnih vzorcev 

motivacijskih ciljev dijakov, preučitev odnosov med vzorci motivacijskih ciljev in 

samoregulacijo učenja dijakov ter v identifikacijo povezav med s strani dijakov samoocenjeno 

in s strani učiteljev ocenjeno samoregulacijo dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu. 

Cilji disertacije so:  

 

- identificirati in analizirati različne cilje dijakov, ugotoviti njihovo pomembnost in 

medsebojno povezanost ter povezanost socialnega in osebnega konteksta dijakov na 

področju zastavljanja in doseganja ciljev;  

- določiti latentne spremenljivke v manifestnem prostoru sistema ciljev dijakov; 

- identificirati, opisati in primerjati vzorce motivacijskih ciljev, ki se med seboj 

strukturno razlikujejo v kombinaciji latentnih spremenljivk ciljev; 

- določiti latentne spremenljivke v manifestnem prostoru sistema samoregulacije učenja 

dijakov; 

- preučiti odnose med vzorci motivacijskih ciljev in samoregulacijo učenja dijakov ter 

ugotoviti njihovo povezanost z učnimi dosežki dijakov; 

- preučiti, kako se vzorci motivacijskih ciljev in samoregulacija učenja dijakov razlikuje 

glede na spol, letnik in stopnjo izobraževanja ter predhodne izkušnje neuspeha dijakov 

v srednji šoli; 

- preučiti povezanost samoocenjene samoregulacije učenja dijakov z učiteljevimi 

ocenami samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu; 

- preučiti odnose med izobrazbeno stopnjo staršev dijakov, njihovim vrednotenjem 

izobraževanja in ciljno usmerjenostjo ter ciljnimi usmerjenostmi dijakov, njihovimi 

učnimi dosežki in njihovo samoregulacijo učenja;  

- na podlagi izsledkov raziskovanja oblikovati smernice za prepoznavanje ciljnih 

usmerjenosti dijakov v vzgojno-izobraževalnih kontekstih, izboljševanje njihove 

samoregulacije učenja in učnih dosežkov v smeri učinkovitega preprečevanje osipa v 

srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju.  
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Iz ciljev doktorske disertacije sem izpeljala pet sklopov raziskovalnih vprašanj, ki jih navajam 

v nadaljevanju. 

 

1. sklop: Narava ciljev in ciljne usmerjenosti dijakov 

a) Kateri cilji so pomembni dijakom srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja? Kako se cilji dijakov med seboj razlikujejo in kako dijaki 

zaznavajo povezanost socialnega konteksta z lastnim zastavljanjem in doseganjem 

ciljev (osebni kontekst)? Kako dijaki svoje cilje samoregulirajo v                

vzgojno-izobraževalnem kontekstu? 

b) Kakšna je latentna struktura narave ciljev dijakov oziroma koliko latentnih 

spremenljivk lahko določimo, da bi z njimi pojasnili ustrezen delež variabilnosti 

manifestnega prostora ciljne usmerjenosti dijakov? 

 

2. sklop: Vzorci motivacijskih ciljev dijakov 

a) Kakšni vzorci motivacijskih ciljev so značilni za dijake srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja glede na identificirane latentne spremenljivke narave 

ciljev? 

b) Kolikšen je prispevek vzorcev motivacijskih ciljev pri pojasnjevanju učnih 

dosežkov dijakov? 

c) Kako se vzorci motivacijskih ciljev dijakov razlikujejo glede na letnik in stopnjo 

izobraževanja, spol in predhodne izkušnje neuspeha v srednji šoli? 

 

3. sklop: Samoregulacija učenja in vzorci motivacijskih ciljev dijakov  

a) Kakšna je latentna struktura samoregulacije učenja dijakov oziroma koliko 

latentnih spremenljivk lahko določimo, da bi z njimi pojasnili ustrezen delež 

variabilnosti manifestnega prostora samoregulacije učenja dijakov? 

b) Kolikšen je prispevek latentnih spremenljivk samoregulacije učenja pri 

pojasnjevanju učnih dosežkov dijakov? 

c) Kako se samoregulacija učenja dijakov razlikuje glede na njihove vzorce 

motivacijskih ciljev?  

d) Kako se samoregulacija učenja dijakov razlikuje glede na spol, letnik in stopnjo 

izobraževanja dijakov? 
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4. sklop: Učinkovitost samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu  

a) Kako so samoocene dijakov o samoregulaciji učenja povezane z učiteljevimi 

ocenami samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu?  

 

5. sklop: Samoregulacija učenja in ciljne usmerjenosti dijakov v družinskem kontekstu 

a) Kako se ocene/vrednotenje staršev o pomembnosti izobrazbe dijakov ter ciljna 

usmerjenost staršev razlikuje glede na njihovo izobrazbeno stopnjo?  

b) Kako se samoregulacija učenja in ciljna usmerjenost dijakov razlikujejo glede na 

izobrazbeno stopnjo staršev? 

c) Kolikšen je prispevek izobrazbene stopnje staršev pri pojasnjevanju učnih 

dosežkov dijakov? 
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4 Raziskovalne hipoteze 

 
 
V raziskovalnem procesu sem preverjala raziskovalne hipoteze, v katerih sem predpostavljala: 

 

 

Hipoteza 1: Pri dijakih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja so cilji 

dosežka pomembno povezani s socialnimi cilji; usmerjenost dijakov k 

socialnim ciljem je izrazitejša kot usmerjenost v dosežke. 

Hipoteza 2: S specifično latentno strukturo spremenljivk je mogoče pojasniti pomemben 

del variance manifestnega prostora sistema ciljev dijakov. 

Hipoteza 3: Cilji dijakov se glede na njihovo različno ciljno usmerjenost povezujejo v 

različne  vzorce motivacijskih ciljev, ki se med seboj strukturno razlikujejo v 

kombinaciji latentnih spremenljivk ciljev. 

Hipoteza 4: Vzorci motivacijskih ciljev dijakov se statistično pomembno razlikujejo 

glede na spol, letnik, stopnjo izobraževanja (poklicno, strokovno),  učne 

dosežke in glede na  dosedanji neuspeh dijakov v srednji šoli. 

Hipoteza 5: S specifično latentno strukturo spremenljivk je mogoče pojasniti pomemben 

del variance manifestnega prostora samoregulacije učenja dijakov.  

Hipoteza 6: Samoregulacija učenja dijakov se statistično pomembno razlikuje glede na 

njihove vzorce motivacijskih ciljev ter glede na spol, letnik, stopnjo 

izobraževanja (poklicno, strokovno) in učne dosežke dijakov v srednji šoli. 

Samoregulacija učenja dijakov je statistično pomembno povezana z 

njihovimi učnimi dosežki. 

Hipoteza 7: Med samoocenami dijakov o samoregulaciji učenja in učiteljevimi ocenami 

samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu ni statistično 

pomembne povezanosti. 

Hipoteza 8: Ciljna usmerjenost staršev dijakov in njihovo vrednotenje izobraževanja 

dijakov se statistično pomembno razlikuje glede na njihovo doseženo 

izobrazbeno stopnjo. 

Hipoteza 9: Dijaki se v svoji cilji usmerjenosti, v samoregulaciji učenja in v učnih 

dosežkih statistično pomembno razlikujejo glede na izobrazbeno stopnjo 

svojih staršev. 
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5 Spremenljivke 

 
 
V raziskovalno empiričnem delu disertacije sem preučevala šest sklopov spremenljivk in 

sicer: (1) spremenljivke ciljev, (2) motivacijske spremenljivke, (3) spremenljivke strategij 

učenja, (4) spremenljivke ocen/vrednotenja staršev, (5) spremenljivke ocen učiteljev ter  (6) 

spol, letnik in stopnjo izobraževanja dijakov, učni uspeh in dosedanji učni neuspeh dijakov v 

srednji šoli ter izobrazbo staršev. Spremenljivke zadnjega sklopa nastopajo kot neodvisne, 

ostalih spremenljivk pa zaradi metodoloških značilnosti raziskave ni bilo mogoče vnaprej 

funkcijsko opredeliti; opredeljujem jih v nadaljevanju.  

 
 
Preglednica 6: (1) Spremenljivke ciljev 

 

Sklop spremenljivk Ime spremenljivk 
Cilji pristopa Cilji izvedbe/dosežka 

Cilji obvladovanja/dela 
Neposredna samoregulacija ciljev 

Cilji izogibanja Cilji ego samoobrambe 
Cilji izogibanja izvedbe/dosežka 
Cilji izogibanja obvladovanja/dela 
Cilji izogibanja neprijetnim posledicam 

Socialni cilji Prihodnji, socialno statusni cilji 
Cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti 
Cilji socialnega povezovanja in odobravanja 
Cilji socialne skrbi 
Zaznavanje socialne podpore 

 
 
 

Preglednica 7: (2) Motivacijske spremenljivke 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sklop spremenljivk Ime spremenljivk 
Vrednostne 
komponente 

Usmerjenost k notranjim ciljem 
Usmerjenost k zunanjim ciljem 
Vrednost naloge 

Komponente 
pričakovanj 

Kontrolna prepričanja o učenju 
Samoučinkovitost učenja in dosežki 

Čustvene komponente Testna anksioznost 
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Preglednica 8: (3) Spremenljivke strategij učenja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preglednica 9: (4) Spremenljivke vrednotenja staršev 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Preglednica 10: (5) Spremenljivke ocen učiteljev 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklop spremenljivk Ime spremenljivk 
Kognitivne in  
metakognitivne strategije 

Vaja  
Izvedba, izpopolnjevanje, vrednotenje  
Organizacija  
Kriti čno mišljenje 
Metakognitivna samoregulacija  

Viri strategij upravljanja Čas in učno okolje 
Regulacija napora 
Sodelovalno učenje 
Iskanje pomoči 

Ime spremenljivk 
Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje dijakov 
Vrednotenje izobrazbe za razvoj in osamosvojitev dijakov 
Usmerjenost k izvedbi/dosežku  
Usmerjenost k obvladovanju/delu  

Ime spremenljivk 
Iskanje informacij 
Samoocena, samovrednotenje dejavnosti  
Zastavljanje ciljev in zaključevanje dejavnosti  
Iskanje učiteljeve pomoči  
Uporaba organizacijskih strategij  
Notranja motivacija za učenje 
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6 Metoda 

 
Prenosljivosti ni odgovornost raziskovalca, saj je na znanje/védenje, ki ga je vzbudil, v 

največji meri vplival življenjski in situacijski kontekst vsakega posameznika. Raziskovalec 

pravzaprav išče različne socialne konstrukcije znanja. Pri tem je pomembno, da kontekste in 

raziskovalne postopke opiše tako natančno, da jim lahko nadaljnje raziskave sledijo v kar 

največji meri.  

Roger Riley  

6.1 Vzorec 
  
 
Za potrebe raziskovanja sem oblikovala dva temeljna vzorca dijakov (vzorec A in vzorec B), 

sicer pa so v raziskavi sodelovali tudi starši in učitelji dijakov, kar predstavljam v 

nadaljevanju.  

 

V vzorec A (Preglednica 11) so bili zajeti dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki 

so sodelovali v prvi fazi raziskovanja. Ta je bila namenjena celovitemu preučevanju področja 

ciljev dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Predvidevala sem, da bo z intervjuji 

mogoče pridobiti informacije za dopolnjevanje opredelitev in celovito razumevanje 

raziskovalnega problema disertacije na področju ciljev dijakov ter strukturiranje oziroma 

pripravo lastnega instrumenta za merjenje ciljev dijakov, tj. Vprašalnika o ciljih            

dijakov – CSK. Prva faza raziskovanja disertacije je tako temeljila na izvedbi neposrednih 

individualnih intervjujev z dijaki Srednje trgovske šole Maribor, kjer sem imela najboljše 

pogoje za izvedbo, saj sem tam zaposlena. Izbor enot raziskovanja oziroma dijakov za 

izvedbo intervjujev je bil deloma slučajen, deloma pa je temeljil na predhodno 

vzpostavljenem zaupnem in varnem medosebnem odnosu z raziskovalko ter na 

predvidevanjih, da k sodelovanju povabljenim dijakom pripovedovanje o lastnih ciljih ne bo 

povzročilo večjih zadreg ali težav (več v 6.3). Skupno je bilo v prvi fazi raziskovanja 

izvedenih 56 intervjujev z dijaki; v prvem in v drugem raziskovalnem ciklu s skupno 16 

dijaki, v tretjem raziskovalni ciklu pa s 40 dijaki. Intervjuji so bili v vseh ciklih izvedeni 

enakovredno glede na letnik izobraževanja dijakov (2. letnik poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter 4. letnik strokovnega in 4. (1.) letnik poklicno-tehniškega izobraževanja).  
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Pri izvedbi intervjujev sem upoštevala potrebo po lastni izključenosti iz raziskovanih vsebin, 

v smislu, da sem bila pozorna na to, da moja pozicija raziskovalke pomeni tudi vključenost v 

kontekst intervjuja oziroma, da deloma nastopam kot »instrument« raziskovanja, tj. mediator 

in akter pri pridobivanju podatkov raziskovanja (Alann, 2003). Pri izbiri dijakov za izvedbo 

intervjujev nisem bila izključno pozorna na to, da bi zajela vse možne različice dijakov, 

ampak sem izbirala intuitivno, z namenom razvijanja pojmov in poglabljanja razumevanja 

predmeta raziskovanja, tj. ciljev dijakov. Upoštevala sem tudi dvoje temeljnih kategorij etične 

odgovornosti, in sicer odgovornost do dijakov, ki so bili vključeni v raziskavo, in 

odgovornosti do strokovnega področja raziskovanja (Vogrinc, Juriševič in Devetak,  2010).  

V izvedbo intervjujev je bilo vključenih 13 dijakov (25 % vzorca A) srednjega poklicnega 

izobraževanja, 13 dijakov (25 %) srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja in 26 dijakov 

(50 %) srednjega strokovnega izobraževanja. Štirje dijaki (ena dijakinja 2. letnika srednjega 

poklicnega izobraževanja, ena dijakinja 4. (1.) letnika poklicno-tehniškega izobraževanja, en 

dijak 2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja in en dijak 4. letnika srednjega 

strokovnega izobraževanja) so bili vključeni v vse tri cikle raziskovanja. Sedem dijakov   

(13,5 %) od skupno 52 dijakov je že zamenjalo program izobraževanja zaradi neuspeha v 

srednji šoli. 

 
 
Preglednica 11: Struktura vzorca A  
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A 

SPI 
(PTI) 

2. PR 13 7 6 1 4 4 3 1 1 2 10 0 0 3 10 
4. (1.) ET 13 8 5 3 1 5 2 2 0 1 12 0 0 1 12 

SSI 
 

2. AT 13 11 2 0 3 6 3 1 0 1 12 0 0 1 12 
4. ET 13 5 8 0 5 5 2 1 0 2 11 0 0 2 11 

∑ A 52 31 21 4 13 20 10 5 1 6 45 0 0 7 45 
 

Op.: SPI – srednje poklicno izobraževanje; PTI – poklicno-tehniško izobraževanje; SSI – srednje strokovno izobraževanje;                         
PR – prodajalec; ET – ekonomski tehnik; AT – aranžerski tehnik. 

 
 

 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 136

Vzorec B je bil oblikovan za potrebe druge faze raziskovanja disertacije oziroma za potrebe 

kvantitativnega raziskovanja, vanj pa so bili zajeti dijaki dvajsetih oddelkov, trinajstih (od 

skupno devetnajstih) srednjih poklicnih in strokovnih šol Podravske regije, od tega pet 

oddelkov dijakov drugega letnika poklicnega izobraževanja, štirje oddelki dijakov prvega 

letnika poklicno-tehniškega izobraževanja, šest oddelkov dijakov drugega in pet oddelkov 

četrtega letnika strokovnega izobraževanja. Vzorec B (Preglednici 12 in 13) sem razdelila na 

dijake srednjega poklicnega (B1) in dijake srednjega strokovnega (B2) izobraževanja, saj sem 

glede na vključenost v različno stopnjo (poklicno, strokovno izobraževanje) in letnik 

izobraževanja predvidevala pomembno različno izražene ciljne usmerjenosti in pomembno 

različno uporabo samoregulacije pri učenju. Dijake poklicno-tehniškega izobraževanja sem v 

obeh vzorcih raziskovanja uvrstila na področje poklicnega izobraževanja, saj je to naslednja 

stopnja v vertikali njihovega izobraževanja. V raziskovalnem smislu je to omogočilo 

primerjavo z dijaki strokovnega izobraževanja (1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja v 

letih izobraževanja pomeni četrto leto sekundarnega poklicnega izobraževanja, zaradi česar ga 

v nadaljevanju predstavljam kot 4. letnik).  

 

Podravska regija ima skupno 19 srednjih poklicnih in strokovnih šol, od tega jih je 13 na 

področju mesta Maribor predstavljalo osnovno populacijo. V osnovno populacijo, upoštevaje 

stopnjo in letnik izobraževanja (2. letnik poklicnega, 4. (1.) letnik poklicno-tehniškega ter     

2. in 4. letnik strokovnega izobraževanja) je bilo na dan 15. 9. 2010 (EVIZ MŠŠ, 2011) 

skupno vključenih 2819 dijakov. Raziskovalni vzorec B je od tega zajel 170 dijakov            

(39 % vzorca) srednjega poklicnega izobraževanja – vzorec B1 in 266 dijakov (61 % vzorca) 

srednjega strokovnega izobraževanja – vzorec B2, skupno torej 436 dijakov ali 15,5 % 

osnovne populacije. V vzorec dijakov poklicnega izobraževanja – B1 so zajeti dijaki, ki so 

bili v šolskem letu 2010/2011 vključeni v devet različnih programov srednjega poklicnega in                    

poklicno-tehniškega izobraževanja, v vzorec dijakov strokovnega izobraževanja – B2 pa 

dijaki, ki so bili vključeni v deset različnih programov srednjega strokovnega izobraževanja. 

Vzorec naj bi praviloma vključeval enakovredna podvzorca, vendar je bilo v času izvedbe 

raziskave v vzorcu B1 veliko dijakov odsotnih. Strokovni sodelavci poklicnih in strokovnih 

šol so izpostavili, da odsotnost dijakov iz izobraževalnega procesa tudi sicer predstavlja 

pomembno težavo tovrstnega izobraževanja. Za vzorec B sem izvedla tudi anketiranje staršev 

dijakov in pridobila ocene učiteljev teh dijakov, za vse oblike sodelovanja dijakov pa sem 

pridobila potrebna soglasja njihovih staršev (Priloga 11) in vodstva šol. Nihče izmed v 

raziskavo povabljenih dijakov ni odklonil sodelovanja.  
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Preglednica 12: Struktura vzorca B glede na spol ter stopnjo in letnik izobraževanja 
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B 

 
 
 
 

B1/ 
SPI 

(PTI) 

 
 
 

2. 

kuhar 16  
 

45 

 
 

54 
mizar 16 
prodajalec 28 
slaščičar 21 
zidar 18 
5 programov SPI 99 

 
 

4.  
(1.) 

gastronomski tehnik 16  
19 

 
52 ekonomski tehnik 20 

lesarski tehnik 18 
tehnik računalništva 17 
4 programi PTI 71 

∑ B1 9 programov PTI 170 64 106 
 
 
 
 
 

B2/ 
SSI 

 

 
 
 

2. 

aranžerski tehnik 30 103 46 
ekonomski tehnik 28 
kozmetični tehnik 21 
logistični tehnik 25 
predšolska vzgoja 24 
strojni tehnik 21 
6 programov SSI 149 

 
 

4. 

medijski tehnik 28 84 33 
veterinarski tehnik 40 
zdravstvena nega 22 
živilsko prehranski tehnik 27 
4 programi SSI 117 

∑ B2 10 programov  266 187 79 
∑ B 19 programov 436 251 185 

 
Op.: B1 – srednje poklicno in poklicno-tehniško izobraževanje; B2 – srednje strokovno izobraževanje; SSI – srednje 

strokovno izobraževanje; SPI – srednje poklicno izobraževanje; PTI – poklicno-tehniško izobraževanje. 

 
 
Preglednica 13: Struktura vzorca B glede na učni uspeh, neuspešnost in zamenjavo programa izobraževanja  
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B1 

SPI 
(PTI) 

2. 99 6 11 53 21 8 1 21 77 1 2 18 78 
4. (1.) 71 0 3 13 40 15 0 12 59 1 1 5 64 

∑ B1 170 6 14 66 61 23 1 33 136 2 3 23 142 
 
B2 

SSI 
 

2. 149 4 2 72 64 7 2 10 137 0 1 15 133 
4. 117 2 3 52 50 10 2 10 105 0 0 18 99 

∑ B2 266 6 5 124 114 17 4 20 242 0 1 33 232 
∑ B 436 12 19 190 175 40 5 53 378 2 4 56 374 

 
Op.: B1 – srednje poklicno in poklicno-tehniško izobraževanje; B2 – srednje strokovno izobraževanje; SSI – srednje strokovno 

izobraževanje; SPI – srednje poklicno izobraževanje; PTI – poklicno-tehniško izobraževanje. 
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Dijake po stopnji izobraževanja sem primerjalno preučevala zaradi predhodnih ugotovitev 

raziskav s tega področja, kjer se je pokazalo, da je samoregulacija učenja povezana z višjim 

učnim uspehom in uspešnostjo pri reševanju nalog (Boekaerts, 1997; Peklaj in Pečjak, 2002; 

Pintrich in De Groot, 1990; Puklek Levpušček, 2001; Tomec idr., 2006; Zimmerman in 

Martinez-Pons, 1990). Pri tem se upoštevala tudi to, da se v programe poklicnega 

izobraževanja (upoštevaje stopnjo izobraževanja) praviloma vključujejo učenci z nižjimi 

učnimi dosežki, ki imajo manj védenja o lastnih kognicijah, nižjimi notranjimi motivacijskimi 

spodbudami za dosežke in nižjo samoučinkovitost (Peklaj in Pečjak, 2002). Izhajala sem iz 

predpostavke, da je stopnja izobraževanja pomembno povezana s ciljno usmerjenostjo dijakov 

ter njihovimi predhodnimi izkušnjami v izobraževanju oziroma s tem povezano zaznano 

samoučinkovitostjo. Dijaki poklicnega izobraževanja imajo praviloma tudi več negativnih 

izkušenj iz predhodnega izobraževanja, zaradi česar sem predvidevala, da imajo tudi različna 

motivacijska prepričanja, vključno z različno ciljno usmerjenostjo, kar posledično vpliva tudi 

na njihov metakognitivni nadzor in samoregulacijo učenja ter na njihove učne dosežke 

(Ames, 1992; Garcia in Pintrich, 1994; Nesbit idr., 2006). Pri opredelitvi razlogov za izbiro 

letnika izobraževanja (drugi in četrti) sem izhajala iz predhodnih ugotovitev raziskovanja, ki 

so pokazale, da je razvoj učne regulacije rezultat interakcije med procesom dozorevanja 

posameznika in procesom njegovega formalnega izobraževanja (Paris in Newman, 1990) ter 

da posamezniki s starostjo postajajo vse bolj strateški ter sposobni uporabljati bolj 

kompleksne kognitivne in metakognitivne strategije (Pintrich in Zusho, 2002; Schunk, 

2005b), zaradi česar so tudi pri samoregulaciji učenja učinkovitejši (Pressley in Ghatala 1990; 

Zimmerman in Martinez-Pons, 1990).  

 
 

Za potrebe raziskovanja sem k sodelovanju povabila tudi starše in učitelje dijakov, ki so bili 

vključeni v raziskovalni vzorec B. V raziskavo je bilo tako povabljenih 40 učiteljev, in sicer 

za vsak oddelek v raziskavo vključenih dijakov po dva učitelja različnih                      

vzgojno-izobraževalnih kontekstov (družboslovje, naravoslovje, tuji jeziki, strokovni 

predmeti in praktični predmeti). Vsak od učiteljev, ki so dijake ocenjevali, je ocenil vsakega v 

raziskavo vključenega dijaka (prisotni na dan izvedbe raziskave v oddelku), kar pomeni, da 

sta bili za posameznega dijaka praviloma pridobljeni oceni dveh učiteljev. Kljub dogovorom z 

učitelji, zaradi neidentificiranih razlogov, vseh ocen učiteljev ni bilo mogoče pridobiti.  
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Pridobljenih je bilo 706 ocen učiteljev, za 436 v raziskavo vključenih dijakov, kar pomeni, da 

je bilo pridobljenih 81 % ocen za dijake raziskovalnega vzorca B. Oceno dijakov je podalo 

83,8 % učiteljic in 16,2 % učiteljev; od tega jih je na dan podajanja ocene 21,4 % imelo 

enaindvajset in več let delovne dobe, 41,8 % šestnajst do dvajset, 17,2 % enajst do petnajst, 

9,8 % šest do enajst in 9,8 % pet ali manj let delovne dobe. Vključenih je bilo 23,8 % 

učiteljev družboslovja,  25,9 % učiteljev naravoslovja, 5,2 % učiteljev tujih jezikov, 5,8 % 

učiteljev strokovnih predmetov in 11,4 % učiteljev praktičnih predmetov.  

 

V raziskovalnih vzorec staršev je bilo povabljenih 436 staršev dijakov. Izpolnjene vprašalnike 

je vrnilo 192 staršev,  kar predstavlja 44,1 % ocen staršev (71,4 % mater in 28,6 % očetov) 

dijakov raziskovalnega vzorca B.  

 
 
Preglednica 14: Izobrazbena in zaposlitvena struktura v raziskavo vključenih staršev 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starost 
 

% Izobrazba % Zaposlitev % Delovna doba % 

41–50 let 60,4 poklicna šola 38,5 za nedoločen čas 55,2 25 let in več 29,2 

36–40 let 25,5 strokovna šola 28,1 za določen čas 17,2 21–24 let 26,0 
51–60 let 10,4 osnovna šola 16,7 nezaposlen 10,4 16–20 let 20,3 
35 let in manj 2,6 univerzitetna 5,7 samozaposlitev 9,4 11–15 let 13,0 
61 let in več 1,0 višja šola 5,2 starostno upokojen 3,1 10 let in manj 11,5 
  visoka šola 2,6 invalidsko upokojen 2,1   
  gimnazija 1,6 drugo 2,6   
  brez izobrazbe 1,0     
  magisterij/doktorat 0,5     



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 140

6.2 Instrumenti in viri podatkov 
 

 

Empirični del disertacije je zasnovan na celostnem pristopu k merjenju, analizi in 

interpretaciji raziskovanja, na načrtu mešanih modelov raziskovanja, ki upoštevajo zaporedje 

zbiranja podatkov, prioriteto podatkov, nivo kombiniranja metod in teoretski vidik 

raziskovanja (Bogdan in Biklen, 2003; Carvalho in White, 1997; Cerniglia, 2008). 

Predvidevala sem, da bo na osnovi intervjujev z dijaki mogoče pridobiti pomembne, 

poglobljene informacije o dijakom pomembnih ciljih, ki bodo dodatno osvetlile raziskovalni 

problem disertacije ter omogočile celostno razumevanje socialne kompleksnosti področja 

ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Uporaba kombiniranih 

metod je v raziskovanju nujna, saj je socialna realnost hkrati vzročna in kontekstualna. 

Kombinirane metode raziskovanja tako služijo trem namenom in sicer podkrepitvi 

(omogočajo vzpostavitev konvergence), izdelavi (ponujajo možnost bogatejše interpretacije) 

in iniciaciji (prinašajo sveže perspektive za osvetlitev obravnavanih vprašanj) (Hartas, 2010). 

Na področju ciljev dijakov sem prvo fazo raziskovanja pričela z izvedbo intervjujev z dijaki, 

ugotovitve analize empiričnega gradiva intervjujev pa v nadaljevanju uporabila pri 

konstrukciji lastnega merskega instrumenta za raziskovanja področja ciljev dijakov. V prvi 

fazi raziskovanja sem tako uporabila (1) tehniko intervjuja (narativni, polstrukturirani in 

strukturirani), v drugi fazi pa deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

raziskovanja, s pridobivanjem podatkov iz različnih virov: (2) Vprašalnika motivacijskih 

strategij pri učenju (MSLQ), (3) Vprašalnika učiteljeve ocene samoregulacije dijakov 

(RSSRL), (4) Vprašalnika ciljev dijakov v socialnem kontekstu (CSK) in (5) Vprašalnika 

dojemanja zaposlitvenih možnosti in pomembnosti izobraževanja: ocena staršev (ZMPI-OS). 

V nadaljevanju ločeno predstavljam značilnosti vsakega izmed uporabljenih virov.  

 
Prva faza raziskovanja je bila namenjena opredelitvi ciljev dijakov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja v socialnem kontekstu ter iskanju odgovorov na vprašanje o tem, kateri cilji so 

dijakom pomembnejši in zakaj je temu tako. Izvedena je bila na podlagi izvedenih intervjujev 

z dijaki ene od v raziskovanje vključenih poklicnih in strokovnih šol. Služila je hkrati kot 

osnova in kot dopolnilo za identifikacijo ciljev dijakov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, z namenom širitve razumevanja in interpretacije ter dodatne klasifikacije ciljev 

dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pri konstrukciji lastnega 

instrumenta za merjenje ciljev dijakov.  
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Prva faza raziskovanja je potekala sekvenčno, skozi tri zaporedne raziskovalne cikle. V 

tretjem raziskovalnem ciklu sem uporabila strukturiran intervju o ciljih dijakov, ki je 

sestavljen iz 37 vprašanj (Priloga 9). Razlikuje dva temeljna področja ciljev, in sicer področji 

osebnega (intrapersonalnega) in socialnega (interpersonalnega) konteksta (Priloga 10). Prvo 

področje vključuje 24 vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na 8 področij ciljev osebnega 

konteksta, drugo področje pa vključuje 13 vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na 3 področja 

ciljev socialnega konteksta (Preglednica 15). 

 
 
Preglednica 15: Področja strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za namene druge faze raziskovanja sta bila prevedena in prirejena dva merska instrumenta in 

sicer samoocenjevalni Vprašalnik motivacijskih strategij pri učenju – MSLQ (angl. 

»Motivated Strategies for Learning Questionnaire«) za dijake in Vprašalnik učiteljeve ocene 

samoregulacije dijakov – RSSRL (angl. »Rating Student Self-Regulated Learning 

Outcomes/Self-Regulated learning Outcomes: A Teacher Scale«) za učitelje. Na podlagi 

ugotovitev analize empiričnega gradiva intervjujev in pilotnih preizkusov sta bila oblikovana 

tudi dva lastna merska instrumenta, kar je bilo nujno, saj v dostopnih virih nisem zasledila 

takih, ki bi ustrezali problemu disertacije, in sicer samoocenjevalni Vprašalnik ciljev dijakov 

v socialnem kontekstu – CSK za dijake in Vprašalnik dojemanja zaposlitvenih možnosti in 

pomembnosti izobraževanja: ocena staršev – ZMPI-OS za starše dijakov.  

 

 

Področja ciljev 
I. Osebni kontekst 

1)      Osebno vrednoteni cilji  
2)      Kontrolna prepričanja o ciljih  
3)      Samoučinkovitost pri doseganju ciljev  
4)      Cilji dosežka  
5)      Cilji obvladovanja učenja  
6)      Neposredna samoregulacija ciljev  
7)      Vztrajnost, trud, predanost ciljem  
8)      Konflikt ciljev  

II. Socialni kontekst 
9)      Prihodnji, socialno statusni cilji  
10)    Vpliv konteksta  
11)    Socialna podpora  
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Vprašalnik motivacijskih strategij pri učenju – MSLQ (Pintrich, Smith, Garcia in Mckeachie, 

1991) (Priloga 1) je samocenjevalni vprašalnik, ki sta ga v Nacionalnem centru za raziskave 

za izboljšanje višješolskega poučevanja in učenja, na univerzi v Michiganu, sprva razvijala 

Pintrich in De Groot, kasneje pa Pintrich, Smith, Garcia in Mckeachie. Namenjen je 

ocenjevanju motivacijskih usmerjenosti in uporabe samoregulacijskih učnih strategij v 

procesu učenja (Artino, 2008a; Magno, 2011; Wigfield, Zusho in De Groot, 2005). Razvijali 

so ga vse od ustanovitve centra leta 1986 (Chen, 2002). Sestavljen je iz 81 samoocenjevalnih 

postavk, razlikuje pa dve temeljni področji, motivacijo in učne strategije (Pintrich idr., 1991). 

V okviru doktorske disertacije je bil uporabljen za določanje latentne strukture motivacije in 

strategij samoregulacije učenja dijakov. Področje motivacije vsebuje 31 postavk in vključuje 

konstrukte povezane s cilji in pričakovanji (nadzor nad učnimi prepričanji in prepričanji o 

lastni samoučinkovitosti) ter z vrednotami (zunanja in notranja ciljna usmerjenost, vrednost 

naloge) in čustvi (testna anksioznost) učenca. Področje učnih strategij vsebuje 50 postavk in 

vključuje lestvice direktne uporabe kognitivnih in metakognitivnih virov oziroma strategij 

(vaja, elaboracija, organizacija, kritično mišljenje) in 19 postavk, ki se nanašajo na uporabo 

virov strategij upravljanja (čas in prostor učenja, regulacija truda in napora, sodelovalno 

učenje, iskanje pomoči).  

 
 
Preglednica 16: Področji in lestvice vprašalnika MSLQ (Artino, 2008, str. 5; Chen, 2002, str. 15; Pintrich idr., 
1991) 
 
 

 

 

Področji Lestvice 
Motivacija 
 

I. Vrednostne komponente 
1)      Usmerjenost k notranjim ciljem  
2)      Usmerjenost k zunanjim ciljem  
3)      Vrednost naloge  

II. Komponente pričakovanj 
4)      Kontrolna prepričanja o učenju  
5)      Samoučinkovitost učenja in dosežki  

III. Čustvene komponente 
6)      Testna anksioznost  

Učne 
strategije 
 

I. Kognitivne in metakognitivne strategije 
7)      Vaja  
8)      Izvedba, izpopolnjevanje, vrednotenje  
9)      Organizacija  
10)    Kritično mišljenje  
11)    Metakognitivna samoregulacija  

II. Viri strategij upravljanja 
12)    Čas in učno okolje  
13)    Regulacija napora  
14)    Sodelovalno učenje  
15)    Iskanje pomoči  
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Vprašalnik MSLQ vsebuje 15 lestvic (Preglednica 16), od tega 6 znotraj motivacijskega 

področja in 9 na področju učnih strategij (Priloga 2). Instrument je v celoti modularen, zato 

lahko raziskovalci posamezne lestvice uporabljajo v celoti ali ločeno, glede na potrebe 

raziskovanja. Osnovna struktura vprašalnika namreč omogoča raziskovanje povezav med 

motivacijo in kognicijo, njegova enostavnost uporabe in njegova prilagodljivost pa so 

pripomogle k njegovi priljubljenosti med raziskovalci (Magno, 2011; Wigfield idr., 2005), 

zaradi česar ga zelo pogosto uporabljajo raziskovalci povsod po svetu (Artino, 2008a; Chen, 

2002; Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie, 1993). Seveda pa so samoocene učencev o 

motivaciji odvisne od konteksta in njegovih značilnosti, kot so zaznave učnega okolja, 

vrednotenje kompetentnosti in povratnih informacij. Značilnosti in zaznave konteksta namreč 

vplivajo na interes in odzivnost učencev ter na njihovo motivacijo v specifičnih okoljih 

(Church, Elliot in Gable, 2001). Garcia Duncan in McKeachie (2005) sta preverila, v kolikšni 

meri so raziskovalci vprašalnik MSLQ uporabili v obdobju od leta 2000 do 2004 in ugotovila, 

da je bil uporabljen v 52 raziskavah. Za populacijo sekundarnega izobraževanja (dodiplomski) 

so vprašalnik uporabili v petintridesetih raziskavah; večina jih je bila izvedenih v ZDA. Izven 

ZDA so vprašalnik MSLQ uporabili v šestih raziskavah, od tega v Evropi le na Finskem. V 

štirih od šestih raziskav, kjer so vprašalnik uporabili izven ZDA, so ga uporabili v celoti, v 

dveh pa le lestvice učnih strategij, zaradi česar sta avtorja ugotavljata, da je potrebno poiskati 

odgovore na vprašanja o tem, ali in kako se motivacijski konstrukti, glede na delovanje 

učencev povezujejo tudi v drugih socialnih kontekstih.  

 

Hudoklin (2004), ki je s pomočjo vprašalnika MSLQ preverjala področji motivacije in učnih 

strategij v slovenskem socialnem kontekstu je ugotovila, da se faktorska struktura na 

populaciji slovenskih osnovnošolcev razlikuje od originalne. Na področju motivacije je v 

okviru svoje raziskave (21 vključenih postavk z nasičenostjo nad 0,30) definirala obstoj 4 

faktorjev, ki so skupno pojasnili 51,3 % variance in sicer faktor samoučinkovitost oziroma 

občutek lastne učinkovitosti pri učenju (5 postavk, α = 0,79), faktor usmerjenost k notranjim 

ciljem in pomembnost nalog (7 postavk; α = 0,76), faktor prepričanja o učenju (4 trditve,       

α = 0,66) in faktor usmerjenost k zunanjim ciljem in pomembnost naloge (5 postavk,              

α = 0, 69). Na področju učnih strategij je njena raziskava (21 vključenih postavk z 

nasičenostjo nad 0,30) pokazala obstoj 4 faktorjev in sicer faktor strategije ponavljanja in 

uravnavanja učenja (7 postavk, α = 0,76), faktor organizacijske strategije (5 postavk,              

α = 0,74), faktor elaboracijske strategije (5 postavk,  α = 0,74) in faktor iskanje pomoči         

(4 postavke, α = 0,74). 
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Tudi Puklek Levpušček (2001) je z nekoliko drugačno verzijo vprašalnika MSLQ               

(44 postavk; Pintrich in De Groot, 1990) raziskovala motivacijo za učenje, zaznavanje lastne 

učne učinkovitosti ter uporabo kognitivnih in metakognitivnih strategij pri učenju in sicer na 

populaciji slovenskih osnovnošolcev in gimnazijcev. Avtorica je definirala 4 faktorje, ki so 

pojasnili tri področja MSLQ (42,3 % pojasnjene variance vprašalnika) in sicer zaznavo lastne 

učinkovitosti (9 postavk, α = 0,85), uporabo kognitivnih in metakognitivnih strategij pri 

učenju (9 postavk, α = 0,80), notranjo vrednost učenja (9 postavk, α = 0,82) ter testno 

anksioznost (4 postavke, α = 0,75). Motivacijo študentov 2. letnika pedagoških smeri sta na 

osnovi uporabe vprašalnika MSLQ preučevali tudi Puklek Levpušček in Peklaj (2007). Njuna 

raziskava je potrdila pet faktorjev originalnih lestvic MSLQ, ni pa potrdila ločenosti 

motivacijskih konstruktov na področju usmerjenosti k notranjim ciljem. Avtorici sta definirali 

oziroma potrdili obstoj 5 faktorjev (52 % pojasnjene variabilnosti sistema 31 spremenljivk) in 

sicer faktor vrednost naloge (α = 0,84), faktor samoučinkovitost učenja in dosežki (α = 0,85), 

faktor tesna anksioznost (α = 0,77), faktor usmerjenost k zunanjim ciljem (α = 0,77) in faktor 

Kontrolna prepričanja o učenju (α = 0,60). Dimenzija notranja ciljna usmerjenost študentov se 

je pokazala kot pretežno povezana s komponentami vrednosti naloge.  

 

Glede na predstavljene raziskovalne ugotovitve je mogoče sklepati, da je razlika v faktorski 

strukturi oziroma ločenost motivacijskih konstruktov samoregulacije učenja odvisna tako od 

socialnega konteksta kakor tudi od populacije, za katero se instrument MSLQ uporablja. 

Preučevanje motivacije in učnih strategij dijakov slovenskega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja do sedaj še ni bilo izvedeno, zato se je zaradi specifičnosti socialnega konteksta 

tovrstnega izobraževanja uporaba vprašalnika MSLQ v pričujoči disertaciji zdela smiselna, a 

z omejitvami. Vsekakor je potrebno upoštevati, da so originalni vprašalnik avtorji uporabljali 

pri populaciji študentov. V slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu se prav pri tej 

populaciji raziskovalne ugotovitve najbolj ujemajo z originalno faktorsko strukturo 

vprašalnika, medtem ko raziskovalne ugotovitve na mlajši populaciji kažejo na drugačno 

faktorsko strukturo, kar je bilo mogoče pričakovati tudi v okviru raziskave disertacije. Analiza 

rezultatov uporabe vprašalnika MSLQ v disertaciji je predstavljena v poglavju 7.3.  
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Vprašalnik učiteljeve ocene samoregulacije dijakov – RSSRL (Zimmerman in Martinez-Pons, 

1988) (Priloga 3) je bil v raziskovanju uporabljen za pridobitev učiteljevih ocen o 

samoregulaciji dijakov. Sestavljen je iz 12 vprašanj, s pomočjo katerih učitelji ocenijo 

zaznano (skozi opazovanje in izkušnje dela z dijakom) uporabo samoregulacijskega učenja 

dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu razreda oziroma pouka. Merske postavke 

vprašalnika se združujejo v 6 dimenzij, merjenih na lestvici od 1 (povsem velja) do 7 (nikakor 

ne velja). Nanašajo se na posameznikovo (1) iskanje informacij, (2) samooceno oziroma 

samovrednotenje lastne dejavnosti, (3) zastavljanje ciljev in načrtovanje oziroma 

zaključevanje dejavnosti, (4) iskanje učiteljeve pomoči, (5) neobičajne in nekonvencionalne 

komentarje oziroma uporabo organizacijskih strategij in strategij pretvorbe informacij ter (6) 

notranjo motivacijo za učenje. Analiza rezultatov uporabe vprašalnika RSSRL je 

predstavljena v poglavju 7.3.3. 

 

Vprašalnik ciljev dijakov v socialnem kontekstu – CSK sem sestavila za namen raziskovanja 

v okviru doktorske disertacije. Sestavljen je iz 65 samoocenjevalnih postavk (Priloga 5) v 12 

lestvicah (Preglednica 17), razlikuje pa tri področja ciljev (cilji pristopa, cilji izogibanja in 

socialni cilji) na področju posameznikovega osebnega in socialnega konteksta (Priloga 6). V 

okviru doktorske disertacije je bil uporabljen za določanje latentne strukture ciljev dijakov. 

Osnovna struktura vprašalnika omogoča raziskovanje povezav med različnimi cilji in ciljnimi 

usmerjenostmi učenca, ob upoštevanju njegovega osebnega in socialnega konteksta.  

 
 
Preglednica 17: Področji in lestvice vprašalnika ciljev dijakov v socialnem kontekstu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Področji Lestvice  
Osebni 
kontekst 
 

I. Cilji pristopa 
1)      Cilji izvedbe/dosežka  
2)      Cilji obvladovanja/dela  
3)      Neposredna samoregulacija ciljev  

 II. Cilji izogibanja  
4)      Cilji ego samoobrambe  
5)      Cilji izogibanja izvedbe/dosežka  
6)      Cilji izogibanja obvladovanja/dela  
7)      Cilji izogibanja neprijetnim posledicam  

Socialni 
kontekst 
 

III. Socialni cilji 
8)      Prihodnji, socialno statusni cilji  
9)      Cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti  
10)    Cilji socialnega povezovanja in odobravanja  
11)    Cilji socialne skrbi  
12)    Zaznavanje socialne podpore  
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Področje osebnega konteksta vsebuje 39 postavk in vključuje konstrukte povezane s cilji 

pristopa in cilji izogibanja, področje socialnega konteksta pa vsebuje 26 postavk, ki se 

nanašajo na socialne cilje. Analiza rezultatov uporabe vprašalnika CSK je predstavljena v 

poglavjih 7.1 in 7.2.  

 
Tudi vprašalnik dojemanja zaposlitvenih možnosti in pomembnosti izobraževanja: ocena 

staršev – ZMPI-OS (Priloga 7) sem pripravila za namen raziskovanja v okviru doktorske 

disertacije. Sestavljen je iz 12 postavk, ki se združujejo v 4 dimenzije, merjene na lestvici od 

1 (povsem velja) do 7 (nikakor ne velja). Uporabljen je bil za merjenje ocen/vrednotenja 

staršev o pomembnosti dijakovega izobraževanja in njegovih možnosti zaposlovanja. 

Dimenzije/podlestvice vprašalnika (Priloga 8) se nanašajo na (1) vrednotenje izobrazbe 

dijakov za zaposlovanje dijakov, (2) vrednotenje izobrazbe za razvoj in osamosvojitev 

dijakov ter na (3) usmerjenost staršev k izvedbi/dosežku in (4) usmerjenost staršev k 

obvladovanju/delu. Analiza rezultatov uporabe vprašalnika ZMPI-OS je predstavljena v 

poglavju 7.4. 

 

6.3 Zbiranje podatkov  
 
 
Raziskovalne podatke sem zbrala v dveh fazah raziskovanja. Od oktobra do prve polovice 

decembra 2010 je potekalo raziskovanje na osnovi izvedenih intervjujev in analize gradiva 

intervjujev z dijaki, od druge polovice januarja do konca marca 2011 pa kvantitativno 

raziskovanje. Slednje je bilo izvedeno v sodelovanju s svetovalnimi delavci in učitelji 

izbranih srednjih poklicnih in strokovnih šol. Vsa raziskovanja so bila izvedena v soglasju z 

vodstvi šol, vsi podatki pridobljeni s pisnim soglasjem dijakov in njihovih staršev (primer 

Priloga 11), pridobljenim pred začetkov raziskovanja (ULRS, ZVOP-1-UPB1, št. 94/2007). 

 

Intervjuji so bili izvedeni v prostorih in z dijaki Srednje trgovske šole Maribor, instrumenti 

kvantitativnega raziskovanja za dijake in učitelje so bili aplicirani v spletni obliki na spletni 

strani projekta E-šolstva, Ministrstva za šolstvo in šport RS (Anketni sistem projekta 

eŠolstvo), instrument za starše pa v klasični tiskani obliki. 
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Preglednica 18: Koraki v postopku zbiranja raziskovalnih podatkov 
 
 

 
 
 
Osnovno empirično gradivo je bilo v raziskovalnem procesu pridobljeno oziroma zbrano, 

obdelano in analizirano na interpretativno-konstruktivističen način, po zgledu spoznanj s 

področja kvalitativnega raziskovanja (Devetak, Glažar in Vogrinc, 2010; Dowson in 

McInerney, 2001; Elliot in Church, 1997; Goulding, 1999; Halaweh, 2011; Lobe, 2006; 

Mesec, 1998; Mills, Bonner in Francis, 2006). V procesu raziskovanja sem namreč sledila 

načelom kvalitativnega raziskovanja kot so strateška načela (raziskovanje stvarnih problemov 

v naravnem kontekstu, upoštevanje pogledov intervjuvancev na raziskovano področje, 

odprtost za raznolikost podatkov raziskovanja), metodična načela (sekvenčno analitično 

raziskovanje, upoštevanje različnih perspektiv in lastne vpletenosti v proučevano celoto) in 

načela oblikovanja teorije (proučevanje eksplicitnih in implicitnih teorij ravnanja, analitična 

indukcija pri posploševanju, oblikovanje utemeljene teorije). 

 

Oblikovanje vprašanj za intervju je temeljilo tako na deduktivnem kakor tudi na induktivnem 

pristopu. Temelječ na lastni konceptualni ideji področja ciljev dijakov, sem bila med 

raziskovalnim ciklom namreč hkrati usmerjena v oblikovanje (prvi in drugi cikel) in 

preverjanje (tretji cikel) predrazumevanja področja in problema raziskovanja. Na osnovi 

metodičnih načel kvalitativnega raziskovanja sem vnaprej izdelala seznam temeljnih področij 

raziskovanja.  

 

Obdobje:  Koraki v postopku zbiranja podatkov 
 
 
oktober 2010  
 
november in december 2011 

Zbiranje informacij s tehniko intervjuja 
 
- pridobivanje soglasij dijakov in staršev dijakov za sodelovanje; 
- izvedba narativnih in polstrukturiranih intervjujev z dijaki; 
- izvedba strukturiranih intervjujev z dijaki. 

 
 
november 2010 
 
december 2010 
januar, februar, marec 2011 

Kvantitativno raziskovanje: 
 
- dogovori z vodstvi in svetovalnimi službami srednjih šol za udeležbo  
      v raziskavi ; 
- pridobivanje soglasij dijakov in staršev dijakov za sodelovanje; 
- aplikacija Vprašalnika motivacijskih strategij pri učenju – MSLQ;  
- aplikacija Vprašalnika ciljev dijakov v socialnem kontekstu – CSK;  
- aplikacija Vprašalnika učiteljeve ocene samoregulacije dijakov: 
     učiteljeva ocena – RSSRL; 
- aplikacija Vprašalnika dojemanja zaposlitvenih možnosti in  
     pomembnosti izobraževanja: ocena staršev – ZMPI-OS. 
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Na osnovi v prvih dveh ciklih pridobljeno gradivo o ciljih dijakov, oziroma skozi navedene 

cikle raziskovanja, sem področja raziskovanja delno reformulirala oziroma prilagodila, zaradi 

lažje primerjave odgovorov in izključitve vsebin, ki niso vezane na problem raziskovanja, pa 

vsebino intervjuja v tretjem ciklu raziskovanja strukturirala in oblikovala v končno verzijo. V 

procesu raziskovanja sem si v svojih stališčih do obravnavanega področja raziskovanja 

prizadevala biti in ostati kar v največji meri receptivna za vsestransko različne podatke o v 

raziskavo vključenih dijakih (latentna čustva in nagnjenja, njihov pogled nase) in ne le za 

podatke, za katere sem predvidevala, da bodo za oblikovanje utemeljene teorije s področja 

raziskovanja pomembne manifestno izražene vsebine (Allen, 2010).  

 

Pri opredeljevanju izhodišč raziskovanja sem se usmerila v pridobivanje informacij/gradiva, 

ki bi v prispevalo k identifikaciji in analizi različnih ciljev dijakov, prepoznavanju njihove 

pomembnosti, medsebojne povezanosti ter pridobivanju vpogleda v njihove zaznane vplive 

socialnega konteksta (upoštevanje holističnega pristopa v raziskovanju) na zastavljanje in 

doseganje ciljev. Predvidevala sem, da mi bo z neposrednimi individualnimi intervjuji z dijaki 

pridobljeno in analizirano empirično gradivo omogočilo oblikovanje utemeljene teorije o 

mladostnikom pomembnih ciljih, ugotovitve raziskovanja in ključna spoznanja o področju 

raziskovanja pa sem načrtovala uporabiti tudi za ciljni skupini ustreznejše oblikovanje 

lastnega merskega instrumenta istega področja, za namene kvantitativnega raziskovanja 

(vzorec B). Tehniko intervjuja sem tako uporabila za spoznavanje proučevanega področja 

ciljev dijakov oziroma za pridobivanju informacij, s katerimi sem dopolnjevala opredelitve in 

strukturirala raziskovalni problem ter na osnovi katerih sem pozneje sestavila instrument za 

zbiranje podatkov na področju ciljev dijakov, tj. Vprašalnik o ciljih dijakov – CSK. Področja 

raziskovanja ciljev dijakov sem tekom prvih dveh ciklov dopolnjevala oziroma prilagajala 

glede na v intervjujih pridobljene informacije. V prvem ciklu raziskovanja sem s pomočjo 

tehnike narativnega intervjuja pridobila osnovne informacije o dijakom pomembnih ciljih. 

Intervjuji so potekali tako, da sem posameznim dijakom povedala samo temo pogovora, nato 

pa jih pustila, da so svobodno govorili in izražali svoja mnenja, pri čemer jih nisem omejevala 

z vnaprej postavljenimi vprašanji. K sodelovanju sem povabila dijake, s katerimi sem imela 

predhodno vzpostavljen zaupen svetovalni odnos in za katere sem na osnovi predhodnih 

izkušenj iz svetovalnih razgovorov predvidevala, da jim pripovedovanje o lastnih ciljev ne bo 

povzročilo večjih zadreg ali težav. V drugem ciklu sem na osnovi informacij, ki sem jih 

pridobila v prvem ciklu raziskovanja, postavila ključne usmeritve in pripravila nekaj bistvenih 

vprašanj odprtega tipa za polstrukturiran intervju.  
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Usmerila sem se v raziskovanje področij, za katere sem skozi prvi cikel in skozi lastno 

sklepanje prepoznala, da so dijakom pomembna in skozi katere sem poskušala razkriti 

subjektivno konstrukcijo, svojski odnos dijakov do vprašanj in položajev, ki se nanašajo na 

njihove cilje. Raziskovalna področja ciljev polstrukturiranega intervjuja, ki sem ga uporabila 

v drugem ciklu, so bila hkrati oblikovana na osnovi predrazumevanja področja raziskovanja, 

ki je temeljilo na lastnem raziskovanju področja in pedagoških izkušnjah (skoraj dve desetletji 

svetovalnega dela z dijaki poklicnih in strokovnih šol) ter na osnovi v prvem raziskovalnem 

ciklu pridobljenih informacij s strani dijakov. V zadnjem, tj. tretjem ciklu raziskovanja sem na 

osnovi novih informacij, pridobljenih v drugem ciklu, oblikovala vprašalnik strukturiranega 

intervjuja, ki je bil v celoti sestavljen iz odprtih vprašanj. Vsi v raziskavo povabljeni dijaki so 

odločitev o sodelovanju sprejeli prostovoljno, s soglasjem staršev. Zbiranje podatkov je 

potekalo v vzgojno-izobraževalnem kontekstu oziroma v naravnem okolju dijakov (v ločenem 

prostoru). S soglasjem dijakov in njihovih staršev so se vsi intervjuji snemali in bili v fazi 

obdelave gradiva prepisani dobesedno (transkripcija) in ne v parafrazi.  

 

Instrumenti kvantitativnega raziskovanja za dijake in učitelje so bili aplicirani v spletni obliki 

na spletni strani projekta E-šolstva, Ministrstva za šolstvo in šport RS, instrument za starše pa 

v klasični tiskani obliki. Izpolnjevanje vprašalnikov za dijake sem vodila sama ob prisotnosti 

svetovalnih delavcev/delavk posameznih šol. Izpolnjevanje je potekalo skupinsko, v               

vzgojno-izobraževalnem kontekstu, v računalniških učilnicah srednjih poklicnih in strokovnih 

šol in je v povprečju trajalo od trideset do štirideset minut. Dijakom je bila omogočena 

zasebnost in nemoten dostop do spletne aplikacije. V primerih nerazumevanja posameznih 

vsebin sem te dijakom individualno dodatno pojasnila.  

 

Učitelji so po predhodnih, s strani raziskovalke vodenih praktičnih preizkusih spletne 

aplikacije, vprašalnike izpolnjevali samostojno, večinoma v spletni obliki, nekateri od njih pa 

v klasični tiskani obliki (nepoznavanje delovanja IKT tehnologije). Starši dijakov so 

vprašalnike prejeli bodisi osebno od razrednikov dijakov ali svetovalnih delavcev/delavk 

oziroma so jim bili posredovani na dom, izpolnjeni pa so se zbirali v šolski svetovalni službi 

posamezne šole.  
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Vsi merski instrumenti so vključevali izključno vprašanja zaprtega tipa oziroma trditve, pri 

katerih so anketirane osebe (dijaki, starši in učitelji dijakov) samoocenile oziroma ocenile 

stopnjo strinjanja na sedemstopenjski Likertovi lestvici (po zgledu Pintrich idr., 1991), pri 

kateri je izbira 1 pomenila povsem velja, 2 – večinoma velja, 3 – bolj velja kot ne velja, 4 – ne 

morem se odločiti, 5 – bolj ne velja kot velja, 6 – večinoma ne velja in 7 – nikakor  ne velja. 

Zanesljivost Vprašalnika motivacijskih strategij pri učenju – MSLQ in Vprašalnika ciljev 

dijakov v socialnem kontekstu – CSK je bila pilotno preverjena na 2 različnih, enako velikih 

vzorcih dijakov (N1 = 100; N2 = 100) (Preglednici 19 in 20). Za vprašalnik ciljev dijakov v 

socialnem kontekstu – CSK sem pred pilotnim preverjanjem vprašalnika na osnovi 

pridobljenih strokovnih ocen, potrdila ekspertno veljavnost oziroma preverila predpostavljeno 

veljavnosti instrumenta. V osnovni obliki je vprašalnik vseboval 95 postavk, pilotna verzija 

vprašalnika pa enako število postavk kot končna verzija, tj. 65 postavk, razdeljenih v 12 

podlestvic. Na osnovi pilotnega preverjanja, psihometričnih obdelav in nadaljnjega 

ekspertnega konsenza, sem strukturo podlestvic vprašalnika za nadaljnje raziskovanje delno 

reformulirala oziroma prilagodila, s tem pa izboljšala zanesljivost in veljavnost vprašalnika. 

 

 

Preglednica 19: Pilotno preverjanje notranje skladnosti vprašalnika in lestvic vprašalnika MSLQ 
 
 

 
Op.: v stolpcu (a) so označene vrednosti notranje skladnosti podlestvic po Pintrich idr., 1991 

 

Področja in lestvice  Postavke     α           (α) 
I. Vrednostne komponente 

1)      Usmerjenost k notranjim ciljem  
2)      Usmerjenost k zunanjim ciljem  
3)      Vrednost naloge  

 
1, 16, 22, 24 
7, 11, 13, 30 
4, 10, 17, 23, 26, 27 

 
0,76    (0,74) 
0,76    (0,62) 
0,85    (0,90) 

II. Komponente pričakovanj 
4)      Kontrolna prepričanja o učenju  
5)      Samoučinkovitost učenja in dosežki  

 
2, 9, 18, 25 
5, 6, 12, 15, 20, 21, 29, 31 

 
0,68    (0,68) 
0,90    (0,93) 

III. Čustvene komponente 
6)      Testna anksioznost  

 
3, 8, 14, 19, 28 

 
0,70    (0,80) 

I. Kognitivne in metakognitivne strategije 
7)      Vaja  
8)      Izvedba, izpopolnjevanje, vrednotenje  
9)      Organizacija  
10)    Kritično mišljenje  
11)    Metakognitivna samoregulacija  

 
39, 46, 59, 72 
53, 62, 64, 67, 69, 81 
32, 42, 49, 63 
38, 47, 51, 66, 71 
33r, 36, 41, 44, 54, 55, 56, 57r,  
61, 76, 78, 79 

 
0,71    (0,69) 
0,77    (0,76) 
0,75    (0,64) 
0,69    (0,80) 
 
0,79    (0,79) 

II. Viri strategij upravljanja 
12)    Čas in učno okolje  
13)    Regulacija napora  
14)    Sodelovalno učenje  
15)    Iskanje pomoči  

 
35, 43, 52r, 65, 70, 73, 77r, 80r 
37r, 48, 60r, 74 
34, 45, 50 
40r, 58, 68, 75 

 
0,56    (0,76) 
0,53    (0,69) 
0,67    (0,76) 
0,47    (0,52) 
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Preglednica 20: Pilotno preverjanje notranje skladnosti vprašalnika in lestvic vprašalnika CSK 
 
 

 
 

6.4 Obdelava intervjujev 
 
 
Obdelavo oziroma analizo gradiva intervjujev z dijaki srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja sem izvedla po zgledu kvalitativnega raziskovanja, na                        

interpretativno-konstruktivističen način, na temeljih socialno kognitivne teorije, s tendenco 

širitve razumevanja in interpretacije ter dodatne klasifikacije ciljev dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja pri konstrukciji lastnega instrumenta za merjenje 

ciljev dijakov. Lastno predrazumevanje področja raziskovanja sem med prvim, drugim in 

tretjim ciklom raziskovanja sproti dopolnjevala ter ga med procesom analize empiričnega 

gradiva tudi konceptualizirala in zapisala (Slika 21, Preglednice 21 do 24). Interpretativni 

postopek (hermenevtični cikel) namreč od interpreta zahteva oblikovanje predhodnega 

razumevanja področja raziskovanja (Mažgon, 2008). Osebni dejavniki ciljev obsegajo osebno 

vrednotene cilje, kontrolna prepričanja o dosegljivosti ciljev in o lastni samoučinkovitosti ter 

samoevalvacijo in kvaliteto analitičnega mišljenja. Izbira dejavnosti, ki jih posameznik 

dejansko izpelje na področju zastavljanja in doseganja ciljev predstavlja njegove vedenjske 

dejavnike ciljev, lastnosti socialnega okolja oziroma konteksta ter ravni izzivov, ki jih okolje 

od posameznika zahteva in njegova odzivnost na intervencije/vplive okolja pa njegove 

okoljske dejavnike ciljev. 

Področja in lestvice  Postavke     α 
I. Cilji dosežka 

1)      Cilji izvedbe/dosežka  
2)      Cilji obvladovanja/dela  

 
1, 2, 3, 4r, 5r, 6, 8, 10, 11r, 12, 13, 50 
14, 15, 16, 17, 18 

 
0,64 
0,84 

II. Ego varovalni cilji 
3)      Cilji samopoudarjanja  
4)      Cilji ego samoobrambe  
5)      Cilji izogibanja izvedbe/dosežka  
6)      Cilji izogibanja obvladovanja/dela  
7)      Cilji izogibanja neprijetnim  
          posledicam  

 
19, 20, 48 
22, 23r, 24r, 25r, 26 
31r, 36r, 37r  
30r, 32r, 33r, 34r, 35r, 38r, 39r 
 
7, 27r, 28r, 29r 

 
0,75 
0,40 
0,40 
0,73 

 
0,54 

I. Socialni cilji 
8)      Prihodnji, socialno statusni cilji  
9)      Cilji socialne odgovornosti in  
          ustrežljivosti  
10)    Cilji socialnega povezovanja in   
         odobravanja  

              11)    Cilji socialne skrbi  

 
40, 41, 42, 44, 46, 47, 49r 
21, 51, 52, 53, 54, 55, 57 
 
56, 58, 62, 63r, 64, 65 
 
59, 60, 61 

 
0,74 
0,76 

 
0,61 

 
0,76 

II. Socialna podpora 
               12)   Zaznavanje socialne podpore in  
                       odobravanja  

 
9, 43, 45 

 
0,75 
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Slika 15: Koncept kategorij dejavnikov ciljev dijakov 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Preglednica 21: Predrazumevanje spremenljivk osebnega in socialnega konteksta ciljev dijakov 
 
 

Osebni kontekst 
 

Socialni kontekst  
 

- osebne prioritete 
- časovne prioritete 

- razmišljanja o ciljih 
- pretekle izkušnje 
- razmišljanja o negativnih izkušnjah 

- prepričanja o dosegljivosti ciljev 
- prepričanja o sposobnostih 
- učinkovitost reševanja problemov 
- situacijsko odločanje o pomembnosti ciljev 

- vpliv zaznane uporabnosti in 
koristnosti nalog 

- pomembnost šolske uspešnosti 
- pomembnost učenja za šolo 

- pogostost učenja, spodbude in ovire 
- lastna učinkovitost učenja 
- urnik učenja 
- razlogi za učenje 

- pogovori o ciljih 
- načrti in strategije 
- postavljanje konkretnih podciljev 
- oblikovanje sistema konkretnih podciljev 
- predanost ciljem 
- vztrajnost pri doseganju ciljev 
- sprotno opravljanje šolskih obveznosti 

 

- prihodnji cilji 
- predstava o prihodnosti 
- prihodnji cilji kot pomoč pri  
          preseganju negativnih izkušenj 
- pogostost razmišljanja o okoliščinah  
          za dosego ciljev 
- zadostnost informacij za doseganje ciljev 
- vpliv okolja na postavljanje ciljev 

- vpliv družine    
- vpliv šole 
- vpliv vrstnikov  
- vpliv medijev 

- podpora družine 
- podpora vrstnikov  

 
 

 
 
 

Okoljski 
dejavniki 

ciljev 

 Socialna 
podpora 

 

Vpliv  
konteksta 

 

Prihodnji, 
socialno statusni cilji 

  
 
 

Vedenjski 
dejavniki 

ciljev 

 

Neposredna 
samoregulacija 

ciljev 

Vztrajnost, trud, 
predanost ciljem 

Cilji obvladovanja 
učenja 

Cilji dosežka 

 
 

Osebni 
dejavniki 

ciljev 

Samoučinkovitost  
pri doseganju ciljev 
 

Konflikt ciljev 
 

Kontrolna 
prepričanja  

 

Osebno  
vrednoteni cilji 
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Preglednica 22: Predrazumevanje pojmovnih kategorij osebnih dejavnikov ciljev dijakov 
 
 

 
 
Preglednica 23: Predrazumevanje pojmovnih kategorij vedenjskih dejavnikov ciljev dijakov 
 
 

 
 
Preglednica 24: Predrazumevanje pojmovnih kategorij okoljskih dejavnikov ciljev dijakov 
 
 

 

 

 

 

 

Kategorije Osebno vrednoteni 
cilji 

Kontrolna prepričanja  
o ciljih 

Samoučinkovitost pri 
doseganju ciljev 

Konflikt ciljev 

Podkategorije/ 
spremenljivke 

− osebne prioritete − pretekle izkušnje − prepričanja o 
sposobnostih 

− situacijsko odločanje  
o pomembnosti 
ciljev 

− časovne 
prioritete 

− razmišljanja o 
negativnih 
izkušnjah 

− učinkovitost 
reševanja problemov 

− vpliv zaznane 
uporabnosti in 
koristnosti nalog 

− razmišljanja  
      o ciljih 

− prepričanja o 
dosegljivosti ciljev 

  

Kategorije Cilji dosežka Cilji obvladovanja 
učenja 

Neposredna 
samoregulacija ciljev 

Vztrajnost, trud, 
predanost ciljem 

Podkategorije/ 
spremenljivke 

− pomembnost šolske 
uspešnosti 

− lastna učinkovitost 
učenja 

− pogovori o ciljih − predanost ciljem 

− pomembnost 
učenja za šolo 

− urnik učenja − načrti in strategije − vztrajnost pri 
doseganju ciljev 

− pogostost učenja, 
spodbude in ovire 

− razlogi za učenje − postavljanje 
konkretnih 
podciljev 

− sprotno opravljanje 
šolskih obveznosti 

 − povezanost 
šolskega dela s 
prihodnjimi cilji 

− oblikovanje 
sistema konkretnih 
podciljev 

 

Kategorije Prihodnji,  
socialno statusni cilji   

Vpliv konteksta   Socialna podpora   

Podkategorije/ 
spremenljivke 

− prihodnji cilji − zadostnost informacij za 
doseganje ciljev 

− podpora družine 

− predstava o prihodnosti − vpliv okolja na postavljanje ciljev − podpora vrstnikov 

− prihodnji cilji kot pomoč 
pri preseganju negativnih 
izkušenj 

− vpliv družine    
− vpliv šole 
− vpliv vrstnikov 
− vpliv medijev 
− vpliv učiteljev na strategije 

 

− pogostost razmišljanja o 
okoliščinah za dosego 
ciljev 
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Pri obdelavi oziroma analizi empiričnega gradiva intervjujev sem v raziskovalnem procesu  

uporabila obliko kvalitativne vsebinske analize (Mesec, 1998; Neergaard in Ulhøi, 2007; 

Strauss in Corbin, 1990; Vogrinc, 2008), ki se nanaša na: (1) urejanje gradiva, (2) 

določitev/razčlenitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in kategorij, (5) osno kodiranje in (6) odnosno kodiranje. Posamezne korake v 

postopku analize gradiva intervjujev  podrobneje predstavljam v nadaljevanju. 

 
 
Urejanje empiri čnega gradiva in določitev/razčlenitev enot kodiranja 
 
 
Empirično gradivo oziroma zvočne posnetke in zapise (transkripcijo) intervjujev sem v 

procesu pridobivanja podatkov ustrezno sprotno shranjevala, razvrščala, šifrirala in urejala 

(Mesec, 1998). Urejene zapise intervjujev sem za bolj nazorno in pregledno obdelavo 

razvrstila v zbirne preglednice po posameznih spremenljivkah (vprašanjih), v katerih so 

vrstice in stolpci ustrezali vrednostim ali modalitetam spremenljivk, posamezne celice pa so 

predstavljale določeno kombinacijo spremenljivk. V procesu analize gradiva/kodiranja sem se 

ravnala po principu analitične indukcije ter načelu stop and memo. Misli in ideje za 

interpretacijo sem sproti in ločeno zapisovala, hkrati pa jih konstruirala oziroma povezovala v 

različne strukture, na osnovi katerih sem predvidevala, da bo mogoče pojasniti logiko 

ravnanja dijakov na področjih ciljev in samoocene dijakov o njim pomembnih ciljih. Za 

odprto kodiranje oziroma konceptualizacijo na prvem nivoju abstrakcije sem empirično 

gradivo intervjujev dosledno in natančno razčlenila na enote kodiranja oziroma postavke ter 

jih oštevilčila z zaporednimi številkami (zveza z vsebino in modaliteto).  

 
 

Odprto kodiranje ter izbor in definiranje relevantn ih pojmov in kategorij 

 
 
Postavkam oziroma empiričnim pojmom sem v procesu odprtega kodiranja pripisala pomene 

1. reda (brainstorming, neposredno poimenovanje, iskanje sinonimov, nasprotij, nenavadnih, 

oddaljenih asociacij), sorodne pojme pa združevala v kategorije 2. reda. Poimenovane pojme 

1. reda sem med seboj primerjala, ugotavljala, kateri pojmi se nanašajo na podobne pojave ter 

jih združevala v širše kategorije, ki sem jih ustrezno poimenovala tako po ravneh abstraktnosti 

(od manj abstraktnega do bolj abstraktnega) kakor tudi po značilnostih pojmov (Mesec, 

1998).  
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Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij je potekalo skozi niz procedur 

združevanja, ki so sledile odprtemu kodiranju na način vzpostavljanja povezav med 

kategorijami. Pojme sem torej konceptualizirala po ravneh abstraktnosti, pri tem pa 

uporabljala postopke kategoriziranja (določitev istega imena več različnim opisom, kjer sem 

prepoznala skupno značilnost), dopolnjevanja klasifikacije (posameznemu razredu pojmov 

sem poiskala druge razrede, ki so dopolnjevali klasifikacijo) in ekspliciranja kriterijev 

klasifikacije (določitev nadrejenega pojma) (primeri v Prilogah 22–32). Opredeljene 

kategorije pojmov sem asociativno dopolnila tako, da sem posamezne opise precizirala, jih 

dopolnila z določili, ki sem jih dejansko prepisala iz zapisov, nato pa izrazila bistvo pojma 

(navajanje najbližjega nadrejenega pojma in opredelitev definicije). Tako sem sestavila 

besednjak pojmov nastajajoče utemeljene teorije (Mesec, 1998). 

 
 
Osno kodiranje 

 
 
V procesu osnega kodiranja sem vzpostavljala hierarhijo odnosov znotraj določene kategorije, 

med kategorijo in njenimi podkategorijami. Pojme sem definirala tako da sem jim določila 

pomen, oziroma postopek iz prejšnje faze analize gradiva obrnila. Pri vsakem pojmu sem 

poštela in navedla vse empirične postavke, ki so vanj sodile. Zaradi večje preglednosti, 

natančnosti in doslednosti raziskovanja sem klasifikacijo posameznih vprašanj/spremenljivk 

oziroma kategorij posameznih spremenljivk razvrstila v kvantitativno-kvalitativne 

preglednice (Priloge 33–69), kjer sem posamezne spremenljivke kategorizirala glede na 

njihove modalitete, v skrajno desni stolpec pa dodala še značilne primere zapisov intervjujev 

(Mesec, 1998).    

 

Odnosno kodiranje 

 
 
Do te faze analize obdelano empirično gradivo sem v naslednji fazi uporabila za odnosno 

kodiranje, v katerem sem pojme klasificirala tako, da sem jih medsebojno odnosno povezala 

oziroma jih razvrstila v odnosna razmerja in vzročno-posledično zaporedje (vzroki in 

posledice, pogoji in interakcije, strategije in procesi). Pri tem je bila bistvena razvrstitev 

ključnih kategorij/pojmov ter vzpostavitev in organizacija povezav vseh ostalih 

kategorij/pojmov z njimi ter med seboj v obliki enotne linije, ki je osmislila vse njene dele 

(Mesec, 1998; Neergaard in Ulhøi, 2007; Strauss in Corbin, 1990).  
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Povezovanje kategorij je posamezni kategoriji določilo ustrezno mesto znotraj kategorije 

oziroma empiričnega modela analize intervjujev. Odnosno kodiranje oziroma medsebojno 

primerjanje in razporejanje definiranih kategorij v domnevne odnose oziroma dimenzije 

pojmovnih podkategorij po področjih dejavnikov (osebni, vedenjski, okoljski) ciljev dijakov 

(Priloge 70–72), mi je omogočilo oblikovanje in preverjanje začasnega teoretičnega okvirja 

lastne utemeljene teorije.  V postopku odnosnega kodiranja sem glede na ključno usmerjenost 

raziskovanja najprej opredelila osrednji pojem, nato pa opravila še identifikacijo oziroma 

razlikovanje ključnih in postranskih/kontekstualnih pojmov, za katere sem presodila, da so 

glede na namen raziskovanja pomembnejši od drugih. Ključne pojme sem razporedila na os 

vzroka  in posledice, druge pojme pa na vzporedne osi oziroma na od osnovne osi bolj 

oddaljene ali pravokotne osi. Nazadnje sem glede na presojo povezanosti, medsebojne 

odvisnosti, vzročnosti in drugih odnosov med pojmi, dodala še kontekstualne oziroma 

postranske pojme ter jim po principu kvalitativne vsebinske analize določila mesto znotraj 

modela ciljev dijakov v socialnem kontekstu: vzročni pogoji � pojav � kontekst � 

intervenirajoči pogoji � strategije, akcije ali interakcije � posledice (Mesec, 1998), kar je 

razvidno iz pojmovnih modelov med dejavniki ciljev (Slike 28–30). Konceptualni diagram 

odnosov med kategorijami in podkategorijami (Slika 21) je predstavljal osnovo za 

oblikovanje empiričnih pojmovnih modelov, notranjo členitev kodiranja oziroma 

konceptualizacijo modela analize intervjujev (klasifikacijo, pojmovni opis, pojasnitev) 

(Mesec, 1998). Pojasnitev pojmovnih modelov oziroma konceptualnih diagramov vključuje 

opise sestavljenih odnosov med pojmi in kategorijami in izhaja iz procesa diagnosticiranja in 

evalvacije empiričnih postavk. Slednje je bilo zasnovano na prepoznavanju v empiričnem 

gradivu opisanih pojavov, strategij in vzorcev, na kodiranju empiričnega gradiva intervjujev 

po postopku kvalitativne vsebinske analize, na teoretskih konceptih socialno kognitivne 

teorije.  

 

Tako pri osnem, kakor pri odnosnem kodiranju pojmovnih kategorij sem namreč sledila 

teoretičnim opredelitvam socialno kognitivne teorije oziroma temeljni značilnosti modela 

»recipročne vzročnosti« socialno kognitivne teorije, ki posameznikovo delovanje opredeljuje 

kot triadno, dinamično in recipročno interakcijo med njegovimi osebnimi, vedenjskimi in 

okoljskimi dejavniki. Pri evalvaciji empiričnih postavk sem hkrati izhajala iz teoretičnih 

opredelitev in empiričnih spoznanj modela v prihodnost usmerjene motivacije in 

samoregulacije (več v 2.7.4) in drugih socialno kognitivnih teoretičnih opredelitev. 
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Diagnosticiranje in evalvacija odnosnih razmerij na področju osebnih dejavnikov ciljev 

 
 
Izhajajoč iz odnosnih razmerij na področju osebnih dejavnikov ciljev dijakov sem postavila 

naslednjo diagnozo: Dijaki imajo visoka pričakovanja o dosegljivosti ciljev, pri čemer je 

družina zanje pomemben varovalni dejavnik. Zaradi razpetosti med cilji dosežka in socialnimi 

cilji so v svojem zaznavanju lastne samoučinkovitosti nestabilni. 

Evalvacija odnosnih razmerij na področju osebnih dejavnikov je deloma razvidna iz izbora 

primerov empiričnih postavk v preglednici, ki jo navajam v nadaljevanju oziroma iz 

kvalitativno-kvantitativnih preglednic osnega kodiranja (Priloge 33–35, 37–38, 40, 47, 60–51 

in 61), preglednice odnosnega kodiranja med spremenljivkami in dimenzijami pojmovnih 

kategorij (Priloga 70), preglednice odnosnih razmerij med kategorijami in podkategorijami 

kodiranja (Priloga 73) in evalvacijske preglednice odnosnih razmerij tega področja (Priloga 

76), iz katerih je izhajala.  

 
 
Preglednica 25: Izbor primerov za evalvacijo odnosnih razmerij med osebnimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 

 

 

Odnosno kodiranje med spremenljivkami in dimenzijami pojmovnih kategorij in podkategorij 

osebnih dejavnikov ciljev dijakov kaže na to, da dijaki osebno vrednotene cilje, o katerih 

mnogi vsakodnevno razmišljajo, le delno usmerjajo k ciljem dosežka in veliko bolj k 

socialnim ciljem. Dijaki so v celoti prepričani (kontrolna prepričanja), da so njihovi cilji 

dosegljivi (f = 19 – povsem dosegljivi), a poudarjajo nezmožnost nadzora volje in negotovost 

na področju zaznavanja lastne samoučinkovitosti.  

Evalvacijska ugotovitev 
 

Primeri empiričnih postavk 

Družina dijakom predstavlja 
pomemben varovalni dejavnik. 

- Družina mi je ful pomembna, pa to, da se razumemo in da se 
       ne kregamo. 

Dijaki imajo visoka prepričanja  
o dosegljivosti ciljev. 

- Popolnoma sem prepričan, saj sem že prej omenil, da imam 
       dovolj moči in vere vase in dovolj sposobnosti. 

Dijaki  poudarjajo nesposobnost 
nadzora volje in so nestabilni v 
zaznavanju lastne samoučinkovitosti. 

- Ja vem, da sem jih sposobna, ampak vse je odvisno od moje 
       lenobe. Sem ful lena, vsak mi to reče. Če ne bi bila lena, bi 
       lahko vse cilje izpolnila, ne morem pa se prisiliti, da ne bi bila 
       več lena.  
- Sprva sem imel občutek, da je vsak cilj, ki si ga postavim, 
       previsok, oz. ga ne morem doseči, kasneje pa sem ugotovil, da   
       je dovolj zgolj to, da verjamem vase in svoje sposobnosti. 

Dijaki so razdvojeni med cilji dosežka 
in socialnimi cilji. 

- Šolo tak dostikrat malo dam na stran, ker mi je kaj drugega 
       bolj važno ... ne vem, druženje al pa kaj. 
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Na izobraževalnem področju imajo redki   (f = 5) izkušnjo uspešnosti, pomembno veliko 

dijakov pa ima negativne izkušnje (f = 15) ali izkušnje občasne uspešnosti (f = 12). O 

negativnih izkušnjah nekateri v vsakodnevnih situacijah pogosto razmišljajo (f = 26), drugi jih 

poskušajo odmisliti (f = 17) ali iz njih razbrati nauke za prihodnje ravnanje (f = 13). Ocenjene 

prioritete dijakov kažejo na to, da jim družina predstavlja pomemben varovalni dejavnik (f = 

18). Na področju samoevalvacije lastne učinkovitosti reševanja vsakodnevnih problemov 

dijaki ocenjujejo, da so visoko učinkoviti, ali da problemov nimajo. Področje analitičnega 

mišljenja na eni strani kaže na to, da so dijaki le delno pozorni na vplive zaznane uporabnosti 

in koristnosti nalog oziroma, da tega ne zaznavajo, ali celo ne razumejo pomena področja, na 

drugi strani pa se dijaki na področju situacijskega odločanja o pomembnosti ciljev pogosto 

odločajo na osnovi zaznane koristnosti cilja (f = 23) oziroma se na tem področju kaže njihova 

razdvojenost med cilji dosežka (f = 15 – šola je prioriteta) in socialnimi cilji (f = 14 – socialne  

prioritete).  

 
 

Slika 16: Pojmovni model odnosov med osebnimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                           Osebni 
                          dejavniki 
                            ciljev 

 

Posledice 
- razpetost med cilji dosežka in 

socialnimi cilji 
- nestabilnost v zaznavanju  
lastne samoučinkovitosti 

  

Aktualna situacija 
-  časovne prioritete 
-  pretekle izkušnje 

 
 

Vzročni pogoji  
-  osebne prioritete 

-  prepričanja o sposobnostih 

 

Strategije, akcije ali interakcije 
-  razmišljanja o ciljih 

-  učinkovitost reševanja problemov 
 

Kontekst  
-  vpliv zaznane uporabnosti in 

koristnosti nalog 
-  situacijsko odločanje 
o pomembnosti ciljev 

 

Intervenirajoči pogoji 
-  razmišljanja o negativnih izkušnjah 
-  prepričanja o dosegljivosti ciljev  
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Glede na presojo povezanosti, medsebojne odvisnosti, vzročnosti in drugih odnosov med 

pojmi je torej mogoče sklepati, da se posledice na področju osebnih dejavnikov ciljev kažejo 

kot nestabilnost dijakov v zaznavanju lastne samoučinkovitosti in kot razpetost dijakov med 

cilji dosežka in socialnimi cilji. Mogoče je, da lastne negativne izkušnje v izobraževanju ali 

negativne izkušnje dijakom pomembnih oseb, vplivajo na njihovo negotovost v zaznavanju 

lastne samoučinkovitosti. 

 
 
Diagnosticiranje in evalvacija odnosnih razmerij na področju vedenjskih dejavnikov 

ciljev 

 
 
Izhajajoč iz odnosnih razmerij na področju vedenjskih dejavnikov ciljev dijakov sem 

postavila naslednjo diagnozo: Dijaki visoko ocenjujejo lastno predanost in vztrajnost pri 

doseganju ciljev, a svojih ciljev neposredno ne samoregulirajo, saj ne razpolagajo z nujnimi 

akcijskimi načrti in skripti za samoregulacijo. Povezanost šole s prihodnjimi cilji le delno 

zaznavajo, zato se kljub ocenjeni pomembnosti izobraževalnih dosežkov in učenja, pretežno 

usmerjajo v cilje izogibanja. 

Evalvacija odnosnih razmerij na področju vedenjskih dejavnikov je deloma razvidna iz 

primerov empiričnih postavk v preglednici, ki jo navajam v nadaljevanju oziroma iz 

kvalitativno-kvantitativnih preglednic osnega kodiranja (Priloge 42, 44–46, 48–49 in 62–69), 

preglednice odnosnega kodiranja med spremenljivkami in dimenzijami pojmovnih kategorij 

(Priloga 71), preglednice odnosnih razmerij med kategorijami in podkategorijami kodiranja 

(Priloga 74) in evalvacijske preglednice odnosnih razmerij tega področja (Priloga 77), iz 

katerih je izhajala. 

 
 
Preglednica 26: Izbor primerov za evalvacijo odnosnih razmerij med vedenjskimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
Evalvacijska ugotovitev 
 

Primeri empiričnih postavk                                  
 

Dosežki (šolska uspešnost) so dijakom  
pomembni. 

- Ja, šola mi je tak pomembna ..., če sem neuspešna v šoli, to 
       vpliva na mene – ne poslušam rada doma, ko mi očitajo, da je  
       kaj narobe.  
- Letos se bolj trudim kot lani – lani nisem sploh nič delal, vedel 
       sem, da ne bom naredil, tak kot se bi sam odločil in potem nisem  
       mogel več česa spremeniti. 

Učenje je dijakom pomembno. - Ne zdi se mi najbolj pomembno, ker raje delam druge stvari. 
       Učim se samo,  ko je nujno.  Ni mi nekaj posebej pomembno. 
- Je tudi pomembno, ker tako lahko prideš do nekega poklica.  
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Odnosno kodiranje med spremenljivkami in dimenzijami pojmovnih kategorij in podkategorij 

vedenjskih dejavnikov ciljev dijakov kaže na to, da so dosežki/šolska uspešnost in učenje 

dijakom pomembni, predvidoma zaradi okoljskih spodbud in pričakovanj (f = 44), 

samospodbujanja (f = 9) in pogovorov o ciljih (f = 59). Dijaki precej visoko ocenjujejo lastno 

predanost in vztrajnost pri doseganju ciljev, ki se pri opredeljevanju razlogov za učenje v 

celoti nanaša na njihove prihodnje cilje in dosežke (izobrazba, zaposlitev), saj povezanost 

šolskega dela in nalog s prihodnjimi cilji zaznavajo bistveno nižje. Posledično njihova 

učinkovitost učenja temelji izključno na situacijskem in površinskem pristopu.  

 

Dijaki visoko ocenjujejo lastno 
predanost in vztrajnost pri doseganju 
ciljev. 
 

- Zelo predana, zaradi tega ker sem prepričana, da bo uspelo vse, 
       kar si zadam. To se kaže z resno držo, z govorjenjem – veliko  
       govorim. 
- Da, zelo sem vztrajen oz. kako bi to povedal … da morda mi 
       nekoliko na polovici pade motivacija, a vendar pomislim, da ko 
       bo cilj dosežen, bo to za mano, se pomirim in dobim nov zagon. 
       oziroma moč za nadaljevanje doseganja svojih ciljev. 

Učinkovitost učenja dijakov temelji na 
situacijskem in površinskem pristopu  
(površinsko kognitivno procesiranje). 
 

- Po potrebi, če je kaki test se najbolj učim med tednom, med 
       vikendom se ne ... pred testom se učim pol ure, 10 ali 5 minut. 
- Ja jaz berem, berem, berem … res zelo berem sproti, sproti ... 
       potem ko se moram pa res naučit, pa začnem aktivno in  
       intenzivno brati.  

Dijaki nimajo urnika učenja in svojih 
obveznosti ne opravljajo sproti. 
 

- Nimam urnika, ker ne vem na koncu, kje se me drži rit in glava. 
- ... delam takrat,  ko je potrebno – to menda tak vsi delajo.  
- Večinoma se trudim vse v šoli naredit, doma sploh ne. Doma za 
       mene ni šole.  

Dijaki lastno učenje usmerjajo v 
prihodnje dosežke. 
 

- Učim se, da bom neki naredo iz sebe, ker ne mislim … kak naj 
       rečem … da bi neki klošar bil. 
- Učim se, da bi bila uspešna, da bi pokazala, da zmorem, da 
       nisem tumasta, da vsem dokažem. 

Dijaki le delno prepoznavajo povezanost 
šole s prihodnjimi cilji. 
 

- V večini primerov je tak – ampak v mojem primeru šola trenutno 
       ni temelj mojih ciljev. 
- Šolsko delo se mi ne zdi povezano s cilji, nimam namena iti 
       naprej študirat. 
- Ne, to je pač nekaj kar moraš. Ni povezano za mene. 

Dijaki ne načrtujejo, nimajo 
oblikovanega sistema podcijev oziroma 
svojega učenja neposredno ne 
samoregulirajo. 
 

- Nimam sploh načina, ker se itak ne učim. 
- Nimam posebnih podciljev, grem vedno proti svojemu cilju, pa 
       če bo bo. 
- Ne, zato ker se bojim, da bi mi to ne zbilo motivacije, ker bi se 
       zmanjšal nivo motivacije za dosego glavnega cilja, s tem ko bi  
       dosegel nekatere izmed podciljev. 
- Nimam nekih podciljev, meni je najbolj važno, da naredim šolo. 

Dijaki za doseganje ciljev nimajo 
strategije (odsotnost načrtovanja, 
strategij in sistema podciljev). 
 

- Ne vem, če bi že moral met strategijo – prvo pogledam neko 
       stvar in sam pri sebi pogledam, če sem zmožen, in če sem, se   
       tega potem tudi lotim in opravim. 
- Nimam lih nekega načrta in strategije, kaj pride pride. 
- Pravzaprav nimam, se mi ne zdi smiselno preveč, ker se ti načrti 
       lahko hitro pokvarijo, pol pa moraš tak spet vse še enkrat. S tem  
       se nena preveč ubadam. 
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Veliko dijakov nima lastnega načina učenja ali njihovo učenje temelji na površinskem 

kognitivnem procesiranju oziroma površinskih učnih strategijah, usmerjenosti na minimalne 

zahteve in nepovezano memoriranje (pregledovanje, branje, učenje na pamet, mehansko 

ponavljanje in izpisovanje). Lastno učinkovitost učenja dijaki ocenjujejo kot nizko ali delno 

učinkovito. Redki (f = 9) omenijo, da imajo lasten urnik učenja, večina (f = 35) ga nima in 

tudi svojih obveznosti ne opravlja sproti (f = 28), ali jih sproti opravljajo le občasno (f = 12). 

Dijaki se učijo le po potrebi (f = 10), pred preverjanjem znanja (f = 8) ali se sploh ne učijo     

(f = 8) oziroma v procesu učenja navajajo ovire (f = 24). Nihče od v raziskavo vključenih 

dijakov nima strategije za doseganje ciljev, le trije omenijo načrtovanje. Dijaki v procesu 

doseganja ciljev zase nikoli ne postavljajo konkretnih podciljev, poudarjajo pa samovpliv      

(f = 9) in vplive okolja (f = 7).   

 

Glede na presojo povezanosti, medsebojne odvisnosti, vzročnosti in drugih odnosov med 

pojmi je mogoče sklepati, da se posledice delnega ali slabega zaznavanja dijakov o 

povezanosti šole s cilji na področju vedenjskih dejavnikov ciljev kažejo kot odsotnost 

neposredne samoregulacije učenja/doseganja ciljev in kot nizka učinkovitost učenja. 

Individualne zaznave uporabnosti in koristi razpoložljive naloge za dosego osebno 

vrednotenih ciljev so namreč bistvenega pomena za proces neposredne samoregulacije. Dijaki 

sicer visoko ocenjujejo lastno predanost in vztrajnost pri doseganju ciljev, a njihova 

učinkovitost učenja temelji izključno na situacijskem in površinskem pristopu oziroma 

površinskem kognitivnem procesiranju. Resnična predanost osebno vrednotenim prihodnjim 

ciljem bi se pokazala, v kolikor bi dijaki smiselno oblikovali lasten sistem neposrednih 

podciljev oziroma specifičnih vedenj in standardov v delovanju in procesu samoregulacije. 

Identifikacija lastnega sistema neposrednih podciljev namreč poveča predanost za doseganje 

prihodnjih ciljev in ga vodi v učinkovito neposredno samoregulacijo, izpolnjevanje naloge, 

samoopazovanje, samovrednotenje in aktiviranje lastnih reakcij. Dijaki bolj kot izobraževalne 

poudarjajo neizobraževalne cilje, iz česar je mogoče sklepati, da so njihova kognitivna 

prepričanja defenzivna. Zdi se, da je samooviranje (zmanjšanje napora, da bi ohranili občutek 

lastne vrednosti) njihova pomembna strategija. Motivacijske strategije dijakov so morda 

zaradi strahu pred neuspehom torej usmerjene v varovanje samopodobe. K izobraževalnim 

nalogam dijaki pristopajo samozavestno, a pasivno, kar nadalje kaže na odsotnost motivacije 

in samoregulacijskih naporov, nemoč in nezmožnost nadzora volje, zavlačevanje in apatijo 

oziroma na defenzivni samoregulacijski vzorec.  
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Glede na identificirano odsotnost odgovornosti, truda in proaktivnosti v iskanju informacij za 

izvedbo učnih nalog, zanje posledično tudi proces učenja ni sistematičen in obvladljiv proces.  

Na osnovi pasivnega pristopa k izobraževalnim nalogam, poudarjanju pomembnost truda in 

volje na eni strani in nesposobnosti nadzora volje na drugi je mogoče ugotoviti, da mnogi 

dijaki uspeh pripisujejo zunanjim, spremenljivim dejavnikom (sreča, lahka naloga, program, 

šola), neuspeh pa lastnim stabilnim notranjim dejavnikom, kar nakazuje na atribucijski vzorec 

naučene nemoči.  

 
 
Slika 17: Pojmovni model odnosov med vedenjskimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                         Vedenjski 
                          dejavniki 
                            ciljev 

 

Posledice 
- delno zaznana povezanosti šole s cilji 
- površinsko kognitivno procesiranje 
- ni neposredne samoregulacije ciljev 

Aktualna situacija 
-  sprotno opravljanje obveznosti  

-  urnik učenja  
-  predanost ciljem 

 -  vztrajnost pri doseganju ciljev 

 

Vzročni pogoji  
-  pomembnost šolske uspešnosti 

-  pomembnost učenja za šolo 
-  lastna učinkovitost učenja 

 

 

Strategije, akcije ali interakcije 
-  načrti in strategije 

-  postavljanje konkretnih podciljev 
-  oblikovanje sistema konkretnih 

podciljev 
 

Kontekst  
-  razlogi za učenje 

-  povezanost šolskega dela 
 s prihodnjimi cilji 

 

Intervenirajoči pogoji 
-  pogostost učenja, spodbude in ovire 

-  pogovori o ciljih 
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Diagnosticiranje in evalvacija odnosnih razmerij na področju okoljskih  dejavnikov 

ciljev 

 
 
Izhajajoč iz odnosnih razmerij na področju okoljskih dejavnikov ciljev dijakov sem postavila 

naslednjo diagnozo: Cilji dijakov so usmerjeni v prihodnje zaposlovanje, zaključevanje 

aktualnega in prihodnje izobraževanje ter ustvarjanje družine, kar ocenjujejo kot koristno za 

preseganje preteklih negativnih izkušenj na področju izobraževanja. Ocenjujejo, da imajo 

dovolj informacij za doseganje ciljev, o okoliščinah za doseganje ciljev pa razmišljajo le 

redki. Najintenzivneje zaznavajo vplive družine, prijateljev, poudarjajo samovplive. Družina 

jih pri doseganju ciljev podpira, njihove vplive pa zaznavajo tako pozitivno kot negativno, 

največ v obliki podpore, svetovanja in zunanjih pritiskov. Podporo in vplive vrstnikov 

zaznavajo le delno, vpliv sošolcev večinoma negativno. Na področju vpliva medijev ter šole in 

učiteljev so precej razdvojeni, ali se vpliva ne zavedajo. 

 

Evalvacija odnosnih razmerij na področju okoljskih dejavnikov je deloma razvidna iz 

primerov empiričnih postavk v preglednici, ki jo navajam v nadaljevanju oziroma iz 

kvalitativno-kvantitativnih preglednic osnega kodiranja (Priloge 36, 39, 41, 43 in 52–60), 

preglednice odnosnega kodiranja med spremenljivkami in dimenzijami pojmovnih kategorij 

(Priloga 72), preglednice odnosnih razmerij med kategorijami in podkategorijami kodiranja 

(Priloga 75) in evalvacijske preglednice odnosnih razmerij tega področja (Priloga 78), iz 

katerih je izhajala. 

 
 
Preglednica 27: Izbor primerov za evalvacijo odnosnih razmerij med okoljskimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
Evalvacijska ugotovitev 
 

Primeri empiričnih postavk 

Dijaki najintenzivneje 
zaznavajo vplive družine, 
prijateljev in 
samovplivanje. 

- Po moje družina ja … oni bi najbolj radi, da bi kaj dosegel. Samo oni nič ne 
       morejo, premalo truda vložim v šolo. 
- ... pa tudi nekaj prijatelji, ker sem se zaradi prijateljev tudi prepisala na to šolo. 
- Dejansko sam jaz vplivam, ker če jaz nimam nekega entuziazma, želje in volje – 
      mi noben ne more tega vbit v glavo. Moram sam razmislit, če si to res želim, če  
      sem res sposoben, če me bo to veselilo.  

Dijaki imajo veliko 
podpore družine, njihove 
vplive pa zaznavajo tako 
pozitivno kakor tudi 
negativno. 

- Ja, družina me podpira, za njih je toti cilj šola. 
- Ko sem bla neuspešna, smo se dosti kregali, zdaj se nena več tolko. 
- ... samo me tudi ful pune gnjavijo, da naj se spravim zraven, čeprav to glih ne 
       koristi nekaj posebej. 
- ... mama pa ne, mama mi ni v pomoč, ona me ovira, ker se počutim tako 
       »zasužnjenega«. Tak je ponavadi pri starših, ful kolegov se pritožuje glede  
       staršev, zelo je kriza. 
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Dijaki največ vplivov 
zaznavajo v obliki 
podpore, svetovanja in 
zunanjih pritiskov. 

- Da me ne vem – mi dajo neko podporo in zaupanje,  da jaz to zmorem. Pa dosti 
       motivacije mi dajo. 
- Starši mi svetujejo, če sem kje v kaki zadregi, vprašam in mi svetujejo. Tudi 
       spodbujajo me – tako vplivajo na mene, da sem že tak toliko star, da se moram  
       sam nekaj naučiti. 
- Prijatelji najbolj vplivajo, me spodbujajo, da bo neki iz mene, da ne bom na 
       ulici pristal. 

Dijaki imajo podporo 
vrstnikov, a njihov vpliv 
zaznavajo le delno, vpliv 
sošolcev celo negativno. 

- Pozitivno pa je, da te vzpodbujajo in se strinjajo s tabo, da ti ne mečejo drugih 
       stvari pred nos. 
- Vrstniki ne vplivajo, oni grejo, šola, izobrazba, služba in denar pa ostane. 
- Noben ne more vplivati, ker vsak dela za sebe in za nobenega drugega. 
- Sošolci se dostikrat najprej kažejo lepo, v resnici pa so nevoščljivi, če imaš 
       boljše ocene, tak da to je negativno in mi ni vseeno. 
- Recimo kar se tiče glede špricanja, to zelo negativno vpliva, to edino. 

Dijaki vpliv medijev 
zaznavajo tako pozitivno 
kot negativno. 
 

-  ... internet  tudi vpliva, se mi zdi da pozitivno, samo ne vedno. Odvisno, kaj 
       gledaš. Je tudi dosti nasilja, pa pornografije, pa dosti tega vidiš, pa čuješ. 
- Samo pozitivno, tudi če vidim slabe stvari, se malo zamislim, kak meni gre lepo 
       in da moram iz tega potegniti le najboljše. Marsikdo nima možnosti za šolanje,   
       jaz pa jo imam. 
- Vpliva medijev ne potrebujem sploh, ker že tako iz izkušenj in na splošno dobim 
       dovolj informacij. 
- Ja, mediji na mene nena nekaj vplivajo, ker itak samo lažejo pa to ... 
- Vpliva že verjetno, samo o tem nena nekaj razmišljam, no, nisem še... 

Dijaki vpliv šole in 
učiteljev  zaznavajo tako 
pozitivno kot negativno. 

- Tudi odnosi z učitelji vplivajo, če te spodbujajo, tak ko na tej šoli. Tukaj te res 
       poslušajo in ti pomagajo.  
- Tudi vsebina predmetov vpliva, ker če te nekaj res zanima in potem tudi praksa, 
       ki je super. 
- Jaz se zdaj na tej šoli zelo dobro počutim in to zelo vpliva na moje ocene, zdaj 
       sem skoraj odlična, prej pa sem dvakrat padla na drugi šoli.  
- Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo pa ne. Škoda mi je tega 
       časa, ko ga tu preživim, mi je predolgo. 
- Šola je tako rekoč nujno zlo, saj ti vcepi neko trezno razmišljanje, drugo pa 
       je, če boš ti to sprejel. 

Dijaki imajo pretežno v 
prihodnost usmerjene 
cilje (zaposlitev, 
izobrazba, družina). 

- Če bi bil vredi poklic, pa denar … vendar tega ni. Če imaš vredi poklic in denar, 
       otroke, dobro prihodnost, da ni kakšnih težav, probaš čim boljše živet. 
- Rad bi končal šolo, ker če ne, sem se brezveze trudil za to.  
- Največja želja mi je, da bi si ustvaro družino, pa bi potem srečno živeli.  
- Ja, mam. Da bi šla študirat. To mi je zelo velika želja.  
- ... pa da najdem neko službo – ne rabim biti nekaj, ne rabi biti zdaj neki ful, 
       samo da se v redu razumem ...  
- ... in uspešni partner – ne samo da je nekaj podedoval in da ima dovolj denarja, 
       ampak, da je tudi uspešen. 

Dijaki prihodnje cilje 
zaznavajo kot koristne 
pri premagovanju 
preteklih negativnih 
izkušenj. 

- Iz preteklih izkušenj sem se naučila zelo dosti, če se ne bi, ne bi že skoraj 2 leti 
       živela sama, ti pa dajo te izkušnje neki pogon tudi za naprej. 
- Ja, ker pozabim na negativne izkušnje, ki sem jih imela v preteklosti. 
- Ja, zaradi tega ker vedno vem, da bom dobila boljše, ne razmišljam o slabšem. 
       Ne razmišljam o preteklosti. 

Dijaki imajo dovolj 
informacij o 
dosegljivosti ciljev. 

- Pa ja, imam ja dosti informacij … 
- Karkoli me zanima, se pozanimam... 
- ... jaz še po internetu gledam dosti, tiste informacije kar jih imam, pa jih slišiš. 
- Največ te tak starši naučijo. 

Dijaki le občasno ali 
sploh ne razmišljajo o 
okoliščinah za doseganje 
ciljev.  

- Razmišljam o tem, predvsem kaj me čaka v prihodnosti in ali bom cilje lahko 
       dosegla oziroma kak bo, če bo dosti ovir pa tako. 
- Sploh ne, pač jaz pravim: kakor bo, bo. Mogoče da verjamem, da je nekaj na 
       tem, da obstaja nekdo, ko ti zapiše usodo in da se stvari zgodijo z namenom,  
       zato jih vzamem take kot so in se ne obremenjujem z nekimi okoliščini. 
- Trenutno ne rabim razmišljati, ker je zagotovljeno, prepričana sem sama vase in 
       tukaj ni ovir. Lahko se zanesem na starše, da mi bodo vse naredili. 
- Vplivam lahko samo sama na sebe. Okoliščine predstavljaš samo ti in nihče 
       drug in prostor, v katerem dosegaš cilje.   
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Odnosno kodiranje med spremenljivkami in dimenzijami pojmovnih kategorij in podkategorij 

okoljskih dejavnikov ciljev dijakov (Priloga 72) kaže na to, da dijaki svoje cilje usmerjajo v 

prihodnje zaposlovanje (f = 33), zaključevanje aktualnega (f = 15) in prihodnje izobraževanje 

(f = 7) ter ustvarjanje družine in osamosvojitev (f = 25). Redki ne razmišljajo o prihodnosti in 

nimajo ciljev (6) ali ocenjujejo, da je njihova prihodnost nejasna (f = 5). Prihodnje cilje 

ocenjujejo kot koristne pri preseganju preteklih negativnih izkušenj na področju ciljev 

oziroma izobraževanja. Dijaki ocenjujejo, da imajo dovolj informacij (f = 69) za doseganje 

ciljev, ki jih pridobijo bodisi z lastnim poizvedovanjem (f = 11), s svetovnega spleta (f = 8) 

oziroma od staršev (f = 8), od drugih iz okolice (f = 7) ali v šoli (f = 6). Pri tem redki (f = 13) 

razmišljajo o okoliščinah za doseganje ciljev, nekateri to počno občasno, precej jih o tem 

nikoli ne razmišlja ali okoliščin ne zaznavajo/priznavajo (f = 21).  

 

V procesu zastavljanja in doseganja ciljev dijaki zaznavajo največ vplivov družine (f = 26), 

prijateljev (f = 16), šole (f = 9) in fanta/dekleta (f = 6), nekateri (f = 11) posebej poudarjajo 

samovplive. Ocenjujejo, da jih družina pri doseganju ciljev podpira, njihove vplive pa 

zaznavajo tako pozitivno (f = 27)  kot negativno (f = 25), največ v obliki podpore in 

svetovanja (f = 55) ter  zunanjih pritiskov oziroma izkušenj lastnega izobraževalnega 

neuspeha pomembnih drugih (f = 8). Nekateri (f = 12) družinskih vplivov ne zaznavajo, 

oziroma jih ne prepoznajo. Navajajo, da ne sprejemajo omejevanja s strani družine (f = 6), le 

dva dijaka omenita, da podpore s strani družine nimata. Na področju odnosov z vrstniki dijaki 

ocenjujejo njihov vpliv precej deljeno. Tako na eni strani zaznavajo njihov vpliv in podporo  

(f = 73), na drugi pa vpliva ne zaznajo (f = 37) oziroma ocenjujejo, da vrstniki nanje vplivajo 

negativno (f = 7) ali jih pri doseganju ciljev ne podpirajo (f = 7). Pri tem vpliv sošolcev 

večkrat ocenijo negativno (f = 5). Na področju vpliva medijev so dijaki precej razdvojeni. 

Nekateri njihov vpliv zaznavajo (f = 19), bodisi pozitivno (f = 16) oziroma negativno (f = 10), 

drugi pa ocenjujejo, da nanje mediji vplivajo le občasno (f = 8) ali vpliva ne zaznavajo          

(f = 15). Na področju vpliva šole dijaki ocenjujejo, da nanje najbolj vplivajo osebni odnosi    

(f = 16/podpora, spodbuda in pomoč), vsebina programa izobraževanja/predmetov (f = 15) ter 

dobro počutje in klima, ki sta rezultat medosebnih odnosov (f = 13). Nekateri ocenjujejo, da 

nanje stimulativno vpliva dosežen učni uspeh (f = 8), drugi da šola nanje vpliva negativno     

(f = 8) ali nanje nima vpliva (f = 9). Tudi na področju vpliva učiteljev so dijaki deljenega 

mnenja. Večinoma njihov vpliv zaznavajo (f = 35), prepoznavajo pa ga tako kot pozitivnega 

(f = 16) kakor tudi kot negativnega (f = 15). 
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Glede na presojo povezanosti, medsebojne odvisnosti, vzročnosti in drugih odnosov med 

pojmi na področju okoljskih dejavnikov ciljev je mogoče sklepati, da imajo dijaki za 

doseganje ciljev podporo svojega okolja in dovolj informacij, vendar zaradi odsotnosti 

razmišljanja o okoliščinah za doseganje ciljev teh vplivov ne ozaveščajo. Védenje dijakov o 

prihodnjih možnostih je rezultat njihovih izkušenj iz socialnega konteksta, zato je mogoče 

predvidevati, da relevantne in stimulativne informacije morda niso del njihovega konteksta ali 

pa so njihove interakcije v socialnem kontekstu površinske oziroma nezadostne. Tudi v tem je 

mogoče iskati razlog za to, da dijaki izbiro med različnimi možnostmi pogosto doživljajo kot 

vnaprej določeno, posledično pa tudi zaznavajo več zunanje kontrole, negativnih vplivov in 

pritiskov okolja, kar se nazadnje kaže kot odsotnost samoregulacije oziroma se na eni strani 

izraža kot defenzivni samoregulacijski vzorec, na drugi strani pa kot pasivnost, zavlačevanje, 

apatija, odsotnost volje in notranjih motivacijskih spodbud ter izogibanje naporom oziroma 

kot depresivni samoregulacijski vzorec. Ne glede na to, da dijaki poudarjajo samovplivanje, 

se na področju vedenjskih dejavnikov kaže odsotnost samorefleksije, ozaveščanja in védenja 

o lastnem miselnem procesu ter okoliščinah za doseganje ciljev, zaradi česar je mogoče 

nadalje sklepati, da so področja metakognicije, socialnih kognicij in samoregulacijskih 

(metakognitivnih) strategij zanje problemska področja. Kot posledica se kaže njihova 

neučinkovitost v napovedovanju lastnih učnih dosežkov in dosegljivosti ciljev.  

 

Vplive družine, vrstnikov, medijev in šole dijaki doživljajo bodisi deljeno (pozitivno in 

negativno) ali jih ne zaznavajo, iz česar je mogoče sklepati, da tudi informacije, ki jih 

pridobijo iz zanje pomembnih virov v socialnem kontekstu interpretirajo na enak način, hkrati 

pa na enak način razvijajo/oblikujejo/reflektirajo tudi lastne osebne standarde. Raznolikost in 

nekonsistentnost v zaznavanju vplivov okolja, dijake posledično vodi tudi v nekonsistentnost 

v lastnem vedenju in predpisovanju osebnih standardov na področju zastavljanja in doseganja 

ciljev. Zaradi značilnosti socialnega konteksta dijaki lastno ciljno usmerjenost k dosežkom 

oziroma osebno vrednotenim prihodnjim ciljem težko ločujejo od ciljne orientiranosti 

socialnega okolja. Zaznavanje vplivov socialnega konteksta namreč kaže na izrazito 

usmerjenost dijakov k podpori družine in vrstnikov (prijateljev), iz česar je mogoče sklepati, 

da so njihovi dosežki v izobraževalnih situacijah pomembno povezani s socialnimi razlogi. Iz 

slednjega bi bilo mogoče sklepati, da je usmerjenost dijakov k socialnim ciljem prevladujoča, 

kaže pa se kot cilji socialne pripadnosti in odnosov, cilji socialne podpore, cilji socialne 

odobritve in socialno statusni ali v prihodnost usmerjeni cilji.  
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Slika 18: Pojmovni model odnosov med okoljskimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evalvacijska sinteza recipročnih vplivov med dejavniki ciljev dijakov 
 
 
Glede na presojo povezanosti, medsebojne odvisnosti, vzročnosti in drugih odnosov med 

osebnimi, vedenjskimi in okoljskimi dejavnikov ciljev dijakov je nazadnje mogoče sklepati, 

da je odsotnost neposredne samoregulacije ciljev in nizka učinkovitost učenja dijakov 

povezana z njihovo nestabilnostjo v zaznavanju lastne samoučinkovitosti ter razpetostjo med 

cilji dosežka in socialnimi cilji na eni in odsotnostjo ciljne usmerjenosti na drugi strani. 

Motivacijska prepričanja dijakov so tako v veliki meri usmerjena k neizobraževalnim ciljem, 

ali pa jih dijaki ne izražajo, motivacijske strategije v varovanje samopodobe ter v pasivnost in 

apatičnost, njihove kognitivne strategije pa temeljijo na površinskem procesiranju oziroma 

kažejo intenzivno tendenco k izogibanju naporom. Šibko zaznavanje povezanosti šole z 

osebno vrednotenimi cilji in odsotnost razmišljanja o okoliščinah za doseganje ciljev, dijake 

posledično vodi v intenzivnejše zaznavanje zunanje kontrole in pritiskov okolja ter razvijanje 

defenzivnega in depresivnega samoregulacijskega vzorca.  

 
 
 

 
 
                           Okoljski 
                          dejavniki 
                             ciljev 

 

Posledice 
- odsotnosti razmišljanja o okoliščinah  
- neučinkovito napovedovanja dosežkov  

- nekonsistentnost v vedenju  
- usmerjenost v socialne cilje  

- odsotnost ciljne usmerjenosti 

Aktualna situacija 
- predstava o prihodnosti  

-  prihodnji cilji  

 

Vzročni pogoji  

-  vpliv okolja (družine, šole, vrstnikov, 
medijev, učiteljev) 

na postavljanje ciljev 

 

Strategije, akcije ali interakcije 
-  pogostost razmišljanja o okoliščinah za 

dosego ciljev 

 

Kontekst  

-  zadostnost informacij  
za doseganje ciljev 

-  prihodnji cilji kot pomoč pri preseganju 
negativnih izkušenj 

 

Intervenirajoči pogoji 
-  podpora družine 

-  podpora vrstnikov 
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Ocena dijakov o pomembnosti šolske uspešnosti, na osnovi katere bi lahko sklepali o 

prevladujoči usmerjenosti dijakov k ciljem dosežka, se glede na povezanost z drugimi 

dejavniki izkaže kot navidezna in manj pomembna, izhajajoča predvsem iz pričakovanj 

socialnega konteksta in ne iz notranjih motivacijskih spodbud dijakov. Dijaki se namreč bolj 

usmerjajo k ciljem izogibanja (cilji izogibanja obvladovanja/dela in cilji izogibanja 

izvedbe/dosežka) ter k socialnim ciljem kot k ciljem pristopa (cilji obvladovanja/dela in cilji 

izvedbe/dosežka). Kombinacija socialnih ciljev s cilji obvladovanja bi dijakom lahko 

zagotovila dodatno spodbudo za doseganje učnih ciljev, a se kot pomembna pokaže odsotnost 

dejanskih ciljnih usmerjenosti (pasivnost, zavlačevanje, apatija, odsotnost volje in notranjih 

motivacijskih spodbud ter izogibanje naporom). Oba identificirana samoregulacijska vzorca 

kažeta na neučinkovitost dijakov v napovedovanju lastnih učnih dosežkov in dosegljivosti 

ciljev ter na nekonsistentnost v vedenju in predpisovanju osebnih standardov na področju 

zastavljanja in doseganja ciljev. 

 
 
Slika 19: Posledice recipročnih vplivov med dejavniki ciljev dijakov 
 
 

 
 

 

 

 

 

Okoljski dejavniki ciljev 
- odsotnosti razmišljanja o okoliščinah  
- neučinkovito napovedovanje dosežkov  

- nekonsistentnost v vedenju  
- usmerjenost v socialne cilje                 

 – odsotnost ciljne usmerjenosti  
 

Vedenjski dejavniki ciljev  
- delno zaznana povezanost šole s cilji 
- površinsko kognitivno procesiranje  
- ni neposredne samoregulacije ciljev 

 

 

Osebni dejavniki ciljev 
- razpetost med cilji dosežka 

 in socialnimi cilji 
- nestabilnost v zaznavanju  
lastne samoučinkovitosti 
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Diagnosticiranje in evalvacija empiričnih postavk, kategorij in podkategorij kodiranja 

posameznega področja dejavnikov ciljev dijakov ter evalvacijska sinteza recipročnih vplivov 

med dejavniki ciljev dijakov je nazadnje služilo oblikovanju utemeljene teorije o 

mladostnikom pomembnih ciljih v socialnem kontekstu. Analiza empiričnega gradiva 

intervjujev oziroma analitično induktivna presoja povezanosti, medsebojne odvisnosti, 

vzročnosti in drugih odnosov med empiričnimi postavkami, kategorijami in podkategorijami 

posameznega področja dejavnikov ciljev dijakov je namreč predstavljala empirično izhodišče 

za oblikovanje utemeljene teorije. 

 
 

6.4.1 Utemeljena teorija o ciljih dijakov v socialnem kontekstu  
 
 
Utemeljena teorija je rezultat analize gradiva intervjujev z dijaki srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja o njihovih ciljih v socialnem kontekstu. Za doseganje pozitivnih                 

vzgojno-izobraževalnih rezultatov je motivacija sicer nujen, a nezadosten pogoj. Najbolje jo 

je mogoče razumeti s perspektive mnogovrstnih ciljev, kjer motivacijski procesi skozi 

interakcijo posameznikovih prepričanj in emocij usmerjajo njegovo vedenje. Motivacijska 

prepričanja lahko razumemo kot osebne cilje, interese, prepričanja o sposobnostih in 

prepričanja o vzročnosti in nadzoru. Pri tem je pomembno izpostaviti, da so motivacijske 

komponente povezane z dimenzijami samoregulacijskega učenja. Komponenta pričakovanja 

se tako nanaša na prepričanja o pričakovanem uspehu, vrednostna komponenta na vrednotenje 

in prepričanja o pomembnosti naloge, čustvena komponenta pa na reakcije na nalogo. 

Posameznikova prepričanja o vzročnosti in nadzoru se kažejo v njegovi odločitvi za ukrepanje 

in aktivno delovanje. Hotenje/volja odločilno vpliva na proces delovanja oziroma zagotavlja, 

da ga pri tem namenu ne zmotijo različni drugi dejavniki. Nanaša se na vestnost, 

samoregulacijo in njegovo stanje pri načrtovanju in med delovanjem ter pri nadzoru nad 

vzdrževanjem namena. Kadar naloge od posameznika terjajo visoko zahtevno obdelavo 

informacij oziroma kadar so prisotni moteči dejavniki ali konkurenčni cilji, mu 

samoregulacijske kognitivne strategije pomagajo obdržati usmerjenost k dokončanju 

dejavnosti. Motivacijske komponente so torej pomembno povezane s kognitivnim delovanjem 

in učnimi dosežki ter z njegovo ciljno usmerjenostjo. Cilj posamezniku predstavlja izid ali 

dosežek, ki ga skuša doseči, pri čemer se običajno zaveda določenega aktualnega stanja, 

določenega idealnega stanja ter diskrepance med aktualnim in idealnim stanjem.  
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Cilji posameznika motivirajo pri dejavnostih tako, da želi zmanjšati diskrepanco med 

trenutnim in želenim, pri čemer mora zaradi različnosti ciljev te ustrezno koordinirati. 

Različni cilji so med seboj namreč pogosto težko združljivi ali nezdružljivi. Na področju 

samoregulacije učenja in ciljev mladostnikov je potrebno upoštevati dejstvo, da je prav v tem 

obdobju mogoče zaslediti upad motivacije za učenje in zmanjšanje zaznave lastne učne 

učinkovitosti. Mladostništvo namreč prinaša nove izzive na številnih področjih, tudi na 

področju lastnega obvladovanja učinkovitosti. Mladostnikova presoja zmogljivosti vpliva na 

nabor njegovih poklicnih in življenjskih možnosti in se pogosto kaže tudi v razkoraku med 

željo po samostojnejšem učenju in sprejemanju odločitev ter percepcijo možnosti udejanjanja 

te želje. Posebne težave lahko nastopijo, kadar je socialni kontekst bolj usmerjen v dosežke in 

samopreverjanje kot v obvladovanje oziroma v produkt učenja namesto v proces osvajanja 

znanja in zadovoljevanja mladostnikovih potreb na čustvenem in socialnem področju. 

 

Proces analize gradiva intervjujev na področju ciljev dijakov srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja v socialnem kontekstu izhaja iz spoznanj socialno kognitivne 

teorije, oziroma iz celovite, holistične opredelitve posameznikovega delovanja v okviru  

»triadne recipročne vzročnosti« oziroma dinamične, recipročne interakcije med njegovimi 

osebnimi dejavniki, vedenjem in okoljem. Posameznikovo okolje, njegovi osebni dejavniki in 

socialne strukture delujejo kot kodeterminante integrirane vzročne strukturne zveze: osebni 

dejavniki delujejo v obliki kognitivnih, emocionalnih in bioloških pojavov, vedenjski in 

okoljski vzorci pa kot interakcijske determinante (več v 2.3 in 6.4).  

 

 

 Empiri čna opredelitev osebno vrednotenih ciljev dijakov  

 

 

Iz predpostavke, da so cilji osrednji del procesa samoregulacije, dijakom prihodnji cilji, ki so 

bolj podobni izidom pričakovanj, zaradi svoje relevantnosti, definiranosti in determiniranosti, 

zagotavljajo spodbudo za delovanje. Delovanje dijakov namreč regulirajo skozi njihovo 

identifikacijo s cilji oziroma z integracijo ciljev v sistem determiniranih ciljev. Osebno 

vrednoteni prihodnji cilji so pomembno povezani s storilnostno motivacijo dijakov, saj lahko 

pozitivno vplivajo na njihove dosežke, na njihov proces samoregulacije, na globoko obdelavo 

informacij ter na obseg vloženega truda in napora ob upadu interesa.  
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V prihodnost usmerjeni cilji in pričakovanja dijake vodijo, oblikujejo ter silijo v izpolnjevanje 

izobraževalnih nalog. Vključujejo dijakom pomembne osebne aspiracije (pridobiti izobrazbo, 

prizadevati si za lastno poklicno kariero ali zaposlitev, razviti zaupne medosebne odnose) in 

so kot taki del njihovega mladostniškega razvojnega procesa oziroma del kulturno 

determiniranih razvojih nalog (zaključiti izobraževanje, dobiti zaposlitev ali ustvariti si 

družino) v socialnem kontekstu (dom, šola, vrstniki, mediji). V času srednje šole dijake k 

osebno vrednotenim prihodnjim ciljem odločno spodbuja in od njih to pričakuje njihovo 

socialno okolje (starši, učitelji). Analiza empiričnega gradiva intervjujev z dijaki kaže na to, 

da o svojih osebno vrednotenih ciljih sicer mnogi dijaki vsakodnevno razmišljajo, a se le 

delno usmerjajo k ciljem dosežka in veliko bolj k socialnim ciljem. Ocenjene prioritete 

dijakov na eni strani kažejo na to, da jim družina predstavlja pomemben varovalni dejavnik 

(Družina mi je ful pomembna, pa to, da se razumemo in da se ne kregamo.), na drugi strani pa 

opozarjajo na lastno razdvojenost med cilji dosežka in socialnimi cilji (Šolo tak dostikrat 

malo dam na stran, ker mi je kaj drugega bolj važno ... ne vem, druženje al pa kaj.).  

 

Na konkretne cilje, ki jih dijaki izbirajo, vpliva tudi njihovo ovrednotenje aktualnega 

konteksta (zaznava koristi in uporabnosti, osebna zaznava izhodov, vezanih na nalogo, 

njihova učinkovitost v kognitivnem ovrednotenju konteksta) ter njegova pričakovanja 

učinkovitosti. Na področju samoevalvacije lastne učinkovitosti reševanja vsakodnevnih 

problemov dijaki ocenjujejo, da so visoko učinkoviti ali da problemov nimajo. Področje 

analitičnega mišljenja na eni strani kaže na to, da so dijaki le delno pozorni na vplive zaznane 

uporabnosti in koristnosti nalog oziroma da tega ne zaznavajo, ali celo ne razumejo pomena 

področja, na drugi strani pa se dijaki na področju situacijskega odločanja o pomembnosti 

ciljev pogosto odločajo na osnovi zaznane koristnosti cilja oziroma lastnega dobrega počutja 

(Verjetno je (op.: pomemben vpliv zaznane uporabnosti in koristnosti nalog), ampak meni je 

bolj važno, da mi gre, al pa da imam neki dober občutek.). Temelječ na predpostavki, da je 

temelj motivacije in samoregulacije razvoj osebno vrednotenih prihodnjih ciljev, je mogoče 

trditi, da se motnja v procesu samoregulacije dijakov pojavi, ker ne uspejo razviti ustreznih 

osebno vrednotenih prihodnjih ciljev, na katerih bi slonele njihove šolske situacije.  

 

Presojanje o tem, katere od mnogih razpoložljivih nalog trenutnega konteksta so koristne in 

uporabne za doseganje prihodnjih ciljev, je v veliki meri odvisno tudi od njihovega 

individualnega sistema neposrednih ciljev in védenja o možnosti za delovanje.  
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Iz šibkega zaznavanja dijakov o uporabnosti in koristi nalog predvidoma izhaja tudi 

posledica, da neposredne šolske naloge zanje nimajo ustrezne vrednosti/vpliva v povezavi s 

prihodnjimi cilji, zaradi česar prihaja do odsotnosti neposredne samoregulacije ciljev       

((op.: zaznana uporabnost in koristnost nalog) Niti ne vpliva, pot do cilja mi ni pomembna.). 

Šibkost zaznavanja dijakov o uporabnosti in koristi nalog je torej eno izmed problemskih 

področij na področju doseganja ciljev. Individualne zaznave uporabnosti in koristi 

razpoložljive naloge za dosego osebno vrednotenih ciljev so namreč bistvenega pomena za 

proces neposredne samoregulacije. Dijaki visoko ocenjujejo lastna prepričanja o dosegljivosti 

ciljev (Popolnoma sem prepričan, saj sem že prej omenil, da imam dovolj moči in vere vase in 

dovolj sposobnosti.), a hkrati mnogi poudarjajo nesposobnost nadzora hotenja/volje in 

negotovost na področju zaznavanja lastne samoučinkovitosti (Ja, vem, da sem jih sposobna 

(op.: doseči cilje), ampak vse je odvisno od moje lenobe. Sem ful lena, vsak mi to reče. Če ne 

bi bila lena, bi lahko vse cilje izpolnila, ne morem pa se prisiliti, da ne bi bila več lena.). 

Glede na to, da prepričanja dijakov o lastni samoučinkovitosti temeljijo na njihovih preteklih 

izkušnjah v podobnih situacijah in njihovi pričakovani samoučinkovitosti v teh situacijah, je 

mogoče sklepati, da se visoka prepričanja dijakov srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja o dosegljivosti ciljev zaradi negotovosti na področju zaznavanja lastne 

samoučinkovitosti in predhodnih negativnih izkušenj na področju izobraževanja med seboj 

izključujejo.   

 

Na izobraževalnem področju se namreč pokaže tudi, da imajo redki izkušnjo večinske 

uspešnosti, pomembno veliko dijakov pa ima negativne izkušnje ali izkušnje občasne 

uspešnosti. O negativnih izkušnjah nekateri v vsakodnevnih situacijah pogosto razmišljajo, 

drugi jih poskušajo odmisliti ali iz njih razbrati nauke za prihodnje ravnanje. Mogoče je, da 

lastne negativne izkušnje v izobraževanju ali negativne izkušnje dijakom pomembnih oseb 

(starši, vrstniki), vplivajo na njihovo negotovost v zaznavanju lastne samoučinkovitosti. 

Nadalje je mogoče, da dijaki na osnovi neugodnih ocen in reakcij na svoje predhodne in 

aktualne neuspehe, skozi proces samoopazovanja in samovrednotenja, povečujejo verjetnost 

lastnega umika iz procesa učenja in se posledično usmerjajo k ciljem izogibanja oziroma 

prihaja do tega, da se na določenih področjih samoregulacija ne odvija. Samoprepričanja, ki 

vključujejo prepričanja o inteligentnosti, ciljni usmerjenosti in samoučinkovitosti, so namreč 

neločljivo povezana s samoregulacijskim učenjem.  
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Prevladujoč vzorec motivacijskih ciljev kaže na to, da so za dijake poklicnih in strokovnih šol 

socialno usmerjeni cilji pomembnejši kot v dosežke usmerjeni cilji. Na eni strani je vzorec 

motivacijskih ciljev dijakov sicer povezan z njihovo v socialnem kontekstu pričakovano 

ciljno usmerjenostjo pristopa k izvedbi/dosežkom, na drugi strani pa kaže na njihovo 

prevladujočo usmerjenost k socialnim ciljem. Vključuje izogibanje zahtevnim nalogam in 

hkrati z ocenjeno nesposobnostjo nadzora hotenja/volje in negotovostjo na področju 

zaznavanja lastne samoučinkovitosti, negativno vpliva na aktualne in prihodnje cilje ter 

dosežke dijakov oziroma na njihovo samoregulacijo.  

 
 
Empiri čna opredelitev samoregulacije učenja in ciljev dijakov  
 
 
Analiza gradiva intervjujev na področju vedenjskih dejavnikov ciljev dijakov kaže na to, da 

so dosežki/šolska uspešnost dijakom pomembni predvidoma zaradi okoljskih spodbud in 

pričakovanj ter iz tega izhajajočih samovplivov (Ja, šola mi je tak pomembna ... če sem 

neuspešna v šoli, to vpliva na mene – ne poslušam rada doma, ko mi očitajo, da je kaj 

narobe.). Tudi učenje dijaki sicer praviloma ocenijo kot vrednostno pomembno, a se v 

njihovem vedenju pokaže pomembno  neskladje z lastno vrednostno opredelitvijo (Ne zdi se 

mi najbolj pomembno, ker raje delam druge stvari. Učim se samo,  ko je nujno.  Ni mi nekaj 

posebej pomembno.). 

Lastno predanost in vztrajnost pri doseganju ciljev dijaki precej visoko ocenjujejo (Da, zelo 

sem vztrajen oz. kako bi to povedal… da morda mi nekoliko na polovici pade motivacija, a 

vendar pomislim, da ko bo cilj dosežen, bo to za mano, se pomirim in dobim nov zagon  

oziroma moč za nadaljevanje doseganja svojih ciljev.). Pri opredeljevanju razlogov za učenje, 

se predanost in trud dijakov v celoti nanašata na njihovo predstavo o prihodnjih ciljih in 

dosežkih, kot sta izobrazba (Učim se, da bi bila uspešna, da bi pokazala, da zmorem, da 

nisem tumasta, da vsem dokažem.) ter socialni status in zaposlitev (Učim se, da bom neki 

naredo iz sebe, ker ne mislim… kak naj rečem ... da bi neki klošar bil.). Povezanost šolskega 

dela in nalog s prihodnjimi cilji zaznavajo bistveno nižje (V večini primerov je tak (op.: da je 

šolsko delo povezano s prihodnjimi cilji) – ampak v mojem primeru šola trenutno ni temelj 

mojih ciljev.) Posledično učinkovitost učenja dijakov temelji izključno na situacijskem in 

površinskem pristopu oziroma površinskem kognitivnem procesiranju (Po potrebi, če je kaki 

test, se najbolj učim med tednom, med  vikendom se ne ... pred testom se učim pol ure, 10 ali 5 

minut.).  
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Resnična predanost osebno vrednotenim ciljem bi se pokazala, v kolikor bi dijaki smiselno 

oblikovali lasten sistem neposrednih podciljev oziroma specifičnih vedenj in standardov v 

delovanju in procesu samoregulacije. Identifikacija lastnega sistema neposrednih podciljev bi 

namreč povečala njihovo predanost za doseganje prihodnjih ciljev in jih vodila v učinkovito 

neposredno samoregulacijo, izpolnjevanje naloge, samoopazovanje, samovrednotenje in 

aktiviranje lastnih reakcij oziroma jih usmerjala v cilje obvladovanja/dela. Sprejetje v 

obvladovanje usmerjenih ciljev je namreč pozitivno povezano z bolj učinkovito uporabo 

samoregulativnih strategij in negativno z manj učinkovitimi površinskimi strategijami. Iz 

nizko zaznane povezanosti šolskega dela in nalog s prihodnjimi cilji predvidoma izhaja tudi 

dejstvo, da veliko dijakov nima lastnega načina učenja ali njihovo učenje temelji na 

površinskem kognitivnem procesiranju oziroma površinskih učnih strategijah, usmerjenosti na 

minimalne zahteve in nepovezano memoriranje (Ja, jaz berem, berem, berem … res zelo 

berem sproti, sproti ... potem ko se moram pa res naučit, pa začnem aktivno in intenzivno 

brati.). Zaradi nizko zaznane povezanosti šolskega dela in nalog s prihodnjimi cilji, se 

vrednost šolskega dela dijakov nanaša izključno na trenutno vrednost naloge, njihove 

neposredne reakcije samovrednotenja pa slonijo izključno na izvedbi naloge (iskanje 

kompetentnega partnerja v razredu, izogibanje trenutnim zadregam, prejemanje nagrad, 

pohval ali izogibanje kazni, težnja po tem, da nalogo končajo ...).  

 

Glede na identificirano odsotnost odgovornosti, truda in proaktivnosti v iskanju informacij za 

izvedbo učnih nalog, zanje posledično tudi proces učenja ni sistematičen in obvladljiv proces. 

Dijaki sicer k izobraževalnim nalogam dijaki pristopajo samozavestno, a pasivno, kar nadalje 

kaže na odsotnost motivacije in samoregulacijskih naporov, nemoč in nesposobnost nadzora 

volje, zavlačevanje in apatijo. Bolj kot izobraževalne dijaki poudarjajo neizobraževalne cilje, 

iz česar je mogoče sklepati, da so njihova kognitivna prepričanja defenzivna in ne depresivna. 

Zdi se, da je samooviranje (zmanjšanje napora, da bi ohranili občutek lastne vrednosti) 

njihova pomembna strategija. Motivacijske strategije dijakov so morda zaradi strahu pred 

neuspehom torej usmerjene v varovanje samopodobe. Notranja motivacija, načrtovanje in 

avtomatiziranje samoregulacijskih strategij, samozavedanje učnih dosežkov ter 

okoljsko/socialna občutljivost in iznajdljivost kot temeljni atributi samoregulacijskega učnega 

procesa so pri dijakih poklicnega in strokovnega izobraževanja zelo slabo izraženi. Prav v tem 

je mogoče iskati razlog zato, da dijaki lastno učinkovitost učenja ocenjujejo kot nizko ali 

delno učinkovito (Nimam posebnih podciljev, grem vedno proti svojemu cilju, pa če bo bo.).  
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Ne le, da večina dijakov nima lastnega načina učenja, tudi svojih obveznosti ne opravljajo 

sproti ali jih sproti opravljajo le občasno (... delam takrat,  ko je potrebno – to menda tak vsi 

delajo.). Dijaki se učijo le po potrebi, večinoma pred preverjanjem znanja ali pa se sploh ne 

učijo oziroma v procesu učenja navajajo notranje in zunanje ovire (Nimam sploh načina, ker 

se itak ne učim.). Nihče od v raziskavo vključenih dijakov nima strategije za doseganje ciljev, 

le trije omenijo načrtovanje (Nimam lih nekega načrta in strategije, kaj pride pride.). Dijaki 

ne načrtujejo, ne organizirajo, ne spremljajo in ne vrednotijo lastnega procesa učenja. Zdi se, 

kakor da njihovo vedenje ni naravnano na zmanjševanje razlike med aktualnim in želenim 

vedenjem (povratna zanka), ampak je njihova samoregulacija učenja usmerjena predvsem k  

izogibanju naporom pri nalogah, kar znižuje samospoštovanje v primeru neuspeha in krepi 

defenzivni pesimizem, ki ga je mogoče zaznati v tesnobnosti in dvomu vase ob povečanem 

prizadevanju. V procesu doseganja ciljev dijaki zase nikoli ne postavljajo konkretnih 

podciljev, poudarjajo pa samovpliv in vplive okolja (Pravzaprav nimam (op.: podciljev), se 

mi ne zdi smiselno preveč, ker se ti načrti lahko hitro pokvarijo, pol pa moraš tak spet vse še 

enkrat. S tem se nena preveč ubadam.). Ciljna usmerjenost k izogibanju izvedbi/dosežku se 

torej pojavlja kot izogibanje nekompetentnosti in samozaščitni umik iz procesa učenja. Dijake 

vodi k neuspehu oziroma relevantnim informacijam o neuspehu, kar slabi njihovo notranjo 

motivacijo ter jih vodi v slabšo uspešnost, nižje interese, izgubo veselja ter nizko ali površno 

uporabo strategij učenja. Na osnovi pasivnega pristopa k izobraževalnim nalogam, 

poudarjanju pomembnost truda in volje eni strani in nesposobnosti nadzora volje na drugi je 

mogoče sklepati, da dijaki lastni uspeh večinoma pripisujejo zunanjim, spremenljivim 

dejavnikom (sreča, lahka naloga/program/šola), neuspeh pa lastnim stabilnim notranjim 

dejavnikom, kar nakazuje na atribucijski vzorec naučene nemoči.  

 

Glede na majhno število vedenjskih spodbud in strategij je mogoče sklepati, da se dijaki 

usmerjajo v cilje izvedbe/dosežka, hkrati pa več pozornosti posvečajo temu, da dokažejo, da 

so »pametni«, kakor temu da bi »se nalogo naučili«,  zaradi česar so tudi manj odporni na 

napake, kar nedvomno kaže na pomemben problem v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju. Vsakič, ko ne dosežejo ciljnega rezultata, to zmanjša njihovo prepričanje o 

lastni učinkovitosti oziroma poveča negativno sodbo o lastni zmogljivosti. Eden od razlogov 

za tovrstno vedenje je lahko bodisi pomanjkanje znanja dijakov o učinkovitih strategijah 

bodisi neučinkovitost oziroma neustrezno reševanje problemov.  
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Glede na to, da dijaki na področju samoevalvacije lastne učinkovitosti reševanja 

vsakodnevnih problemov ocenjujejo, da so visoko učinkoviti ali da problemov nimajo, lahko 

torej sklepam, da ne razpolagajo z nujnimi akcijskimi načrti in skripti (vedenjsko zaporedje 

korakov), ki bi jih potem s pomočjo ustreznih strategij samoregulacije, v smeri doseganja 

ciljev lahko uporabljali. Odsotnost postavljanja neposrednih podciljev, ki predstavljajo 

rezultat, ki ga posameznik želi doseči, ter s tem povezani standardi za izvedbo, pomeni tudi 

nizko učinkovitost učenja ter odsotnost samoregulacijskega delovanja dijakov in nadaljnje 

motivacije za delovanje v smeri doseganja ciljev. 

 
 
Empiri čna opredelitev zaznanih vplivov socialnega konteksta na zastavljanje in 
doseganje ciljev  
 
 
Dijaki srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o svoji prihodnosti in prihodnjih, 

socialno statusih ciljih pogosto razmišljajo. Redki povedo, da o prihodnosti ne razmišljajo ali 

eksplicitno izrazijo, da ciljev nimajo (Nekaj ekstra (op.: ciljev) nimam. Sem bolj spontan, če 

vete, kaj mislim.) ali ocenijo, da je njihova prihodnost nejasna. Svoje prihodnje cilje 

ocenjujejo kot koristne pri preseganje preteklih negativnih izkušenj na področju ciljev 

oziroma izobraževanja (Ja (op: so koristni), ker pozabim na negativne izkušnje, ki sem jih 

imela v preteklosti.). 

 

 Ne glede na to, da povedo, da imajo cilje, pa je njihova ocena lastne učinkovitosti pri 

doseganju ciljev visoko povezana z lastnimi ocenami in interpretacijami ocen drugih, ki so jih 

pridobili v predhodnih situacijah ali iz izkušenj drugih pomembnih oseb v socialnem 

kontekstu (Če bi bil vredi poklic, pa denar ... vendar tega ni. Če imaš vredi poklic in denar, 

otroke, dobro prihodnost, da ni kakšnih težav, probaš čim bolje živet.), kar jim omogoča 

identifikacijo delnih razmer znotraj katerih predvidevajo bodisi lastno visoko ali nizko 

učinkovitost pri doseganju ciljev (Mam ja, imam veliko ciljev, samo mam jaz prevelike cilje, 

npr. farmacija, veliko denarja ...). Svoje cilje najintenzivneje usmerjajo v prihodnje 

zaposlovanje (... pa da najdem neko službo – ne rabim biti nekaj, ne rabi biti zdaj neki ful, 

samo da se v redu razumem ...), zaključevanje aktualnega (Rad bi končal šolo, ker če ne, sem 

se brezveze trudil za to.) in prihodnje izobraževanje (Ja, mam. Da bi šla študirat. To mi je 

zelo velika želja.) ter ustvarjanje družine in osamosvojitev (Največja želja mi je, da bi si 

ustvaro družino, pa bi potem srečno živeli.).  
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Pri tem je mogoče predvidevati, da tovrstni cilji dijakov izhajajo iz njihovih konstrukcij in 

refleksivnega procesiranja različnih virov socialnega konteksta. Dijaki ocenjujejo, da imajo 

dovolj informacij za doseganje ciljev (Pa ja, imam ja dosti informacij ...), ki jih največkrat 

pridobijo z lastnim poizvedovanjem, s svetovnega spleta (... jaz še po internetu gledam dosti, 

tiste informacije kar jih imam, pa jih slišiš.) oziroma od staršev (Največ te tak starši naučijo.) 

ali drugih oseb iz socialnega okolja oziroma jih pridobijo v šoli (Ja, če bi želela kaj v zvezi z 

šolo, bi se obrnila na svetovalno delavko.). 

 

Ne glede na oceno dijakov o tem, da imajo za doseganje ciljev podporo svojega okolja in 

dovolj informacij, ocenjujem, da zaradi odsotnosti razmišljanja o okoliščinah za doseganje 

ciljev teh vplivov ne ozaveščajo, saj le redki razmišljajo o okoliščinah za doseganje ciljev 

(Sploh ne, pač jaz pravim: kakor bo, bo. Mogoče da verjamem, da je nekaj na tem, da obstaja 

nekdo, ko ti zapiše usodo in da se stvari zgodijo z namenom, zato jih vzamem take kot so in se 

ne obremenjujem z nekimi okoliščini.). Nekateri o okoliščinah razmišljajo občasno ali njihovo 

razmišljanje kaže na očitno pasivnost in odvisnost od okolja (Trenutno ne rabim razmišljati, 

ker je zagotovljeno, prepričana sem sama vase in tukaj ni ovir. Lahko se zanesem na starše, 

da mi bodo vse naredili.), precej dijakov pa o okoliščinah za doseganje ciljev nikoli ne 

razmišlja ali okoliščin ne zaznavajo/priznavajo (Vplivam lahko samo sama na sebe. 

Okoliščine predstavljaš samo ti in nihče drug in prostor, v katerem dosegaš cilje.). Zaradi 

odsotnosti razmišljanja dijakov o okoliščinah za doseganje ciljev je mogoče sklepati, da dijaki 

nimajo razvitih sposobnosti samousmerjanja, kar jih posledično vodi k temu, da tudi njihov 

namen, vizija in želje nimajo posebno velikega vpliva na njihovo motivacijo in vedenje pri 

doseganju ciljev. Njihov sistem prepričanj o samoučinkovitosti se namreč ne nanaša le na 

njihov nadzor nad lastno dejavnostjo, temveč tudi na njihovo samoregulacijo lastnih miselnih 

procesov, motivacije ter čustvenih in fizioloških stanj. Védenje dijakov o prihodnjih 

možnostih je rezultat njihovih izkušenj iz socialnega konteksta, zato je mogoče predvidevati, 

da relevantne in stimulativne informacije morda niso del njihovega konteksta ali pa so njihove 

interakcije v socialnem kontekstu površinske oziroma nezadostne. V procesu zastavljanja in 

doseganja ciljev dijaki zaznavajo največ vplivov družine (Po moje družina ja (op.: najbolj 

vpliva) … oni bi najbolj radi, da bi kaj dosegel. Samo oni nič ne morejo, premalo truda 

vložim v šolo.), prijateljev (... pa tudi nekaj prijatelji, ker sem se zaradi prijateljev tudi 

prepisala na to šolo.), šole in fanta/dekleta.  
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Nekateri dijaki posebej poudarjajo samovplive (Dejansko sam jaz vplivam, ker če jaz nimam 

nekega entuziazma, želje in volje – mi noben ne more tega vbit v glavo. Moram sam razmislit, 

če si to res želim, če sem res sposoben, če me bo to veselilo.). Ne glede na to, da dijaki 

poudarjajo samovplivanje, se na področju vedenjskih dejavnikov kaže odsotnost 

samorefleksije, razmišljanja, ozaveščanja in védenja o lastnem miselnem procesu ter 

okoliščinah za doseganje ciljev, zaradi česar je mogoče nadalje sklepati, da so področja 

metakognicije, socialnih kognicij in samoregulacijskih (metakognitivnih) strategij zanje 

problemska področja. Kot posledica se kaže njihova neučinkovitost  v napovedovanju lastnih 

učnih dosežkov in dosegljivosti ciljev.  

 

Družina dijakom predstavlja pomemben mikrosistem, v katerem pridobivajo pomembne 

informacije o lastni učinkovitosti, saj lahko starši pomembno vplivajo na izgradnjo njihovih  

aspiracij in občutkov intelektualne učinkovitosti. Dijaki v večini ocenjujejo, da jih družina pri 

doseganju ciljev podpira (Ja, družina me podpira, za njih je toti cilj šola.), njihove vplive pa 

zaznavajo tako pozitivno (Da me ne vem – mi dajo neko podporo in zaupanje,  da jaz to 

zmorem. Pa dosti motivacije mi dajo.)  kot negativno (... samo me tudi ful pune gnjavijo, da 

naj se spravim zraven, čeprav to glih ne koristi nekaj posebej.), največ v obliki podpore in 

svetovanja (Starši mi svetujejo, če sem kje v kaki zadregi, vprašam in mi svetujejo. Tudi 

spodbujajo me – tako vplivajo na mene, da sem že tak toliko star, da se moram sam nekaj 

naučit.) ter zunanjih pritiskov oziroma izkušenj izobraževalnega neuspeha pomembnih drugih 

(staršev). Nekateri družinskih vplivov ne zaznavajo/prepoznavajo ali pa navedejo, da 

omejevanja s strani družine ne sprejemajo (No, zdaj podpirajo ... tudi, če me ne bi, bi jaz 

naredila po svoje, ker me nimata pravice omejevat.). Samo dva dijaka omenita, da podpore s 

strani družine nimata oziroma si njihove vplive razlagata kot odsotnost podpore. Glede na 

pomembnost večinsko zaznane podpore družine in želenih učnih dosežkov dijakov bi bilo 

mogoče sklepati, da kontekst medosebnih odnosov v družini dijakom večinoma zagotavlja 

ustrezno strukturo in standarde, kar naj bi jih skozi njihove zaznave in interpretacije konteksta 

motiviralo in v njih vzbujalo željo po učnih dosežkih. Ne glede na večinsko zaznane podpore 

družine pa je potrebno upoštevati tudi deljeno zaznavanje dijakov učinkov teh vplivov, na kar 

predvidoma vpliva tako pasivna agresivnost do staršev, ki je za to obdobje značilna kakor tudi 

prevladujoč vedenjski vzorec številnih dijakov, v katerem se izrazito kaže njihova pasivnost, 

zavlačevanje, apatija, odsotnost volje in notranjih motivacijskih spodbud ter izogibanje 

naporom.  
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Tudi v tem je mogoče iskati razlog za to, da dijaki izbiro med različnimi možnostmi pogosto 

doživljajo kot vnaprej določeno, posledično pa tudi zaznavajo več zunanje kontrole, 

negativnih vplivov in pritiskov okolja, kar se nazadnje kaže kot odsotnost samoregulacije 

oziroma se na eni strani izraža kot defenzivni na drugi strani pa kot depresivni 

samoregulacijski vzorec.  

 

Na področju odnosov z vrstniki dijaki ocenjujejo njihov vpliv precej deljeno. Na eni strani 

zaznavajo njihov vpliv in podporo (Pozitivno pa je, da te vzpodbujajo in se strinjajo s tabo, 

da ti ne mečejo drugih stvari pred nos.), na drugi vplive zanikajo (Noben ne more vplivati, ker 

vsak dela za sebe in za nobenega drugega.). Nekateri ocenjujejo, da vrstniki nanje vplivajo 

negativno (Recimo kar se tiče glede špricanja, to zelo negativno vpliva, to edino.) ali jih pri 

doseganju ciljev ne podpirajo, pri čemer negativno največkrat zaznavajo vpliv sošolcev 

(Sošolci se dostikrat najprej kažejo lepo, v resnici pa so nevoščljivi, če imaš boljše ocene, tak 

da to je negativno in mi ni vseeno.). Glede na to, da mladostnik skozi vrstniške odnose širi in 

individualizira védenje o lastnih sposobnostih, so vrstniki za razvoj njegove 

samoučinkovitosti nepogrešljivi. Ocena dijakov o vzpostavljenih odnosih z vrstniki kažejo na 

to, da dijaki izbirajo vrstnike glede na lastne osebno vrednotene ciljne usmerjenosti 

(prijatelje), le na področju vplivov in odnosov s sošolci o ustreznosti vplivov ni mogoče 

govoriti. Praviloma z njimi ne vzpostavljajo intenzivnejših medosebnih odnosov, ali pa so ti 

ocenjeni negativno, kar jih lahko posledično vodi tudi v težave pri samoregulaciji lastnega 

vedenja tako na izobraževalnem, kakor tudi na socialnem in osebnem področju. Občutek 

pripadnosti namreč omogoča sprejetje ciljev, ki jih pozitivno vrednoti socialna skupina, ki ji 

pripada, želja po dosežkih zaradi pripadnosti skupini (razredu) ali instituciji (šoli) pa 

posameznika največkrat vodi k skupno vrednotenim dosežkom. 

 

Tudi na področju vpliva medijev so dijaki precej razdvojeni. Nekateri njihov vpliv zaznavajo 

(... internet  tudi vpliva, se mi zdi da pozitivno, samo ne vedno. Odvisno, kaj gledaš. Je tudi 

dosti nasilja, pa pornografije, pa dosti tega vidiš pa čuješ.), bodisi pozitivno (Samo pozitivno, 

tudi če vidim slabe stvari, se malo zamislim, kak meni gre lepo in da moram iz tega potegniti 

le najboljše. Marsikdo nima možnosti za šolanje, jaz pa jo imam.) oziroma negativno (Ja, 

mediji na mene nena nekaj vplivajo, ker itak samo lažejo pa to ...), drugi pa ocenjujejo, da 

nanje mediji vplivajo le občasno, ali vpliva ne zaznavajo (Vpliva že verjetno, samo o tem nena 

nekaj razmišljam, no, nisem še ...).  
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Iz ocen dijakov o zaznanih vplivih medijev je mogoče sklepati, da se na eni strani dijaki 

počutijo precej samozavestno, ko govorijo o vplivu medijev, pri čemer je v njihovi oceni 

zaznati precej socialnokulturnih stereotipov in predsodkov. Ocene vplivov medijev kažejo na 

nizko medijsko pismenosti dijakov, saj se ob analizi empiričnega gradiva tega področja zdi, 

kakor da veliko dijakov pojma medijev ne zna opredeliti ali pa jih presojajo premalo kritično 

oziroma jih enostransko posplošujejo. Kot pomembna se na eni strani zdi tudi zaznana ocena 

dijakov o tem, da jim mediji omogočajo vzpostavljanje virtualnih socialnih odnosov             

(... drugače pa facebook je tudi ok, ker se menimo, tak da to vpliva dobro, pozitivno.), na 

drugi strani pa dijaki na tem področju izgubljajo nadzor nad lastnimi strategijami upravljanja 

časa (... najbolj negativno pa je facebook, ker preveč časa preživiš tam in pozabiš na sebe.). 

 

Na področju vpliva šole dijaki poudarijo, da nanje najbolj vplivajo osebni odnosi, ki jih 

zaznavajo v obliki podpore, spodbude ali pomoči (Tudi odnosi z učitelji vplivajo, če te 

spodbujajo, tak ko na tej šoli. Tukaj te res poslušajo in ti pomagajo.), vsebina programa 

izobraževanja/predmetov (Tudi vsebina predmetov vpliva, ker če te nekaj res zanima in potem 

tudi praksa, ki jo super.)  ter dobro počutje in klima, ki sta rezultat medosebnih odnosov (Jaz 

se zdaj na tej šoli zelo dobro počutim in to zelo vpliva na moje ocene, zdaj sem skoraj odlična, 

prej pa sem dvakrat padla na drugi šoli.). Medtem ko nekateri ocenjujejo, da nanje 

stimulativno vpliva dosežen učni uspeh (Normalno da ima vpliv, če imaš dober uspeh.), drugi 

ocenijo, da šola nanje vpliva negativno (Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo 

pa ne. Škoda mi je tega časa, ko ga tu preživim, mi je predolgo.) ali nanje nima vpliva       

(Ne, šola ne vpliva na postavljanje mojih ciljev. Sploh ne.).  

 

Tudi na področju vpliva učiteljev so dijaki deljenega mnenja. Večinoma njihov vpliv 

zaznavajo (Zaj eni se res trudijo pa ti hočejo pomagat. Enim to kao ni ok, meni pa je, ker če 

mi ne bi ... vplivajo ja.). Vplive učiteljev zaznavajo na eni strani kot pozitivne (Pozitivno – ker 

imam kar dosti pohval s strani profesorjev in potem mi to da nov zagon. Dostikrat me 

pohvalijo.), na drugi kot negativne (Mislim, da vplivajo reakcije učiteljev ja ... na negativen 

način ... nočejo glih vsi dat tiste ocene, pozitivne, al pa malo boljšo ... eni dajo, drugi pa ne, 

tak da je bolj negativno to.) Pri opredeljevanju zaznanih vplivov učiteljev na njihove 

strategije pri doseganju ciljev, so dijaki strategije skoraj v celoti zaobšli (preslišali) in so 

opredeljevali predvsem splošno zaznane vplive in reakcije učiteljev.  
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Glede na zaznane vplive šole in učiteljev je mogoče sklepati, da odsotnost motivacije in 

samoregulacije dijakov ter njihova nizka zaznava samoučinkovitosti izhajajo tako iz 

razkoraka med njihovimi psihološkimi potrebami in vzgojno-izobraževalnim kontekstom 

srednje šole, kakor tudi iz tega, da v učnih situacijah prenos znanja med učitelji in dijaki 

poteka pretežno transferno. Zagotavljanje ustreznih priložnosti za razvoj in urjenje avtonomije 

dijakov, skozi večji spekter ponujenih izbir in več priložnosti za razvoj odgovornosti dijakov, 

je torej nedvomno pomembno razvojno področje vzgojno-izobraževalnega konteksta in mu je 

v prihodnje smiselno posvetiti več pozornosti. Paradoksalna se namreč glede na ugotovitve 

raziskave kaže usmerjenost pričakovanj srednješolskih učiteljev, da bi bili dijaki bolj 

samozadostni in neodvisni zunaj vzgojno-izobraževalnega konteksta, kar pomeni, da bi 

neodvisno razporejali čas učenja, opravljali domače naloge in upravljali med različnimi 

pristopi učiteljev. Da bi dijaki to zmogli, potrebujejo širok repertoar učnih in 

samoregulacijskih strategij, toda analiza empiričnega gradiva intervjujev kaže ne le na to, da 

dijaki ne razpolagajo z védenji in izkušnjami o učinkovitosti strategij, temveč tudi, da ne 

znajo izbrati, presojati in prilagajati strategij, za katere se izkaže, da so neučinkovite. Na 

področju samoregulacije učenja in ciljev se namreč več kot očitno kaže, da dijaki ne 

razpolagajo z nujnimi akcijskimi načrti in skripti za uporabo ustreznih samoregulacijskih 

strategij. Negativna samomotivacijska prepričanja in vedenja dijakov, ki jih ti razvijejo 

posledično, bi bilo torej potrebno opolnomočiti znotraj vzgojno-izobraževalnega konteksta ter 

tako dijakom omogočiti vzpostavitev boljšega samonadzora nad lastnim učenjem oziroma jih 

pomagati, da postanejo bolj proaktivni in samomotivirani.  

 

Zaradi značilnosti socialnega konteksta se nazadnje zdi, da dijaki lastno ciljno usmerjenost k 

dosežkom oziroma osebno vrednotenim prihodnjim ciljem težko ločujejo od ciljne 

orientiranosti socialnega okolja. Zaznavanje vplivov socialnega konteksta namreč kaže na 

izrazito usmerjenost dijakov k podpori družine in vrstnikov oziroma prijateljev, iz česar je 

mogoče sklepati, da so njihovi cilji osebnega konteksta in učni dosežki pomembno povezani s 

cilji socialnega konteksta oziroma socialnimi cilji. Socialni cilji so sicer pomembni v vseh 

starostnih obdobjih, mladostnikom pa so pogosto pomembnejši od izobraževalnih. Dijaki 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v izobraževanje nedvomno vstopajo z 

različnimi ciljnimi usmerjenostmi, a njihova usmerjenost k socialnim ciljem se pokaže kot 

prevladujoča. Kaže se kot cilji socialne pripadnosti in odnosov, cilji socialne podpore, cilji 

socialne odobritve in socialno statusni ali v prihodnost usmerjeni cilji.  
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Vplive socialnega konteksta (družine, vrstnikov, medijev, šole in učiteljev) dijaki doživljajo 

deljeno (pozitivno/negativno), ali jih ne zaznavajo, iz česar je mogoče sklepati, da tudi 

informacije, ki jih pridobijo iz zanje pomembnih virov v socialnem kontekstu interpretirajo na 

enak način, hkrati pa na enak način razvijajo/oblikujejo/reflektirajo tudi lastne osebne 

standarde. Raznolikost in nekonsistentnost v zaznavanju vplivov okolja dijake posledično 

vodi tudi v nekonsistentnost v lastnem vedenju in predpisovanju osebnih standardov na 

področju zastavljanja in doseganja ciljev.  

 
 
Klju čni problemi na področju ciljev dijakov v socialnem kontekstu 
 
 
Analiza medsebojne odvisnosti, vzročnosti in drugih odnosov med osebnimi, vedenjskimi in 

okoljskimi dejavnikov ciljev dijakov je razširila razumevanje ter identificirala ključne cilje 

usmerjenosti in probleme dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na 

področju zastavljanja in doseganja ciljev v socialnem kontekstu.  

 

Na osnovi analize empiričnega gradiva intervjujev sem ugotovila, da so ocene dijakov o 

pomembnosti šolske uspešnosti, na osnovi katere bi lahko sklepali o prevladujoči 

usmerjenosti dijakov k ciljem dosežka, glede na povezanost z drugimi dejavniki izkažejo kot 

navidezne in manj pomembne. V povezavi z dejavniki okolja se namreč pokaže, da njihove 

ocene pomembnosti šolske uspešnosti in učenja izhajajo predvsem iz pričakovanj socialnega 

konteksta in ne iz njihovih notranjih motivacijskih spodbud. Na eni strani je torej vzorec 

motivacijskih ciljev dijakov povezan z njihovo v socialnem kontekstu pričakovano ciljno 

usmerjenostjo pristopa k izvedbi/dosežkom, na drugi strani pa kaže na njihovo prevladujočo 

usmerjenost k socialnim ciljem. Značilnosti zaznanih vplivov socialnega konteksta kažejo na 

to, da dijaki lastno ciljno usmerjenost k dosežkom oziroma osebno vrednotenim prihodnjim 

ciljem težko ločujejo od ciljne orientiranosti socialnega okolja. Zaznavanje vplivov 

socialnega konteksta kaže na izrazito usmerjenost dijakov k podpori družine in vrstnikov 

oziroma prijateljev, iz česar je mogoče sklepati, da so njihovi dosežki v izobraževalnih 

situacijah pomembno povezani s socialnimi razlogi. Usmerjenost k socialnim ciljem se kaže 

kot cilji socialne pripadnosti in odnosov, cilji socialne podpore, cilji socialne odobritve in 

socialno statusni ali v prihodnost usmerjeni cilji.  
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Vplive socialnega konteksta (družine, vrstnikov, medijev, šole in učiteljev) dijaki doživljajo 

deljeno (pozitivno/negativno) ali jih ne zaznavajo. Predvidevati je mogoče, da informacije, ki 

jih pridobijo iz zanje pomembnih virov v socialnem kontekstu interpretirajo na enak način, 

hkrati pa na enak način razvijajo/oblikujejo/reflektirajo tudi lastne osebne standarde. Majhno 

število vedenjskih spodbud in strategij dijakov kaže na to, da se dijaki sicer usmerjajo v cilje 

izvedbe/dosežka, a hkrati več pozornosti posvečajo temu, da dokažejo, da so »pametni«, 

kakor temu, da bi »se nalogo naučili« , zaradi česar so tudi manj odporni na napake. Na 

osnovi neugodnih ocen in reakcij na svoje predhodne in aktualne neuspehe, je nadalje mogoče 

predvidevati, da dijaki skozi proces samoopazovanja in samovrednotenja, povečujejo 

verjetnost lastnega umika iz procesa učenja in se posledično usmerjajo k ciljem izogibanja 

oziroma prihaja do tega, da se na določenih področjih samoregulacija ne odvija. Bolj kot k 

ciljem pristopa se dijaki usmerjajo k ciljem izogibanja obvladovanja/dela, ciljem izogibanja 

izvedbe/dosežka in k socialnim ciljem.  

 

Motivacijska prepričanja dijakov so v veliki meri usmerjena k neučnim ciljem, ali pa jih 

dijaki ne izražajo, motivacijske strategije v varovanje samopodobe ter v pasivnost in 

apatičnost, njihove kognitivne strategije pa temeljijo na površinskem procesiranju oziroma 

kažejo intenzivno tendenco k izogibanju naporom. Samoprepričanja, ki vključujejo 

prepričanja o inteligentnosti, ciljni usmerjenosti in samoučinkovitosti, so neločljivo povezana 

s samoregulacijskim učenjem, zato se vsakič, ko dijaki ne dosežejo ciljnega rezultata, zmanjša 

njihovo prepričanje o lastni učinkovitosti oziroma povečuje negativna sodba o lastni 

zmogljivosti. Usmerjenost dijakov k ciljem izogibanja vključuje izogibanje zahtevnim 

nalogam, v sintezi s samoocenjeno nesposobnostjo nadzora hotenja/volje in negotovostjo na 

področju zaznavanja lastne samoučinkovitosti, pa negativno vpliva na aktualne in prihodnje 

cilje ter dosežke dijakov oziroma na njihovo samoregulacijo. Sistem samoregulacije namreč 

deluje skozi niz psiholoških podfunkcij, ki bi jih morali razviti in mobilizirati, v kolikor bi 

želeli doseči samousmerjene spremembe lastnega vedenja. Kot pomembna se pokaže tudi 

odsotnost dejanskih ciljnih usmerjenosti dijakov, ki se kaže kot pasivnost, zavlačevanje, 

apatija, odsotnost volje in notranjih motivacijskih spodbud ter izogibanje naporom.  Dijaki ne 

načrtujejo, ne vedo, kaj so strategije učenja, v celoti pa se pri njih kaže tudi odsotnost 

postavljanja neposrednih podciljev, kar pomeni tudi nizko učinkovitost učenja ter odsotnost 

samoregulacijskega delovanja in nadaljnje motivacije za delovanje v smeri doseganja ciljev. 

Razlog za tovrstno vedenje je lahko bodisi pomanjkanje znanja dijakov o učinkovitih poteh 

ali neučinkovitost oziroma neustrezno reševanje problemov.  
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Glede na to, da na področju samoevalvacije lastne učinkovitosti reševanja vsakodnevnih 

problemov dijaki ocenjujejo, da so visoko učinkoviti, ali da problemov nimajo, je mogoče 

nadalje sklepati, da ne razpolagajo z nujnimi akcijskimi načrti in skripti (vedenjsko zaporedje 

korakov), ki bi jih s pomočjo ustreznih strategij samoregulacije lastne motivacije, v smeri 

doseganja ciljev lahko uporabljali. Dijaki izbiro med različnimi možnostmi največkrat 

doživljajo kot vnaprej določeno, posledično pa tudi zaznavajo več zunanje kontrole, 

negativnih vplivov in pritiskov okolja. Šibko zaznavanje povezanosti šole z osebno 

vrednotenimi cilji, odsotnost razmišljanja o okoliščinah za doseganje ciljev ter negativna 

samomotivacijska prepričanja dijakov, ki jih ti razvijejo zaradi odsotnosti samonadzora nad 

lastnim učenjem, dijake posledično vodijo v intenzivnejše zaznavanje zunanje kontrole in 

pritiskov okolja ter razvijanje defenzivnega in depresivnega samoregulacijskega vzorca. Oba 

identificirana samoregulacijska vzorca kažeta na neučinkovitost dijakov v napovedovanju 

lastnih učnih dosežkov in dosegljivosti ciljev ter na nekonsistentnost v vedenju in 

predpisovanju osebnih standardov na področju zastavljanja in doseganja ciljev.  

 

Ugotovitve analize empiričnega gradiva intervjujev potrjujejo prvo hipotezo doktorske 

disertacije, da so pri dijakih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja cilji dosežka 

izrazito povezani s socialnimi cilji dijakov in da je usmerjenost dijakov k socialnim ciljem 

izrazitejša kot usmerjenost k dosežkom. Zaznavanje vplivov socialnega konteksta namreč 

kaže na izrazito usmerjenost dijakov k podpori družine in vrstnikov oziroma prijateljev, iz 

česar je mogoče sklepati, da so njihovi dosežki v izobraževalnih situacijah oziroma cilji 

osebnega konteksta pomembno povezani s cilji socialnega konteksta. Odsotnost neposredne 

samoregulacije ciljev in nizka učinkovitost učenja dijakov se namreč pokaže povezana z 

njihovo nestabilnostjo v zaznavanju lastne samoučinkovitosti ter razpetostjo med cilji dosežka 

in socialnimi cilji na eni in odsotnostjo ciljne usmerjenosti na drugi strani. V prihodnje bi bilo 

tako v vzgojno-izobraževalnem kontekstu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

smiselno razmišljati o programih opolnomočenja dijakov na področju samoregulacije ter o 

krepitvi ciljne usmerjenosti v obvladovanje. 

 

Ugotovitve raziskovanja s pomočjo izvedbe intervjujev z dijaki ter obdelave oziroma analize 

empiričnega gradiva intervjujev so bile nadalje uporabljene za dodatno klasifikacijo ciljev 

dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pri pripravi lastnega merskega 

instrumenta (Vprašalnik ciljev dijakov v socialnem kontekstu – CSK).  
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6.5 Obdelava podatkov kvantitativnega raziskovanja 
 
 
Preglednica 28: Uporabljene statistične metode in namen uporabe 
 

Statistična metoda/postopek:  Namen uporabe: 
Cronbach alpha koeficient - preverjanje notranje skladnosti instrumentov; 

 

Konfirmatorna faktorska analiza  - določitev/pojasnitev latentne strukture povezav med 
      manifestnimi spremenljivkami ciljev dijakov; 
- določitev/pojasnitev latentne strukture povezav med 
      manifestnimi spremenljivkami samoregulacije  
      učenja dijakov; 
 

Cluster analiza - določitev skupin dijakov z različnimi vzorci motivacijskih  
      ciljev na podlagi latentnih spremenljivk ciljev dijakov; 
 

Hi-kvadrat preizkus - ugotovitev razlik med skupinami dijakov z različnimi 
      vzorci motivacijskih ciljev na osnovi spola, stopnje in letnika    
      izobraževanja, učnega uspeha/dosežka in učnega neuspeha v  
      srednji šoli; 
 

Enosmerna analiza variance 
F-preizkus 
Brown-Forsythejev preizkus 

- ugotovitev razlik med: 
- dijaki z različnimi vzorci motivacijskih ciljev na osnovi 

njihove cilje usmerjenosti; 
- dijaki z  različnimi vzorci motivacijskih ciljev na osnovi 

njihove samoregulacije učenja; 
- starši dijakov z različno izobrazbeno stopnjo na osnovi 

njihove  ciljne usmerjenosti in vrednotenja izobraževanja 
njihovih otrok; 

- starši dijakov z različno izobrazbeno stopnjo na osnovi 
učnih dosežkov, ciljne usmerjenosti in samoregulacije 
učenja njihovih otrok;  
 

Post-hoc preizkus 
Tuckey HDS 
Games-Howell 

- ugotovitev med katerimi skupinami dijakov z različnimi vzorci 
      motivacijskih ciljev so razlike na področju njihove ciljne  
      usmerjenosti in samoregulacije učenja statistično značilne; 
- ugotovitev med katerimi skupinami staršev dijakov z različno 
      stopnjo izobrazbe so razlike na področju  učnih dosežkov,     
      ciljne usmerjenosti in samoregulacije učenja njihovih otrok 
      statistično značilne; 
 

Diskriminantna analiza - določitev linearne kombinacije spremenljivk ciljnih 
      usmerjenosti dijakov, ki najbolje razločujejo med skupinami    
      dijakov z različnimi vzorci motivacijskih ciljev; 
 

Korelacijska analiza - ugotovitev povezanosti med: 
- samoocenami samoregulacije učenja in učnimi dosežki 

(učni uspeh) dijakov;  
- samoocenami samoregulacije učenja dijakov in 

učiteljevimi ocenami samoregulacije dijakov v 
          vzgojno-izobraževalnem kontekstu; 

 
T-preizkus homogenosti variance 
in aritmetičnih sredin 

-   ugotovitev razlik med dijaki glede na njihovo samoregulacijo   
    učenja na osnovi spola, letnika, stopnje izobraževanja in učnih  
    dosežkov dijakov.   
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Vsi podatki kvantitativnega raziskovanja so bili obdelani s statističnim programom SPSS 

Statistics 17.0. Zbrani podatki so bili iz spletnega portala E-šolstva Ministrstva za šolstvo in 

šport RS neposredno preneseni v SPSS datoteko. Spletna aplikacija je omogočala 

napredovanje le ob vseh izpolnjenih vprašanjih, zato v podatkih ni bilo manjkajočih vrednosti. 

V skladu z raziskovalnimi vprašanji in v disertaciji zastavljenimi hipotezami, so bile za 

obdelavo podatkov raziskovanja uporabljene statistične obdelave na različnih ravneh analize, 

kot je navedeno v nadaljevanju. Analiza poti raziskovanja je razvidna tudi iz grafično 

analitično raziskovalnih shem (Priloge 111–113). S statističnimi obdelavami so bile 

preverjene in analizirane povezave med ciljnimi usmerjenostmi, vzorci motivacijskih ciljev in 

samoregulacijo učenja dijakov ter povezave socialnega konteksta (vzgojno-izobraževalnega in 

družinskega) s ciljnimi usmerjenostmi, vzorci motivacijskih ciljev in samoregulacijo učenja 

dijakov. 
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7 Rezultati z razpravo 

 
 

7.1 Latentna struktura ciljev dijakov  
 
 
Določanje latentne strukture ciljev dijakov se nanaša na drugi del prvega sklopa raziskovalnih 

vprašanj, v okviru katerega so bile določene latentne spremenljivke manifestnega prostora 

ciljev dijakov. Za določanje latentne strukture ciljev dijakov je bil uporabljen Vprašalnik 

ciljev dijakov v socialnem kontekstu – CSK (Priloga 5), ki je sestavljen za namen raziskave 

disertacije in obsega 65 ocenjevalnih postavk, merjenih na lestvici od 1 (povsem velja) do 7 

(nikakor ne velja). Za določitev dimenzij je bila v manifestnem prostoru treh področij ciljev in 

sicer ciljev pristopa, ciljev izogibanja in socialnih ciljev uporabljena faktorska analiza po 

metodi glavnih osi (PAF) s pravokotno rotacijo (Varimax). Predhodno je bila narejena še 

normalizacija spremenljivk (Metoda BLOOM). 

 
 
Preglednica 29: Preverjanje notranje skladnosti vprašalnika in lestvic vprašalnika CSK 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Področja in lestvice Postavke       α 
I. Cilji pristopa 

1)      Cilji izvedbe/dosežka  
2)      Cilji obvladovanja/dela  
3)      Neposredna samoregulacija ciljev  

 
19, 20, 48 
14, 15, 16, 17, 18 
1, 2, 3, 4r, 6, 8, 10, 12, 13, 50 

 
0,79 
0,85 
0,73 

II. Cilji izogibanja  
4)      Cilji ego samoobrambe  
5)      Cilji izogibanja izvedbe/dosežka  
6)      Cilji izogibanja obvladovanja/dela  
7)      Cilji izogibanja neprijetnim posledicam  

 
5r, 11r, 23r, 24r, 25r, 49r, 63r 
33r, 34r, 37r, 38r, 39r 
30r, 32r, 35r, 36r 
7r, 27r, 28r, 29r, 31r 

 
0,78 
0,75 
0,75 
0,78 

III. Socialni cilji 
8)      Prihodnji, socialno statusni cilji  
9)      Cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti  
10)    Cilji socialnega povezovanja in odobravanja  
11)    Cilji socialne skrbi  
12)    Zaznavanje socialne podpore  

 
40, 41, 42, 44, 46, 47 
21, 51, 52, 53, 54, 55, 57 
22, 26, 56, 58, 62, 64, 65 
59, 60, 61 
9, 43, 45 

 
0,84 
0,80 
0,79 
0,82 
0,70 
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Cilji pristopa 

 
 
Za merjenje tega področja je v manifestnem prostoru treh sklopov spremenljivk ciljev (več v 

5. poglavju) določenih 18 ocenjevalnih postavk. Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti 

vzorca (KMO = 0,889) in Bartlettov preizkus sferičnosti (χ2= 2439,746; p = 0,000) sta 

potrdila, da je faktorizacija korelacijske matrike smiselna in upravičena. Upoštevajoč diagram 

lastnih vrednosti oziroma kriterij lastne vrednosti nad 1, sem štiri postavke (postavke št. 4r, 8, 

10, 50) zaradi prenizkih faktorskih uteži izločila iz modela in zadržala štiri faktorje, ki skupaj 

pojasnijo 54, 1 % variance sistema. Po pravokotni rotaciji prvi faktor pojasni 18,0 % variance, 

drugi 15,2 %, tretji 13,1 % in zadnji 7,7 % (Preglednica 30). 

 
 
Preglednica 30: CSK – faktorska struktura ciljev pristopa 
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17 Učim se, ker me to, kar se v šoli učimo zanima. 0,69    

0,86 

18 Učim se, ker želim sodelovati pri pouku. 0,66    
14 Šola in učenje sta zame najpomembnejša, zato temu 
posvečam največ časa. 0,66    
16 Učim se, ker želim vedeti in razumeti največ, kar je 
mogoče. 0,64 0,33   
15 Pri pouku mi je pomembno, da se naučim reševati 
probleme, s katerimi se ukvarjamo. 0,59 0,34   
3 Prepričan(a) sem, da lahko zastavljene cilje dosežem.  0,78   

0,79 

1 Svojim vsakodnevnim ciljem sem povsem predan(a) 
in vztrajen(na) pri njihovem doseganju.  0,64   
2 Za doseganje prihodnjih ciljev imam natančno 
izdelan načrt in vmesne konkretne cilje.  0,60   
6 V šoli se trudim biti uspešen(na), ker imam veliko 
načrtov za prihodnost.  0,52   
20 Pomembno mi je, da pri pouku zmorem opraviti vse 
naloge, ki jih drugi ne zmorejo.   0,79  

0,79 19 V šoli se počutim uspešno, ko nalogo opravim bolje 
od svojih sošolcev.   0,66  

48 Učim se, da bi bil(a) med najboljšimi v razredu.   0,59  
12 Trenutne cilje si postavim izključno glede na svoje 
pretekle izkušnje.    0,74 

0,6 
13 Šele dosežen cilj mi pomaga, da si postavim 
novega.    0,51 
Delež pojasnjene variance v % (∑ 54,1) 18,03 15,24 13,12 7,73  / 

 
Op.: V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3.   
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Na prvem faktorju ima pet spremenljivk visoko faktorsko utež, vsebinsko gledano se nanašajo 

na Cilje obvladovanja dela. Najvišjo utež ima postavka »Učim se, ker me to, kar se v šoli 

učimo, zanima.« Naslednji faktor vključuje štiri spremenljivke, ki se nanašajo na Neposredno 

samoregulacijo ciljev. To dimenzijo najbolje opisuje postavka »Prepričan(a) sem, da lahko 

zastavljene cilje dosežem.« Dve od spremenljivk imata faktorsko utež, večjo od 0,3 tudi na 

prvem faktorju, kar kaže na povezanost ciljev obvladovanja dela in neposredne 

samoregulacije ciljev. Faktor Cilji izvedbe/dosežka opisujejo tri spremenljivke, najbolje ga 

opisuje postavka »Pomembno mi je, da pri pouku zmorem opraviti vse naloge, ki jih drugi ne 

zmorejo.« Dve spremenljivki oblikujeta zadnji faktor, ki opisuje Predhodne izkušnje o ciljih. 

Postavka »Trenutne cilje si postavim izključno glede na svoje pretekle izkušnje.« ima najvišjo 

faktorsko utež. Zadnja dimenzija ima nižji Cronbach alpha koeficient zanesljivosti (0,6) 

verjetno zaradi tega, ker jo tvorita zgolj dve postavki. 

 
 
Preglednica 31: CSK – opisne statistike za cilje pristopa 
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Cilji obvladovanja/dela 436 1 7 3,26 1,29 0,45 -0,05 
Neposredna 
samoregulacija ciljev 

436 1 6,25 2,51 1,05 0,53 -0,27 

Cilji izvedbe/dosežka 436 1 7 3,48 1,58 0,47 -0,59 
Predhodne izkušnje o 
ciljih 

436 1 7 2,78 1,23 0,75 0,82 

 
 
Najvišja stopnja strinjanja je glede dimenzije Neposredna samoregulacija ciljev (M = 2,5;    

SO = 1,1). Nekoliko nižja stopnja strinjanja je glede dimenzije Predhodne izkušnje o ciljih  

(M = 2,8; SO = 1,2). Še  nižja je stopnja strinjanja glede dimenzije Cilji obvladovanja/dela  

(M = 3,3; SO = 1,3), najmanj pa se v raziskavo vključeni dijaki strinjajo glede dimenzije Cilji 

izvedbe/dosežka (M = 3,5; SO = 1,6). Porazdelitev vseh naštetih sestavljenih spremenljivk je 

blizu normalne, saj so koeficienti asimetričnosti in sploščenosti manjši od abs(1). Iz 

korelacijske matrike (Priloga 79) je razvidno, da so dimenzije Cilji obvladovanja dela, 

Neposredna samoregulacija ciljev in Cilji izvedbe/dosežka medsebojno srednje močno 

pozitivno povezane (r > 0,4), manjša pa je povezanost dimenzije Predhodne izkušnje o ciljih z 

ostalimi dimenzijami. Tudi Harackiewicz in sodelavci (2002) so ugotovili, da je ciljna 

usmerjenost pristopa pozitivno povezana s spremenljivkami kot so vrednost naloge in količina 

vloženega truda. 
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Cilji izogibanja 
 

 

Za merjenje področja ciljev izogibanja je bilo v manifestnem prostoru štirih sklopov 

spremenljivk (več v 5. poglavju) prvotno določenih 21 ocenjevalnih postavk.                    

Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca (KMO = 0,851) in Bartlettov preizkus 

sferičnosti (χ2= 2765, 966; p = 0,000) potrdita, da je faktorizacija korelacijske matrike 

smiselna in upravičena. Faktorska analiza je najprej pokazala na pet faktorjev, od tega dva 

izrazita, enega nekoliko manj izrazitega ter dva neizrazita, ki sta premalo prispevala k 

pojasnjeni varianci. Tudi tokrat sem, upoštevajoč diagram lastnih vrednosti, izločila šest 

postavk z lastno vrednostjo pod 1 (postavke št. 7r, 31r, 33r, 34r, 39r, 63r) in zadržala štiri 

faktorje, katerih skupni delež pojasni 53,5 % variance sistema. Po pravokotni rotaciji prvi 

faktor pojasni 16,5 % variance, drugi 15,3 %, tretji 14,1 % in četrti 7,7 % variance 

(Preglednica 32). 

Na prvem faktorju, ki sem ga poimenovala Cilji izogibanja izvedbe/dosežka, ima pet 

spremenljivk visoke uteži, postavka »Najbolj sem zadovoljen(na), kadar me pri pouku učitelj 

pusti pri miru.« pa faktor najbolje opisuje. Na naslednjem faktorju, ki ga poimenujem Cilji 

ego samoobrambe (izogibanje dosežku) imajo tri spremenljivke močno utež, najizrazitejšo pa 

ima postavka z opisom »Kadar kaj delam na tablo, me skrbi, kaj o meni mislijo sošolke in 

sošolci.« Na tretjem faktorju imajo tri spremenljivke močno utež, najbolj ga opisuje postavka 

»Učim se, da me učitelji ne bi grajali in kaznovali.« Faktor poimenujem Cilji socialne 

samoobrambe. Zadnji faktor zaznamujejo tri spremenljivke, poimenujem ga Cilji izogibanja 

neprijetnim posledicam. Najbolje ga opisuje postavka »O ciljih trenutno ne razmišljam, saj 

pridejo sami od sebe, sproti.« 

  

Zaradi primerjave z drugimi dimenzijami sem pri vseh postavkah merske lestvice obrnila ter 

tako izenačila njihov pomen: nižja vrednost v tem primeru pomeni manjše strinjanje s  

trditvijo. Med v raziskavo vključenimi dijaki so najbolj prisotni Cilji ego samoobrambe        

(M = 5,2; SO = 1,2), porazdelitev vrednosti te dimenzije je dokaj normalna. Dokaj podobno 

sta ocenjeni dimenziji Ciljev izogibanja neprijetnim posledicam (M = 4,3; SO = 1,4) in Ciljev 

izogibanja izvedbe/obvladovanja (M = 4,2; SO = 1,9). Stopnja strinjanja je nad srednjo 

vrednostjo (M = 3,5), kar pomeni, da so ti trije cilji izogibanja med dijaki prisotni v precejšnji 

meri. Nižja stopnja strinjanja je glede dimenzije Cilji socialne samoobrambe (M = 3,4;        

SO = 1,9), porazdelitev odgovorov pa je dokaj sploščena.  
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Preglednica 32: CSK – faktorska struktura ciljev izogibanja 
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38r Najbolj sem zadovoljen(na), kadar me pri pouku 
učitelj pusti pri miru. 

0,70    

0,78 

35r Rad(a) imam predmete, pri katerih se ni potrebno 
veliko učiti. 

0,68    

36r Z učenjem običajno odlašam in se učim šele takrat, ko 
je to res nujno. 

0,65    

32r Šolo imam najraje takrat, ko nimamo težkih nalog in 
ko pri pouku čim manj delamo. 

0,63    

30r Ko sem v šoli upam, da ne bomo dobili nobene 
domače naloge. 

0,54    

37r Vprašanje pri pouku postavim le, če moram. 0,53    

23r Kadar kaj delam na tablo, me skrbi, kaj o meni mislijo 
sošolke in sošolci. 

 0,84   

0,9 
24r Pri pouku sem pozoren(na) na to, da se ne bi 
osramotil(a) ali izpadel(la) neumno. 

 0,78   

25r Kadar v razredu povem napačen odgovor, me najbolj 
skrbi to, kaj si drugi mislijo o meni. 

 0,78 0,31  

28r Učim se, da me učitelji ne bi grajali in kaznovali.  0,31 0,83  

0,88 27r Učim se, da me starši ne bi grajali in kaznovali.   0,75  

29r Učim se, da me prijatelji ne bi zasmehovali in 
podcenjevali. 

 0,36 0,69  

5r O ciljih trenutno ne razmišljam, saj pridejo sami od 
sebe, sproti. 

   0,61 

0,62 
49r Za prihodnost nimam posebnih ciljev, tudi pri 
postavljanju sprotnih ciljev sem bolj spontan(a). 

   0,54 

11r Velikokrat mi ni uspelo doseči cilja, zato si zdaj 
postavljam nižje cilje. 

   0,48 

Delež pojasnjene variance v % (∑ 53,5) 16,47 15,27 14,14 7,67 / 

 
Op.: V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3.   

 

Iz korelacijske matrike (Priloga 83) je razvidno, da so Cilji socialne samoobrambe in Cilji 

izogibanja izvedbe/obvladovanja dokaj močno povezani (r = 0,6; p < 0,01). Omembe vredni 

sta še povezanosti med dimenzijama Cilji socialne samoobrambe in Cilji izogibanja 

neprijetnim posledicam (r = 0,42; p < 0,01) ter med dimenzijama Cilji izogibanja 

izvedbe/obvladovanja in Cilji izogibanja neprijetnim posledicam (r = 0,33; p < 0,01). 
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Dimenzija Cilji ego samoobrambe je zanemarljivo (r < 0,03; p < 0,01) povezana z ostalimi 

dimenzijami. Povezanost med cilji socialne obrambe in cilji izogibanja so potrdili tudi v 

nekaterih drugih raziskavah, kjer se je pokazalo, da so cilji izogibanja povezani z izogibanjem 

in preprečevanjem prejemanja pomoči (Pintrich, 2000b, 2000c; Pintrich in Schunk, 2002).  

 
 
Preglednica 33: CSK – opisne statistike za cilje izogibanja 
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Cilji ego samoobrambe 436 1 7 5,24 1,16 -0,54 0,07 
Cilji izogibanja 
izvedbe/obvladovanja 

436 1 7 4,20 1,89 -0,30 -1,08 

Cilji socialne 
samoobrambe 

436 1 7 3,38 1,86 0,21 -1,16 

Cilji izogibanja 
neprijetnim posledicam 

436 1 7 4,27 1,43 -0,24 -0,66 

 
 
Socialni cilji 

 
 
Merjenju področja socialnih ciljev je bilo v manifestnem prostoru petih sklopov spremenljivk 

(več v 5. poglavju) prvotno določenih 26 ocenjevalnih postavk. Kaiser-Meyer-Olkinov 

kazalec primernosti vzorca (KMO = 0,904) in Bartlettov preizkus sferičnosti (χ2= 3669,695;  

p = 0,000) potrdita, da je faktorizacija korelacijske matrike smiselna in upravičena. Diagram 

lastnih vrednosti je pokazal, da gre za tri faktorje, a je šest postavk (postavke št. 43, 52, 54, 

56, 59, 64) imelo nizke faktorske uteži na vseh treh faktorjih, zato sem jih iz modela izločila. 

Končni model tako obsega 20 postavk, trije faktorji pa pojasnijo 47,5 % njihove variabilnosti. 

Prvi faktor po pravokotni rotaciji pojasni 19,1 %, drugi 17,7 % in tretji 10,6 % variance 

(Preglednica 34). Na prvem faktorju ima osem spremenljivk močne faktorske uteži. Najvišjo 

utež ima postavka »Učim se, da sem priljubljen in želen med prijatelji.« Faktor poimenujem 

Cilji socialnega povezovanja in odobravanja. Naslednji faktor, ki ga poimenujem Prihodnji 

socialno statusni cilji in zaznavanje socialne podpore, pokriva osem spremenljivk, najvišjo 

utež pa ima postavka »Uspeh v šoli je zame pomemben zato, ker mi bo to omogočilo dobro 

zaposlitev in ekonomski uspeh.« Zadnji faktor je nekoliko neizrazit, saj ima na tem faktorju 

samo ena spremenljivka samostojno faktorsko utež večjo od 0,3, a se ga vseeno odločim 

obdržati.  
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Preglednica 34: CSK – faktorska struktura socialnih ciljev 
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58 Učim se, da sem priljubljen in želen med prijatelji. 0,74   

0,87 

57 Učim se, da bi imeli moji učitelji o meni dobro 
mnenje. 

0,71   

21 Učim se predvsem zato, da bi bili drugi (starši, 
prijatelji, fant/dekle, učitelji …) name ponosni. 

0,68   

55 V šolo hodim, da bi bili moji starši srečni. 0,64   
22 Ko v razredu odgovarjam na vprašanja, sem 
pozoren(na) na to, kako me vidijo sošolke in sošolci. 

0,64   

65 V šoli mi je najbolj pomembno, da sem v razredu 
priljubljen(a) in imam veliko prijateljev. 

0,62   

26 Najhuje pri tem, da naredim napako je to, da jo tudi 
drugi opazijo. 

0,60   

62 Kadar pri pouku delamo v skupini, se počutim 
pametnejši(a). 

0,53   

41 Uspeh v šoli je zame pomemben zato, ker mi bo to 
omogočilo dobro zaposlitev in ekonomski uspeh. 

 0,76  

0,83 

46 Šola mi je pomembna, da bi v prihodnosti veliko 
zaslužil(a). 

 0,69  

47 Učim se, da bi se lahko vpisal(a) v želeno šolo.  0,63  

40 Šola mi je pomembna predvsem zato, da se bom 
lahko osamosvojil(a) (lasten dom, družina). 

 0,61  

42 Učim se zato, da bom bolje razumel(a) svet in da 
bom lahko v prihodnosti pozitivno vplival na okolje, v 
katerem živim. 

 0,61  

45 Drugim (staršem, prijateljem …) se zdijo moji cilji 
pomembni in smiselni, zato me pri njihovem doseganju 
podpirajo. 

 0,59  

44 O tem, kako bom dosegel(la) svoje prihodnje cilje, 
imam dovolj znanja in informacij. 

 0,55  

9 Vem, da me starši podpirajo pri doseganju mojih 
ciljev in spoštujejo moja prizadevanja. 

 0,50  

61 Večkrat razmišljam, kako bi sošolkam/sošolcem 
razložil(a) kakšno snov, še posebej kadar ne razumejo 
učiteljeve razlage. 

 0,33 0,66 

0,76 

51 Rad(a) počnem stvari, s katerimi pomagam svojemu 
razredu, saj se takrat vsi učimo bolje. 

  0,65 

60 Kadar sošolke/sošolci ne razumejo, kaj je potrebno 
pri pouku narediti, me velikokrat sprašujejo, kaj je 
potrebno narediti, saj vedo, da jim bom pomagal(a). 

 0,34 0,63 

53 Pomembno mi je, da sem vključen(a) in aktiven(na) 
v različnih šolskih projektih. 

0,34  0,60 

Delež pojasnjene variance v % (∑ 47,5) 19,09 17,73 10,63 / 

 
Op.: V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3.   
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Postavka, ki najbolj opisuje ta faktor, je »Rad(a) počnem stvari, s katerimi pomagam svojemu 

razredu, saj se takrat vsi učimo bolje.« Poimenujem ga Cilji socialne odgovornosti in 

ustrežljivosti. Najvišjo stopnjo strinjanja je mogoče zaslediti pri dimenziji Prihodnji socialno 

statusni cilji in zaznavanje socialne podpore (M = 2,4; SO = 1), sledi ji dimenzija Cilji 

socialne odgovornosti in ustrežljivosti (M = 3,1; SO = 1,3), najnižjo stopnjo strinjanja pa ima 

dimenzija Ciljev socialnega povezovanja in odobravanja (M = 3,9; SO = 1,4). Vse dimenzije 

se porazdeljujejo dokaj normalno. 

 
 
Preglednica 35: CSK – opisne statistike za socialne cilje 
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Cilji socialnega 
povezovanja in 
odobravanja 

436 1 7 3,85 1,42 0,35 -0,59 

Prihodnji socialno 
statusni cilji in 
zaznavanje soc. p. 

436 1 6,5 2,36 0,99 0,87 0,76 

Cilji socialne 
odgovornosti in 
ustrežljivosti 

436 1 7 3,08 1,26 0,43 -0,01 

 
 
Iz korelacijske matrike (Priloga 87) je razvidno, da so Prihodnji socialno statusni cilji in 

zaznavanje socialne podpore ter Cilji socialnega povezovanja in odobravanja med seboj dokaj 

neodvisni, saj znaša Pearsonov korelacijski koeficient manj kot 0,3 (r = 2,7). Dimenzija Cilji 

socialne odgovornosti in ustrežljivosti je dokaj močno povezana z ostalima dimenzijama       

(r = 5,1; r = 5,2), kar kaže na to, da dimenzija nima velikega doprinosa.  

 

Rezultati potrjujejo drugo hipotezo disertacije. S specifično latentno strukturo spremenljivk je 

mogoče pojasniti pomemben del variance manifestnega prostora ciljev dijakov. Sistem 

preučevanih manifestnih sklopov spremenljivk treh področij ciljev dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja je mogoče pojasniti s tremi sklopi faktorjev. Štirje 

faktorji pojasnijo 54,1 % variance sistema ciljev pristopa, štirje faktorji pojasnijo 53,5 % 

variance sistema ciljev izogibanja, trije faktorji pa 47,5 % variabilnosti socialnih ciljev. 

Faktorji predstavljajo ciljne usmerjenosti dijakov in nakazujejo na povezanost med cilji 

osebnega in socialnega konteksta, kar je v skladu s celostnimi modeli učne motivacije, 

sodobnimi teorijami ciljev (več v 2.4) in ugotovitvami raziskovanja, ki je izhajajo iz izvedbe 

in analize intervjujev (več v 6.4).  
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Preglednica 36: Sklopi manifestnih spremenljivk in faktorji ciljev dijakov v socialnem kontekstu 
 
 

 

 
Glede na to, da je bilo raziskovanje ciljev dijakov eksploratorne narave, je smiselno prihodnje 

raziskovanje usmeriti v preverjanje ciljnih usmerjenosti tudi na drugih vzorcih. Ocenjujem, da 

bi bilo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu posebej smiselno med seboj 

primerjati različne vzorce dijakov sekundarnega izobraževanja, tj.  poklicnega in strokovnega 

izobraževanja z dijaki, ki so vključeni v program gimnazija.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Področja/sklopi 

manifestnih spremenljivk 

Faktorji in delež pojasnjene variance v % 

Cilji pristopa  - Cilji obvladovanja/dela (18,0) 

- Neposredna samoregulacija ciljev (15,2) 

- Cilji izvedbe/dosežka (13,1) 

- Predhodne izkušnje o ciljih (7,7)                                              (∑ 54,1) 
Cilji izogibanja - Cilji izogibanja izvedbe/dosežka (16,5) 

- Cilji ego samoobrambe (izogibanja dosežku) (15,3) 

- Cilji socialne samoobrambe (14,1) 

- Cilji izogibanja neprijetnim posledicam (7,7)                           (∑ 53,5) 
Socialni cilji - Cilji socialnega povezovanja in odobravanja (19,1) 

- Prihodnji socialno statusni cilji in zaznavanje socialne podpore (17,7) 

- Cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti (10,6)                   (∑ 47,5) 
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7.2  Vzorci motivacijskih ciljev dijakov 
 

 

Razdelitev dijakov v skupine se nanaša na prvi del drugega sklopa raziskovalnih vprašanj. Za 

pridobitev jasnejše, notranje homogene in skladnejše klasifikacijske strukture ciljev sem na 

osnovi enajstih faktorjev ciljih usmerjenosti dijakov v nadaljevanju dijake razvrstila v skupine 

oziroma vzorce motivacijskih ciljev. Uporabila sem metodo hierarhičnega razvrščanja z 

Wardovo kriterijsko funkcijo (Priloga 91). Rezultati analize kažejo na smiselnost razdelitve 

dijakov v štiri skupine (Preglednica 37, Slika 26), ki predstavljajo različne vzorce 

motivacijskih ciljev dijakov kot specifične kombinacije motivacijskih ciljnih usmerjenosti s 

homogeno strukturo.  

 
 
Slika 20: Razvrstitev v skupine oziroma vzorce motivacijskih ciljev dijakov  
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Cilji socialne samoobrambe
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Cilji socialnega povezovanja in odobravanja

Prihodnji socialno statusni cilji in zaznavanje

Cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti

normalizirane vrednosti

Usmerjeni k ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem

Usmerjeni k socialnim ciljem in ciljem pristopa

Usmerjeni k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi

Brez osebno vrednotenih ciljev
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Dijaki, ki sem jih imenovala Usmerjeni k ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim 

ciljem (UCP/PSSC), predstavljajo najštevilčnejšo skupino (29,1 %). Za vzorec motivacijskih 

ciljev teh dijakov je značilna večja usmerjenost k ciljem pristopa oziroma k izvedbi/dosežku 

in k obvladovanju/delu, višja neposredna samoregulacija ciljev in socialna samoobramba. 

Pomembno izražena je tudi njihova usmerjenost k izogibanju neprijetnim posledicam ter 

najintenzivneje izražena usmerjenost k prihodnjim socialno statusnim ciljem in zaznavanju 

socialne podpore. Glede na njihove ciljne usmerjenosti je mogoče sklepati, da gre za dijake, 

ki jim je pomemben ugled in socialni status. Usmerjeni so v prihodnost, imajo ustrezno 

socialno podporo in visok občutek samoučinkovitosti. Nizka usmerjenost k ciljem socialnega 

povezovanja in odobravanja nakazuje na individualizem. 

 
 

Preglednica 37: Razvrstitev v skupine oziroma vzorce motivacijskih ciljev dijakov 
 
 

Skupina BOVC UCIP/SS USC/CP UCP/PSSC 
Število dijakov v skupini (∑ 436) 101 93 115 127 
Odstotek dijakov v skupini (∑ 100) 23,2 21,3 26,4 29,1 

Faktorji ciljev pristopa 

Cilji obvladovanja/dela -1,19 -0,41 0,78 0,54 
Neposredna samoregulacija ciljev -1,27 0,17 0,19 0,71 
Cilji izvedbe/dosežka -1,04 -1,45 1,11 0,88 
Predhodne izkušnje o ciljih -0,61 -0,46 0,58 0,30 

Faktorji ciljev izogibanja 

Cilji ego samoobrambe 0,40 -0,05 -0,66 0,32 
Cilji izogibanja izvedbe/obvladovanja 0,62 1,47 -1,77 0,03 
Cilji socialne samoobrambe 0,20 1,50 -2,11 0,66 
Cilji izogibanja neprijetnim 
posledicam 

-0,07 0,92 -1,25 0,51 

Faktorji socialnih ciljev 

Cilji socialnega povezovanja in 
odobravanja 

-0,55 -1,41 1,38 0,22 

Prihodnji socialno statusni cilji in  
zaznavanje soc. podpore 

-1,24 0,24 0,27 0,57 

Cilji socialne odgovornosti in 
ustrežljivosti 

-1,15 -0,27 0,69 0,49 

 
Op.: BOVC – brez osebno vrednotenih ciljev; UCIP/SS – usmerjeni k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi; 

USC/CP – usmerjeni k socialnim ciljem in ciljem pristopa; UCP/PSSC - usmerjeni k ciljem pristopa in prihodnjim socialno 
statusnim ciljem 
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Za skupino, ki sem jo glede na značilnosti vzorca motivacijskih ciljev imenovala Usmerjeni k 

socialnim ciljem in ciljem pristopa (USC/CP), je značilna najvišja usmerjenost k ciljem 

socialnega povezovanja in odobravanja, ciljem obvladovanja/dela in usmerjenost k socialni 

odgovornosti in ustrežljivosti. Dijaki te skupine pomembno vrednotijo lastne predhodne 

izkušnje. Nimajo izražene usmerjenosti k socialni samoobrambi in se ne izogibajo. Glede na 

njihove ciljne usmerjenosti je mogoče sklepati, da gre za dijake, ki so socialno odprti in 

družabni, njihov občutek samoučinkovitosti pa je pomembno povezan s socialno sprejetostjo 

in socialno podporo. 

Pomembno skupino predstavljajo dijaki, pri katerih je izrazito izražena usmerjenost k ciljem 

izogibanja izvedbe/obvladovanja in ego samoobrambi (izogibanju). Zanje je značilna tudi 

odsotnost usmerjenosti k prihodnjim socialno statusnim ciljem, odsotnost zaznavanja socialne 

podpore ter odsotnost usmerjenosti k socialni odgovornosti in ustrežljivosti. Skupino sem 

poimenovala dijaki Brez osebno vrednotenih ciljev (BOVC). Glede na značilnosti vzorca 

motivacijskih ciljev je mogoče sklepati, da gre najverjetneje za brezbrižne, socialno 

distancirane in pasivne dijake z nizkim samovrednotenjem in nizko zaznavo lastne 

učinkovitosti.  

Homogen vzorec motivacijskih ciljev četrte skupine izraža izrazito usmerjenost dijakov k 

izogibanju izvedbi/obvladovanju oziroma dosežkom/delu ter najvišje izraženo usmerjenostjo 

k socialni samoobrambi. Ti dijaki se izogibajo neprijetnim posledicam, izrazito podpovprečno 

pa so usmerjeni tudi k ciljem socialnega povezovanja in odobravanja. Skupino sem 

poimenovala Usmerjeni k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi (UCIP/SS). 

Glede na značilnosti vzorca motivacijskih ciljev je mogoče sklepati, da gre za izrazito 

defenzivni motivacijski vzorec dijakov, za socialno distancirane dijake z nizko zaznavo lastne 

učinkovitosti. 

 

Diskriminantna analiza (Preglednica 38) najbolje napove razvrstitev za skupino usmerjenih k 

socialnim ciljem in ciljem pristopa, pravilno je razvrščenih kar 97,4 % enot. Le nekoliko 

slabša je razvrstitev za dijake brez osebno vrednotenih ciljev (91,1 %). Usmerjeni k ciljem 

izogibanja pristopu in socialni samoobrambi so pravilno razvrščeni v 83,9 %, usmerjeni k 

ciljem pristopa in prihodnjim socialnim statusnim ciljem pa v 81,9 %. V povprečju je pravilno 

razvrščenih 88,5 % vseh enot, kar je za štiri skupine zelo dobra napoved. 
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Preglednica 38: Diskriminantna analiza razvrstitve v skupine    
 
 

       

 Skupine BOVC UCIP/SS USC/CP UCP/PSSC Skupaj 

% 

BOVC 91,1 5,9 2,0 1,0 100 

UCIP/SS 4,3 83,9 2,2 9,7 100 

USC/CP 1,7 0,0 97,4 0,9 100 

UCP/PSSC 1,6 7,1 9,4 81,9 100 

 88,5 %  

 
Op.: BOVC – brez osebno vrednotenih ciljev; UCIP/SS – usmerjeni k ciljem 

izogibanja pristopu in socialni samoobrambi; USC/CP – usmerjeni k socialnim ciljem in ciljem 
pristopa; UCP/PSSC - usmerjeni k ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem 

 
 
 
Razvrstitev dijakov v skupine na osnovi značilnih vzorcev motivacijskih ciljev dijakov kaže 

tako na razlike v stopnji izrazitosti posameznih ciljnih usmerjenosti, kakor tudi na 

medsebojno povezanost motivacijskih ciljnih usmerjenosti. Raziskovalne ugotovitve na 

področju vzorcev motivacijskih ciljev nakazujejo pomembno problemsko področje 

poklicnega in strokovnega izobraževanja, kar je nedvomno dragoceno za aktualno vrednotenje 

tovrstnega izobraževanja in oblikovanje prihodnjih smernic za povečevanja izobraževalnega 

uspeha in zmanjševanje osipa dijakov znotraj vzgojno-izobraževalnega konteksta. Opozarjajo 

namreč na ranljivost nekaterih skupin dijakov tovrstnega izobraževanja. Vsekakor je mogoče 

sklepati, da lahko v identificiranih vzorcih motivacijskih ciljev dijakov zasledimo razloge za 

predčasen izstop (osip) dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja iz šolskega sistema 

oziroma za njihovo socialno izključenost. 

 

Iz predstavljenih rezultatov je mogoče povzeti, da se različni vzorci motivacijskih ciljev 

dijakov med seboj statistično pomembno razlikujejo glede na ciljne usmerjenosti dijakov. 

Rezultati hierarhičnega razvrščanja potrjujejo tretjo hipotezo disertacije, da se cilji dijakov 

glede na njihove različne ciljne usmerjenosti povezujejo v različne vzorce motivacijskih 

ciljev, ti pa se v kombinaciji latentnih spremenljivk ciljev in glede na specifične kombinacije 

ciljih usmerjenosti dijakov med seboj strukturno razlikujejo.  
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7.2.1 Korelati vzorcev motivacijskih ciljev dijakov  
 
 
V nadaljevanju so predstavljeni odnosi med vzorci motivacijskih ciljev dijakov in spolom, 

letnikom, stopnjo izobraževanja, predhodnimi izkušnjami neuspeha in zamenjavo programa 

izobraževanja v srednji šoli ter prispevkom vzorcev motivacijskih ciljev dijakov pri 

pojasnjevanju njihovih učnih dosežkov. 

  
 
Vzorci motivacijskih ciljev in spol dijakov 
 
 
Na osnovi Hi-kvadrat preizkusa neodvisnosti med razvrščanjem dijakov v homogene skupine, 

glede na njihovo specifično kombinacijo ciljnih usmerjenosti je mogoče potrditi razlike med 

vzorci motivacijskih ciljev in spolom dijakov (χ2 = 11,174; df(3); p = 0,011).  

 
 
Preglednica 39: Odstotne frekvence po vzorcih motivacijskih ciljev in spolu dijakov 
 
 

Skupina 
 

Brez osebno 
vrednotenih 

ciljev 
 
 
 

Usmerjeni 
k ciljem 

izogibanja 
pristopu in 

socialni 
samoobrambi 

Usmerjeni k 
socialnim ciljem 

in ciljem 
pristopa 

 
 

Usmerjeni k 
ciljem pristopa 
in prihodnjim 

socialno 
statusnim ciljem 

 
Spol dijakov ženski 19,9 26,7 25,1 28,3 

moški 27,6 14,1 28,1 30,3 
Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 

 
 
 
Iz preglednice 39 je razvidno, da se dekleta in fantje najbolj razlikujejo glede na usmerjenost 

k ciljem izogibanja pristopu in k socialni samoobrambi ter glede na pripadnost skupini brez 

osebno vrednotenih ciljev. Dekleta izstopajo po višjem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja 

in socialne samoobrambe (26,7 %), fantje pa po višjem deležu razvrstitve v skupino brez 

osebno vrednotenih ciljev (27,6 %). Med dekleti je tudi nekoliko nižji delež usmerjenih k 

socialnim ciljem, ciljem pristopa in prihodnjim, socialno statusnim ciljem. Izsledki raziskave 

so v skladu z ugotovitvami nekaterih drugih avtorjev, ki se navezujejo na socialni kontekst in 

kažejo na to, da imajo dekleta nižja pričakovanja glede uspeha na področju dosežkov, kar 

posledično vpliva na njihovo zastavljanje ciljev, hkrati pa želijo pridobiti več povratnih 

informacij iz okolja kot fantje (še posebej, če je povratna informacija negativna) (Murtagh in 

Todd, 2004).  



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

201 

Tudi Pečjak in Košir (2003) sta ugotovili bolj izraženo naravnanost deklet k izogibanju 

neuspehom. V obstoječih raziskavah nisem zasledila  ugotovitev, ki bi se v celoti ujemale z 

značilnostmi vzorca motivacijskih ciljev dijakov brez osebno vrednotenih ciljev: Izsledki 

raziskave sicer niso povsem skladni z ugotovitvami raziskovalcev, da so dekleta bolj 

usmerjena v prihodnost (Pajares in Valiante, 2002), usmerjena k ciljem pristopa oziroma k 

dosežkom in za doseganja ciljev vlagajo več truda (Ablard in Lipschultz, 1998), vsekakor pa 

raziskovalne ugotovitve disertacije kažejo na to, da je usmerjenost k ciljem pristopa in 

prihodnjim socialno statusnim ciljem tako med dekleti kakor tudi med fanti najbolj izrazito 

zastopana. 

 

Rezultati potrjujejo četrto hipotezo disertacije, da se dijaki z različnimi vzorci motivacijskih 

ciljev statistično pomembno razlikujejo glede na spol. 

 
 
Vzorci motivacijskih ciljev ter letnik in stopnja i zobraževanja dijakov 
 
 
Na osnovi Hi-kvadrat preizkusa neodvisnosti med razvrščanjem dijakov v homogene skupine, 

glede na njihovo specifično kombinacijo ciljnih usmerjenosti je mogoče potrditi razlike med 

vzorci motivacijskih ciljev in stopnjo izobraževanja (χ2 = 17,149; df(3); p = 0,001), ni pa 

mogoče potrditi razlik med vzorci motivacijskih ciljev in letnikom izobraževanja dijakov      

(χ2 = 0,823; df(3); p = 0,844).  

 

Iz preglednice 40 je razvidno, da  glede na letnik izobraževanja med dijaki ni večjih razlik, 

medtem ko glede na stopnjo izobraževanja dijaki poklicnega izobraževanja (vzorec B1) 

izstopajo po višjem deležu usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa (35, 3) ter precej 

nizkem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi (14,1 %). 

Dijaki strokovnega izobraževanja (vzorec B2) izstopajo po višjem deležu usmerjenih k ciljem 

pristopa in prihodnjim statusnim ciljem (31,6 %).  

 

Ločeno preverjanje odnosov med letnikom in stopnjo izobraževanja z razvrstitvijo dijakov v 

skupine ne pokaže pomembnosti razlik, medtem ko je glede na interakcijo letnika in stopnje 

izobraževanja na osnovi Hi-kvadrat preizkusa to mogoče potrditi (χ2 = 29,248; df(9);             

p = 0,001). 
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Preglednica 40: Odstotne frekvence vzorcih motivacijskih ciljev ter letniku in stopnji izobraževanja dijakov 
 

 
Skupina 
 

Brez osebno 
vrednotenih 

ciljev 
 
 
 

Usmerjeni 
k ciljem 

izogibanja 
pristopu in 

socialni 
samoobrambi 

Usmerjeni k 
socialnim ciljem 

in ciljem 
pristopa 

 
 

Usmerjeni k 
ciljem pristopa 
in prihodnjim 

socialno 
statusnim ciljem 

 
Letnik  B1 25,3 14,1 35,3 25,3 

B2 21,8 25,9 20,7 31,6 
Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 
Stopnja 
izobraževanja 

2. letnik 21,6 21,1 26,9 30,4 
4. letnik 24,9 21,5 25,8 27,8 

Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 
Letnik in 
stopnja 
izobraževanja 

2. SSI 18,1 26,8 24,2 30,9 
4. SSI 26,5 24,8 16,2 32,5 
2. SPI 19,2 11,1 39,4 30,3 
4. PTI 33,8 18,3 29,6 18,3 

Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 
 

Op.: B1 – srednje poklicno in poklicno-tehniško izobraževanje; B2 – srednje strokovno izobraževanje; SSI – srednje strokovno 
izobraževanje; SPI – srednje poklicno izobraževanje; PTI – poklicno-tehniško izobraževanje. 

 

 

Dijaki 4. letnika poklicno-tehniškega izobraževanja izrazito izstopajo po visokem deležu 

tistih, ki so brez osebno vrednotenih ciljev (33,8 %) in po nizkem deležu usmerjenih k ciljem 

pristopa, socialnim in prihodnjim socialno statusnim ciljem (18,3 %). Na tej stopnji 

izobraževanja je v izobraževalni praksi tudi zaznati povečan osip dijakov iz izobraževanja. 

Dijaki 2. letnika srednjega poklicnega izobraževanja izstopajo po visokem deležu usmerjenih 

k socialnim ciljem in ciljem pristopa (39,4 %) ter nizkem deležu usmerjenih k ciljem 

izogibanja pristopu in socialni samoobrambi (11,1 %). Dijaki 4. letnika strokovnega 

izobraževanja izstopajo po dokaj nizkem deležu usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem 

pristopa (16,2 %), dijaki 2. letnika strokovnega izobraževanja pa imajo ima nadpovprečno 

visok delež usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi (26,8 %).  

 

Rezultati potrjujejo četrto hipotezo disertacije tudi v tem, da se dijaki z različnimi vzorci 

motivacijskih ciljev med seboj statistično pomembno razlikujejo glede na letnik in stopnjo 

izobraževanja. 

 

 

 

 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

203 

Vzorci motivacijskih ciljev in u čna uspešnost dijakov 
 

 

Preučitev odnosov med vzorci motivacijskih ciljev dijakov in spremenljivkami učnega 

uspeha, učnega neuspeha in zamenjavo programa v srednji šoli je pomembna za razumevanje 

delovanja dijakov v vzgojno-izobraževalnem in širšem socialnem kontekstu. Na osnovi       

Hi-kvadrat preizkusa neodvisnosti med razvrščanjem dijakov v homogene skupine, glede na 

njihovo specifično kombinacijo ciljnih usmerjenosti, je mogoče potrditi razlike med vzorci 

motivacijskih ciljev in učno uspešnostjo dijakov (χ2 = 26,073; df(12); p = 0,01). 

 
 
Preglednica 41: Odstotne frekvence po vzorcih motivacijskih ciljev in učnem uspehu dijakov 
 
 

Skupina 
 

Brez osebno 
vrednotenih 

ciljev 
 
 
 

Usmerjeni 
k ciljem 

izogibanja 
pristopu in 

socialni 
samoobrambi 

Usmerjeni k 
socialnim ciljem 

in ciljem 
pristopa 

 
 

Usmerjeni k 
ciljem pristopa 
in prihodnjim 

socialno 
statusnim ciljem 

 
Učni uspeh 
dijakov v 
preteklem 
šolskem letu 

nezadosten 33,3 8,3 33,3 25,0 
zadosten 36,8 10,5 36,8 15,8 
dober 23,2 20,0 32,6 24,2 
prav dober 25,1 23,4 18,9 32,6 
odličen 5,0 27,5 22,5 45,0 

Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 
 
 
Dijaki, ki so v preteklem šolskem letu dosegli odličen uspeh, izrazito izstopajo po nizkem 

deležu tistih, ki so brez osebno vrednotenih ciljev (5 %) in po visokem deležu usmerjenih k 

ciljem pristopa, socialnim in prihodnjim socialno statusnim ciljem (45 %). Dijaki, ki so bili 

neuspešni in zadostni izstopajo po nizkem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in 

socialni samoobrambi (8,3 %), prevladujejo pa v skupini brez osebno vrednotenih ciljev  

(33,3 % in 36,8 %). Dijaki z doseženim prav dobrim uspehom imajo v primerjavi z drugimi 

dijaki nižjo zastopanost v skupini usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa.  

 

Ugotovitve raziskovanja disertacije so skladne z ugotovitvami nekaterih drugih raziskovalcev. 

Wentzel (1994), ki je raziskovala vpliv socialnih ciljev (prosocialni cilji in cilji socialne 

odgovornosti) na učenje, je ugotovila, da je prosocialno vedenje pozitivno povezano z učnimi 

dosežki.  
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Nekateri drugi raziskovalci (Harackiewicz idr., 2002; Tuominen-Soini, Salmela-Aro in 

Niemivirta, 2008) so ugotovili, da je ciljna usmerjenost k izogibanju povezana z nižjo učno 

uspešnostjo, nižjimi interesi, izgubo veselja, redko ali površno uporabo strategij učenja, 

odtujenostjo in ciničnim odnosom do šole ter z negativnimi čustvi in zunanjimi atribucijskimi 

vzorci.  

 

Rezultati potrjujejo četrto hipotezo disertacije tudi v tem, da se dijaki z različnimi vzorci 

motivacijskih ciljev statistično pomembno razlikujejo v učnih dosežkih. 

 
 
 
Vzorci motivacijskih ciljev in predhodne izkušnje neuspeha v srednji šoli 
 
 
Hi-kvadrat preizkus neodvisnosti med razvrščanjem dijakov v homogene skupine oziroma 

vzorce motivacijskih ciljev je pokazal statistično nepomembnost glede na dosedanjo učno 

neuspešnost dijakov (χ2 = 2,706; df(6); p = 0,845) in zamenjavo programov izobraževanja v 

srednji šoli (χ2 = 6,380; df(9); p = 0,701). 

 
 
Preglednica 42: Odstotne frekvence po vzorcih motivacijskih ciljev in predhodnih izkušnjah neuspeha dijakov 
 
 

Skupina 
 Brez osebno 

vrednotenih 
ciljev 

 
 

Usmerjeni 
k ciljem 

izogibanja 
pristopu in soc. 
samoobrambi 

Usmerjeni k 
socialnim 

ciljem in ciljem 
pristopa 

 

Usmerjeni k 
ciljem pristopa 
in prihodnjim 

socialno 
statusnim 

ciljem 
Št. neuspešnih 
šolskih let v 
srednji šoli 

nikoli 22,8 21,2 26,5 29,6 
enkrat 24,5 24,5 26,4 24,5 
dvakrat 40,0 0,0 20,0 40,0 

Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 
Zamenjava 
programa v 
srednji šoli 

nikoli 21,9  21,7  26,2  30,2  
enkrat 28,6  19,6  28,6  23,2  
dvakrat 50,0 25,0 0,0 25,0 
trikrat 50,0 0,0  50,0 0,0 

Skupaj  23,2 21,3 26,4 29,1 
 
 
 
Rezultati ne potrjujejo četrte hipoteze disertacije v delu, ki se nanaša na razlikovanje dijakov z 

različnimi vzorci motivacijskih ciljev glede na njihov dosedanji učni neuspeh in zamenjavo 

programa v srednji šoli.  
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Kljub temu, da med vzorci motivacijskih ciljev in predhodnimi izkušnjami neuspeha dijakov 

v srednji šoli ni potrjenih razlik, se zdi pomembno poudariti, da je med v raziskavo 

vključenimi dijakov kar 58 dijakov (13,3 %) z izkušnjo enoletne ali dvoletne neuspešnosti v 

srednji šoli, 62 dijakov (14,2 %) pa je že zamenjalo program izobraževanja, kar vsekakor ni 

zanemarljiv podatek. Prehod iz osnovnošolskega na srednješolski sistem namreč predstavlja 

kritično obdobje za številne mladostnike, neuspeh ob prehodu pa lahko vodi v trajno 

nemotiviranost za osebni razvoj v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza tega 

področja v Sloveniji je namreč pokazala, da je osip pomembno večji v programih, v katere so 

se dijaki prepisali iz drugih programov, kjer so bili neuspešni (SMSV, 2003).  

 

Rezultati raziskovanja kažejo, da je delež dijakov z večkratno izkušnjo neuspešnosti izrazito 

večji (40 %) v skupinah brez vrednotenih ciljev ter v skupini usmerjenih k ciljem pristopa in 

socialno statusnim ciljem, medtem ko sploh nima zastopanosti v skupini usmerjenih k ciljem 

izogibanja pristopu in socialni samoobrambi. Na osnovi tega bi lahko sklepali, da dijakih z 

večkratno izkušnjo neuspešnosti razvijejo defenzivni in depresivni samoregulacijski vzorec 

(Lončarič in Peklaj, 2008). Dijaki, ki so program izobraževanja zamenjali dvakrat ali trikrat, 

imajo pomembno velik delež (50 %) zastopanosti v skupini brez osebno vrednotenih ciljev, 

pri tem pa tisti, ki so program zamenjali dvakrat niso zastopani v skupini usmerjenih k ciljem 

izogibanja pristopu in socialni samoobrambi, tisti, ki so ga zamenjali trikrat, pa imajo v dveh 

skupinah visok delež (50 %), v dveh pa ga sploh nimajo.  

 

Rezultati raziskovanja odnosov med vzorci motivacijskih ciljev dijakov ter spolom, letnikom, 

stopnjo izobraževanja, predhodnimi izkušnjami neuspeha in zamenjavo programa 

izobraževanja v srednji šoli potrjujejo četrto hipotezo disertacije v naslednjih točkah:  

- dijaki  z različnimi vzorci motivacijskih ciljev se med seboj statistično pomembno 

razlikujejo glede na spol, letnik in stopnjo izobraževanja ter glede na učne dosežke.  

 

Rezultati raziskovanja odnosov med vzorci motivacijskih ciljev dijakov ter spolom, letnikom, 

stopnjo izobraževanja, predhodnimi izkušnjami neuspeha in zamenjavo programa 

izobraževanja v srednji šoli ne potrjujejo četrte hipoteze disertacije v naslednji točki: 

- med dijaki z različnimi vzorci motivacijskih ciljev ni razlik glede na njihov dosedanji 

učni neuspeh in zamenjavo programa v srednji šoli. 
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7.3 Samoregulacija učenja dijakov 
 

 

Določanje latentne strukture motivacije in samoregulacijskih strategij učenja dijakov se 

nanaša na tretji sklop raziskovalnih vprašanj, v okviru katerega so bile določene latentne 

spremenljivke manifestnega prostora sistema samoregulacije dijakov. Za določanje latentne 

strukture samoregulacije učenja dijakov sem uporabila Vprašalnik motivacijskih strategij pri 

učenju – MSLQ (Pintrich idr., 1991) (Priloga 1), ki obsega 81 ocenjevalnih postavk, merjenih 

na lestvici od 1 (povsem velja) do 7 (nikakor ne velja). Za določitev dimenzij je bila v 

manifestnem prostoru dveh področij samoregulacije učenja in sicer motivacije ter učnih 

strategij uporabljena faktorska analiza po metodi glavnih osi (PAF) s pravokotno rotacijo 

(Varimax). Predhodno je bila narejena normalizacija spremenljivk (Metoda BLOOM). 

 

Preglednica 43: Preverjanje zanesljivosti  vprašalnika in lestvic vprašalnika MSLQ 
 
 

 
Op.: V stolpcu (a) so označene vrednosti notranje skladnosti podlestvic po Pintrich idr., 1991. 

 

 

 

 

 

Področja in lestvice Postavke     α          (α) 
I. Vrednostne komponente 

1)      Usmerjenost k notranjim ciljem (4) 
2)      Usmerjenost k zunanjim ciljem (4) 
3)      Vrednost naloge (6) 

 
1, 16, 22, 24 
7, 11, 13, 30 
4, 10, 17, 23, 26, 27 

 
0,64   (0,74) 
0,71   (0,62) 
0,81   (0,90) 

II. Komponente pričakovanj 
4)      Kontrolna prepričanja o učenju (4) 
5)      Samoučinkovitost učenja in dosežki (8) 

 
2, 9, 18, 25 
5, 6, 12, 15, 20, 21, 29, 31 

 
0,65   (0,68) 
0,84   (0,93) 

III. Čustvene komponente 
6)      Testna anksioznost (5) 

 
3, 8, 14, 19, 28 

 
0,71   (0,80) 

I. Kognitivne in metakognitivne strategije 
7)      Vaja (4) 
8)      Izvedba, izpopolnjevanje, vrednotenje (6) 
9)      Organizacija (4) 
10)    Kritično mišljenje (5) 
11)    Metakognitivna samoregulacija (12) 

 
39, 46, 59, 72 
53, 62, 64, 67, 69, 81 
32, 42, 49, 63 
38, 47, 51, 66, 71 
33r, 36, 41, 44, 54, 55, 56, 57r, 61, 
76, 78, 79 

 
0,65   (0,69) 
0,78   (0,76) 
0,68   (0,64) 
0,75   (0,80) 
 
.76     (0,79) 

II. Viri strategij upravljanja 
12)    Čas in učno okolje (8) 
13)    Regulacija napora (4) 
14)    Sodelovalno učenje (3) 
15)    Iskanje pomoči (4) 

 
35, 43, 52r, 65, 70, 73, 77r, 80r 
37r, 48, 60r, 74 
34, 45, 50 
40r, 58, 68, 75 

 
0,59   (0,76) 
0,54   (0,69) 
0,63   (0,76) 
0,68   (0,52) 
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Motivacija – vrednostne komponente in komponente pričakovanj 

 

 

Za merjenje področja motivacije je bilo v manifestnem prostoru petih sklopov spremenljivk 

vrednostnih komponent in komponent pričakovanj določenih 26 ocenjevalnih postavk. 

Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca (KMO = 0,892) in Bartlettov preizkus 

sferičnosti (χ2= 2376,876; p = 0,000) sta potrdila, da je faktorizacija korelacijske matrike 

smiselna in upravičena.  

 

V prvem poskusu sem v faktorski model vključila vseh 26 postavk vrednostnih komponent in 

komponent pričakovanj, pri čemer se je pokazalo, da ima pet faktorjev lastno vrednost nad 1, 

a je kazalo na en sam izrazit faktor z lastno vrednost 8,03. Doprinos zadnjega faktorja k 

pojasnjeni varianci je znašal manj kot 5 %, zato ga ni bilo smiselno obdržati. Tudi diagram 

lastnih vrednosti je pokazal na prelom pri štirih faktorjih. S prvim faktorjem je bilo pojasnjene 

31 % od skupno 41,8 % variance sistema. Po pravokotni rotaciji se je delež pojasnjene 

variance porazdelil, tako da je prvi faktor pojasnil 12,0 %, drugi 10,7 %, tretji 10,3 in četrti 

8,8 % variance sistema. Faktorska struktura ni bila čista, zato sem v nadaljnjem poskusu 

izločila postavke, ki pri nobenem od faktorjev niso imele faktorske uteži višje od 0,5 in so 

vsebinsko gledano prispevale zelo malo. Kot kriterij izločitve iz faktorskega modela sem 

upoštevala tudi komunalitete, nižje od 0,2, kar v glavnem sovpada z nizkimi faktorskimi 

utežmi. Upoštevajoč diagram lastnih vrednosti oziroma kriterij lastne vrednosti nad 1, sem 9 

postavk (postavke št. 1, 2, 5, 7, 10, 24, 25, 27, 31) izločila iz modela in zadržala štiri faktorje, 

ki skupaj pojasnijo 46,8 % variabilnosti sistema 17 spremenljivk. Pri prvem faktorju se lastna 

vrednost zniža na 5,5, delež pojasnjene variance pa znaša 32,2 %, po pravokotni rotaciji pa se 

zmanjša na 13,7 %. Z drugim faktorjem je pojasnjene 11,7 % variance, podobno tudi s tretjim 

(11,5 %), s četrtim pa 10,0 %.  

 

Faktor Samoučinkovitost učenja vsebuje 3 postavke, ki so originalno določene za to 

dimenzijo, medtem ko spada postavka 16 »Pri pouku imam najraje snov, ki spodbudi mojo 

radovednost, čeprav je težka.« ki ima sicer najnižjo faktorsko utež, v dimenzijo Usmerjenost 

k notranjim ciljem. Vsebinsko gledano ta postavka lahko opisuje tudi samoučinkovitost 

učenja, čeprav ne prispeva veliko, saj vrednost Cronbach alpfa koeficienta ostaja enaka 

(0,76), tudi če to postavko izločim iz dimenzije.  
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Faktor Usmerjenost k zunanjim ciljem vsebuje tri postavke, ki originalno sodijo k tej 

dimenziji (postavke št. 11, 13 in 30), postavka 21 »Pričakujem, da bom v šoli uspešen(na).« 

naj bi spadala v dimenzijo Samoučinkovitost učenja. Glede na to, da je faktorska utež pri tej 

dimenziji dokaj nizka (0,25), sklepam, da dijaki svojo uspešnost v šoli bolj povezujejo z 

zunanjimi cilji kot pa s samoregulacijo učenja. Vrednost Cronbach alpfa koeficienta za to 

dimenzijo znaša 0,71. 

 
 
Preglednica 44: MSLQ – faktorska struktura vrednostnih komponent in komponent pričakovanj 
 
 

  Manifestne spremenljivke  
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26 Snov, ki se jo v šoli učimo, mi je všeč. 0,77    

0,811 

23 Mislim, da je to, kar se učim pri pouku, koristno. 0,66    
17 Predmeti, ki jih imamo v šoli, me zanimajo. 0,63    
4 Mislim, da bom to, kar se učim v šoli, lahko uporabil(a) 
drugje. 

0,51    

29 Prepričan(a) sem, da se lahko v šoli zelo dobro naučim 
različnih spretnosti. 

0,48  0,36  

15 Vem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo 
razloži učitelj pri pouku. 

 0,83   

0,764 

6 Prepričan(a) sem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, 
ki jo moram prebrati iz učnega gradiva. 

 0,65   

20 Prepričan(a) sem, da lahko naloge in preizkuse znanja v 
šoli odlično rešim. 

 0,51 0,42  

16 Pri pouku imam najraje snov, ki spodbudi mojo 
radovednost, čeprav je težka. 

 0,41  0,33 

13 Če je le mogoče, si želim dobiti boljše ocene kot večina 
drugih sošolcev. 

  0,59  

0,713 
30 V šoli si želim biti uspešen(na), ker se mi zdi 
pomembno, da svoje sposobnosti pokažem. 

  0,55  

21 Pričakujem, da bom v šoli uspešen(na).   0,53  
11 Trenutno je zame najpomembnejše, da izboljšam 
ocene, zato pri pouku skušam doseči čim višje ocene. 

  0,51 0,31 

9 Če se snovi ne naučim, je to moja napaka.    0,64 

0,724 

18 Snov bom razumel(a), če se bom le dovolj potrudil(a).    0,51 
12 Verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih 
učim pri pouku. 

 0,38  0,50 

22 V šoli sem najbolj zadovoljen(ljna), kadar pri pouku 
skušam razumeti snov tako dobro, kot je le mogoče. 

  0,38 0,45 

Delež pojasnjene variance po pravokotni rotaciji  
v % (∑ 46,8) 

13,73 11,69 11,45 9,95 / 

 
Op: : V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3.   
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Faktor Kontrolna prepričanja o učenju ima dve postavki (9 in 18), ki originalno sodita v to 

dimenzijo. Postavka 12 »Verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učim pri 

pouku.« glede na teoretično razvrstitev sodi v dimenzijo Samoučinkovitost učenja, medtem ko 

postavka 22 »V šoli sem najbolj zadovoljen(ljna), kadar pri pouku skušam razumeti snov tako 

dobro, kot je le mogoče.« v dimenzijo Usmerjenost k notranjim ciljem, kar pa se v obstoječi 

faktorski analizi ne pokaže. Vsebinsko gledano sta obe trditvi primerni za obravnavo v sklopu 

dimenzije Kontrolna prepričanja o učenju. Vrednost Cronbach alpha koeficienta znaša 0,7. 

Kot je mogoče razbrati iz preglednice 44, faktorska struktura ni čista, saj ima šest 

spremenljivk faktorsko utež nad 0,3 na dveh faktorjih, kar kaže na to, da se dimenzije med 

seboj prekrivajo. V naslednjem koraku izračunam dimenzije, in sicer kot povprečje vrednosti 

postavk, ki imajo najvišjo faktorsko utež pri posameznem faktorju. 

 
 
Preglednica 45: MSLQ – opisne statistike za vrednostne komponente in komponente pričakovanj 
 
 

 
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Vrednost naloge 436 1 7 2,84 1,12 0,76 0,86 
Samoučinkovitost 
učenja 

436 1 7 2,57 1,06 0,81 0,70 

Usmerjenost k 
zunanjim ciljem 

436 1 6 2,34 1,04 0,81 0,26 

Kontrolna 
prepričanja o učenju 

436 1 6 2,05 0,87 1,23 2,05 

 
 
Glede na to, da vprašalnik vključuje trditve, za katere odgovor 1 predstavlja najvišjo stopnjo 

strinjanja, odgovor 7 pa najnižjo, znaša nižja povprečna vrednost dimenzije višjo stopnjo 

strinjanja. Tako ima dimenzija Kontrolna prepričanja o učenju najvišjo stopnjo strinjanja     

(M = 2; SO = 0,9) in se porazdeljuje asimetrično v desno in precej koničasto. Iz tega je 

mogoče sklepati, da so dijaki precej visoko prepričani, da imajo nadzor nad lastnim učenjem. 

Nekoliko nižja stopnja strinjanja je glede dimenzije Usmerjenost k zunanjim ciljem (M = 2,3; 

SO = 1), vendar še vedno precej visoka. Dijaki učno uspešnost dojemajo tudi kot potrditev 

pred vrstniki. Porazdelitev te sestavljene spremenljivke je dokaj normalna, saj sta koeficienta 

sploščenosti in asimetričnosti manjša od abs(1). Dimenzija Samoučinkovitost učenja je 

ocenjena s povprečno oceno (M = 2,6; SO = 1,1) in kaže na to, da večina dijakov ocenjuje, da 

so pri učenju učinkoviti. Spremenljivka se porazdeljuje dokaj normalno. Najnižje je ocenjena 

dimenzija Vrednost naloge (M = 2,8; SO = 1,1). Kot kaže so dijaki sicer prepričani v lastne 

sposobnosti učenja, a jih učna snov ne zanima dovolj.  
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Iz korelacijske matrike (Priloga 92) je razvidno, da faktorska struktura ni čista. Posledično so 

korelacije med dimenzijami pozitivne in dokaj visoke (r > 0,4). Najvišja je korelacija med 

samoučinkovitostjo učenja in kontrolnimi prepričanji o učenju (r = 0,52, p < 0,01).  

 
 
Motivacija – čustvena komponenta 
 
 
Dimenzijo čustvenih komponent motivacije merimo s petimi postavkami testne anksioznosti. 

Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca (KMO = 0,650) in Bartlettov preizkus 

sferičnosti (χ2= 301,394; p = 0,000) potrdita, da je faktorizacija korelacijske matrike smiselna 

in upravičena. Za preučevani vzorec se je izkazalo, da dve postavki (postavki št. 3, 8) zelo 

slabo korelirata s ostalimi, zato sta bili izločeni. Ostale postavke medsebojno dokaj visoko 

korelirajo, saj je vrednost Cronbach alpha koeficienta 0,73, delež pojasnjene variance z enim 

faktorjem pa skoraj 50 %.  

 
 
Preglednica 46: MSLQ – faktorska struktura čustvene komponente motivacije 
 
 

  Manifestne spremenljivke  
Testna 

anksioznost 
Cronbach alpha koeficient 

28 Pri pisnem preverjanju znanja mi srce močno razbija. 0,79 

0,73 
19 Pri pisnem preverjanju znanja se počutim nelagodno in 
vznemirjeno. 

0,77 

14 Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam, kaj se bo 
zgodilo, če ga ne bom pisal pozitivno. 

0,53 

Delež pojasnjene variance v %  
 

49,70 / 

 
 
Preglednica 47: MSLQ – opisne statistike za čustvene komponente motivacije 
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Testna 
anksioznost 

436 1 7 3,33 1,57 0,42 -0,71 

 
 
Faktor Testna aksioznost je ocenjen s povprečno oceno 3,3, kar je nekaj manj kot znaša 

sredina lestvice (M = 3,5). To pomeni, da dijaki pri pisnem preverjanju znanja doživljajo v 

povprečju srednjo raven anksioznosti. Porazdelitev sestavljene spremenljivke je dokaj 

normalna. 
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Učne strategije 

 

 

Merjenju področja učnih strategij je bilo v manifestnem prostoru spremenljivk vprašalnika 

MSLQ določenih 50 ocenjevalnih postavk. Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca 

(KMO = 0,875) in Bartlettov preizkus sferičnosti (χ2= 2921,216; p = 0,000) sta potrdila, da je 

faktorizacija korelacijske matrike smiselna in upravičena. Z vključitvijo vseh postavk v 

faktorski model bi s šestimi dimenzijami pojasnili komaj 40 % variabilnosti spremenljivk. 

Diagram lastnih vrednosti je pokazal zgolj tri izrazitejše komponente z lastno vrednost nad 2. 

Doprinos ostalih faktorjev k pojasnjeni varianci bi bil minimalen (vsak pod 3 %), tako da jih 

ni bilo smiselno obdržati. Izmed poskusov, ki sem jih naredila, se je najčistejša faktorska 

struktura pokazala, ko sem v model vključila zgolj 22 postavk in tako dobila štiri faktorje, ki 

skupno pojasnijo 41,3 % variance spremenljivk, kar je malo (Preglednica 48). Po pravokotni 

rotaciji odpade na prvi faktor 14,5 % variance, na drugi 12,1 %, na tretji 8,7 % in četrti 6,0 %.  

 

Faktorska struktura zelo odstopa od teoretične. Prvi faktor vključuje postavke, ki teoretično 

sodijo v dimenzije Vaja (2), Izvedba, izpopolnjevanje (1), Organizacija (1), Metakognitivna 

samoregulacija (2) ter Čas in učno okolje (1). Vsebinsko gledano vse postavke opisujejo 

Kognitivne in metakognitivne strategije. Naslednji faktor ima največjo utež pri 

spremenljivkah, ki izhajajo iz dimenzij Kritično mišljenje (3), Vaja (1), Izvedba, 

izpopolnjevanje, vrednotenje (1) in Metakognitivna samoregulacija (1). Vse trditve se 

nanašajo na Kritično mišljenje in vrednotenje učenja. Tretji faktor ima visoke uteži pri 

postavkah, ki teoretično sodijo v dimenzije Metakognitivna samoregulacija (2), Čas in učno 

okolje (2) ter Regulacija napora (2). Skupni imenovalec postavk je Samoregulacija napora. 

Tri spremenljivke imajo visoke uteži na četrtem faktorju. Postavke faktorja Sodelovalno 

učenje in iskanje pomoči originalno izhajajo iz dimenzij Iskanje pomoči (2) in Sodelovalno 

učenje (1), kar je vsebinsko zelo podobno.  

 

Pet spremenljivk ima uteži nad 0,3 na dveh faktorjih, kar kaže na relativno čisto faktorsko 

strukturo. Dimenzije namreč izračunamo kot povprečje vrednosti postavk, ki imajo najvišjo 

faktorsko utež pri posameznem faktorju. 
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Preglednica 48: MSLQ – faktorska struktura učnih strategij 
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64 Ob branju neke snovi, poskušam to, kar berem, 
povezati s tem, kar že znam. 

0,65 0,31   

0,83 

46 Ko se učim neko snov, večkrat preberem svoje 
zapiske in snov iz učbenika. 

0,64    

39 Med učenjem snov v mislih večkrat ponovim. 0,61    
41 Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še 
enkrat preberem in poskušam razčistiti nejasnosti. 

0,61    

63 Ko se učim za kak predmet, si preberem zapiske 
in podčrtam ključne pojme. 

0,59    

35 Navadno se učim tam, kjer se lahko bolj zberem 
za učenje. 

0,58    

54 Preden se začnem učiti novo snov, jo najprej na 
hitro preletim, da dobim vpogled vanjo. 

0,50    

47 Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem 
ali slišim pri pouku, poskušam poiskati dokaze. 

 0,66   

0,807 

38 Pogosto preverjam stvari, ki jih slišim ali 
preberem v šoli, da ugotovim, ali držijo. 

 0,62   

51 Učno snov, ki jo preberem ali slišim v šoli, 
vzamem za izhodišče, da lahko oblikujem svoje 
znanje. 

0,36 0,61   

72 Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih 
učili pri pouku, naredim seznam in si ga zapomnim. 

 0,60   

66 Rad(a) se poigravam z različnimi zamislimi o 
stvareh, ki se jih učimo v šoli. 

 0,58   

81 Znanje, ki ga pridobim iz učbenikov, poskušam 
uporabiti pri razlagah in pogovorih v šoli. 

0,33 0,55   

33r Pri pouku pogosto preslišim pomembne stvari, 
ker razmišljam o drugih stvareh. 

  0,66  

0,654 

37r Pogosto se neham učiti še preden končam, kar 
sem načrtoval(a), ker nisem pri volji za delo, ali pa 
se dolgočasim. 

  0,61  

60r Ko je snov zahtevna, se jo neham učiti, ali pa se 
učim le lažje dele. 

  0,53  

57r Pogosto se zalotim, da ne razumem tega, kar 
berem. 

  0,52  

52r Težko se držim svojega urnika za učenje.   0,50  
80r Pred pisnim preverjanjem znanja redko najdem 
čas za pregledovanje zapiskov. 

  0,48  

68 Če česa ne razumem, prosim sošolca ali sošolko 
za dodatno razlago. 

0,35   0,69 

0,719 75 V razredu skušam najti nekoga, ki mi lahko 
pomaga, kadar je potrebno. 

0,37   0,58 

45 Pri izdelovanju nalog sodelujem s sošolci.    0,46 
Delež pojasnjene variance po pravokotni rotaciji  
v % (∑ 41,3) 14,45 12,11 8,67 6,03 / 

 
Op. : V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3.   
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Preglednica 49: MSLQ – opisne statistike za učne strategije 
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Kognitivne in 
metakognitivne 
strategije 

436 1 6,43 2,38 1,01 1,02 1,25 

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 

436 1 7 3,55 1,26 0,31 -0,51 

Samoregulacija 
napora 

436 1 7 4,49 1,19 -0,41 -0,24 

Sodelovalno učenje 
in iskanje pomoči 

436 1 7 2,71 1,22 0,75 0,77 

 

 

Najvišjo stopnjo strinjanja imajo v raziskavo vključeni dijaki glede dimenzije Kognitivne in 

metakognitivne strategije (M = 2,4; SO = 1). Porazdelitev dimenzije je asimetrična v desno in 

koničasta. Druga najvišje ocenjena dimenzija Sodelovalno učenje in iskanje pomoči (M = 2,7; 

SO = 1,2) je manj asimetrična v desno in koničasta, koeficienta sploščenosti in asimetričnosti 

sta pod abs(1). Porazdelitev dimenzij Kritično mišljenje in vrednotenje učenja (M = 3,6;     

SO = 1,3) ter Samoregulacija napora (M = 4,5; SO = 1,2) je zelo blizu normalni. Dimenzije 

Kognitivne in metakognitivne strategije, Samoregulacija napora ter Sodelovalno učenje in 

iskanje pomoči medsebojno srednje močno korelirajo (Priloga 99). Pearsonov korelacijski 

koeficient v vseh primerih znaša okoli 0,4. Dimenzija Samoreguacija napora je od ostalih 

dimenzij neodvisna.  

  

Rezultati potrjujejo peto hipotezo disertacije. Sistem preučevanih manifestnih sklopov 

spremenljivk dveh področij (motivacija in učne strategije) samoregulacije učenja dijakov 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja lahko pojasnimo s tremi sklopi faktorjev. 

Štirje faktorji pojasnijo 46,8 1 % variance sistema motivacije – vrednostnih komponent in 

komponent pričakovanj, en faktor 49,7 % variance sistema čustvene komponente motivacije 

(testna anksioznost), štirje faktorji pa 41,3 % variabilnosti učnih strategij. Glede na to, da se 

faktorska struktura precej razlikuje glede na faktorske strukture drugih raziskav je mogoče 

sklepati, da gre za dejansko specifičnost izobraževalnega in širšega socialnega konteksta 

vzorca dijakov, ki so bili v raziskavo vključeni. 
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Preglednica 50: Sklopi manifestnih spremenljivk in faktorji samoregulacije učenja dijakov 
 
 

 
 
 
Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Hudoklin (2004), ki je na populaciji slovenskih 

osnovnošolcev definirala obstoj štirih faktorjev na področju motivacije in štirih faktorjev na 

področju učnih strategij. Štiri faktorje je na področju učnih strategij, na populaciji slovenskih 

osnovnošolcev in gimnazijcev, definirala tudi Puklek Levpušček (2001), medtem ko sta na 

populaciji slovenskih študentov Puklek Levpušček in Peklaj (2007) potrdili obstoj originalnih 

lestvic MSLQ na vseh faktorjih motivacije razen na področju usmerjenosti k notranjim ciljem. 

Raziskovalne ugotovitve disertacije in raziskovalne ugotovitve drugih slovenskih raziskovalk 

tako kažejo na to, da se v slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu motivacijski 

konstrukti učencev povezujejo drugače kot v originalni verziji vprašalnika MSLQ. Sklepam, 

da so samoocene dijakov na področju samoregulacije učenja nedvomno odvisne od socialnega 

konteksta in njegovih značilnosti, pri čemer je posebej pomembna prav ugotovitev, da se na 

področju poklicnega in strokovnega izobraževanja od originalne verzije uporabljenega 

vprašalnika MSLQ v največji meri razlikujejo konstrukti učnih strategij dijakov. V prihodnje 

je pri dijakih poklicnega in strokovnega izobraževanja za učinkovitejšo presojo indikatorjev 

uporabe strategij samoregulacije, potrebno uporabiti tudi druge instrumente oziroma 

kombinacijo različnih instrumentov, ki v večji meri upoštevajo značilnosti populacije in 

njenega socialnega konteksta. 

 

Področja/sklopi 

manifestnih spremenljivk 

Faktorji in delež pojasnjene variance v % 

Motivacija – vrednostne 

komponente in komponente 

pričakovanj   

- Vrednost naloge (13,7) 

- Samoučinkovitost učenja (11,7) 

- Usmerjenost k zunanjim ciljem (11,5) 

- Kontrolna prepričanja o učenju (10,0)                                   (∑ 46,8) 

Motivacija – čustvene 

komponente 

- Testna anksioznost 

                                                                                               (∑ 49,7) 

Učne strategije - Kognitivne in metakognitivne strategije (14,5) 

- Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja (12,1) 

- Samoregulacija napora (8,7) 

- Sodelovalno učenje in iskanje pomoči (6,0)                           (∑ 41,3) 
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7.3.1 Samoregulacija učenja in vzorci motivacijskih ciljev dijakov 
 
 

V nadaljevanju predstavljene statistike se nanašajo na vprašanje odnosa med samoregulacijo 

učenja in vzorci motivacijskih ciljev dijakov. V okviru disertacije sem predvidela, da se 

vzorci motivacijskih ciljev dijakov razlikujejo glede na specifične kombinacije 

samoregulacije učenja oziroma motivacijskih dimenzij in dimenzij samoregulacijskih strategij 

učenja dijakov. 

 

Brown-Forsythejev preizkus (Preglednica 52) pokaže, obstajajo pomembne razlike glede na 

samoregulacijo učenja dijakov (p < 0,01). Post-hoc preizkusi (Priloge 114–122) nadalje 

potrjujejo statistično pomembne razlike (p < 0,05) v ocenah dimenzij: 

 

- Vrednost naloge (Priloga 114) in Usmerjenost k zunanjim ciljem (Priloga 116)  v vseh 

skupinah, razen med skupinama usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa ter 

usmerjenim k ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem; 

- Samoučinkovitost učenja (Priloga 115), Kontrolna prepričanja o učenju (Priloga 117), 

Kognitivne in metakognitivne strategije (Priloga 130) ter Sodelovalno učenje in 

iskanje pomoči (Priloga 122) samo med skupino brez osebno vrednotenih ciljev in 

ostalimi skupinami; 

- Testna anksioznost (Priloga 118) samo med skupino usmerjenih k socialnim ciljem in 

ciljem pristopa in ostalimi skupinami; 

- Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja (Priloga 120) v vseh skupinah razen med 

skupinama brez osebno vrednotenih ciljev ter usmerjenih k ciljem izogibanja ciljem in 

socialni samoobrambi, in skupinama usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa 

ter usmerjenih k ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem;  

- Samoregulacija napora (Priloga 121) v vseh skupinah razen med skupinama 

usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi ter usmerjenih k 

ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem. 
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Preglednica 51: Vzorci motivacijskih ciljev in samoregulacija učenja dijakov – aritmetične sredine in standardni 
odkloni 
 
 

 Dimenzija MSLQ 
 

 Skupine 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni  
odklon 

Vrednost naloge 
 
 
 

BOVC 3,70 1,14 
UCIP/SS 3,00 0,94 
USC/CP 2,44 0,88 
UCP/PSSC 2,40 1,00 

 Samoučinkovitost učenja 
 
 
 

BOVC 3,31 1,13 
UCIP/SS 2,54 1,09 
USC/CP 2,39 0,87 
UCP/PSSC 2,15 0,82 

Usmerjenost k zunanjim  
ciljem 
 
 

BOVC 3,21 1,09 
UCIP/SS 2,63 0,88 
USC/CP 1,87 0,81 
UCP/PSSC 1,86 0,70 

Kontrolna prepričanja  
o učenju 
 
 

BOVC 2,69 1,02 
UCIP/SS 1,93 0,68 
USC/CP 1,88 0,72 
UCP/PSSC 1,79 0,75 

 Testna anksioznost 
 
 
 

BOVC 3,88 1,46 
UCIP/SS 3,77 1,60 
USC/CP 2,50 1,29 
UCP/PSSC 3,33 1,55 

Kognitivne in  
metakognitivne strategije 
 
 

BOVC 3,20 1,08 
UCIP/SS 2,24 0,93 
USC/CP 2,22 0,83 
UCP/PSSC 1,97 0,79 

Kriti čno mišljenje in  
vrednotenje učenja 
 
 

BOVC 4,37 1,14 
UCIP/SS 4,12 1,16 
USC/CP 2,96 1,13 
UCP/PSSC 3,02 0,98 

Samoregulacija napora 
 
 
 

BOVC 4,59 0,95 
UCIP/SS 4,01 1,22 
USC/CP 5,13 1,00 
UCP/PSSC 4,19 1,23 

Sodelovalno učenje  
in iskanje pomoči 
 
 

BOVC 3,38 1,26 
UCIP/SS 2,71 1,25 
USC/CP 2,38 1,07 
UCP/PSSC 2,49 1,09 

 
Op.: BOVC – brez osebno vrednotenih ciljev; UCIP/SS – usmerjeni k ciljem 

izogibanja pristopu in socialni samoobrambi; USC/CP – usmerjeni k socialnim ciljem in ciljem 
pristopa; UCP/PSSC - usmerjeni k ciljem pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem 
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Preglednica 52: Vzorci motivacijskih ciljev in samoregulacija učenja dijakov – rezultati analize variance 
 
 

Dimenzija MSLQ 
 
 
 

 

V
so

ta
 

kv
ad

ra
to

v 

P
ro

st
o

st
n

e 
st

o
p

n
je

 

P
o

vp
re
čj

e 
kv

ad
ra

to
v 

B
ro

w
n

-
F

o
rs

yt
h

e 

p
 

Vrednost naloge 
 
 

med skupinami 120,14 3 40,05 40,64 0,00 
znotraj skupin 425,73 432 0,99   
skupaj 545,86 435    

Samoučinkovitost 
učenja 
 

med skupinami 81,75 3 27,25 28,91 0,00 
znotraj skupin 407,26 432 0,94   
skupaj 489,01 435    

Usmerjenost k 
zunanjim ciljem 
 

med skupinami 138,54 3 46,18 60,88 0,00 
znotraj skupin 327,71 432 0,76   
skupaj 466,24 435    

Kontrolna 
prepričanja o 
učenju 

med skupinami 54,65 3 18,22 28,46 0,00 
znotraj skupin 276,48 432 0,64   
skupaj 331,13 435    

Testna 
anksioznost 
 

med skupinami 127,68 3 42,56 19,48 0,00 
znotraj skupin 943,76 432 2,19   
skupaj 1071,44 435    

Kognitivne in 
metakognitivne 
strategije 

med skupinami 93,74 3 31,25 38,14 0,00 
znotraj skupin 353,93 432 0,82   
skupaj 447,68 435    

Kriti čno mišljenje 
in vrednotenje 
učenja 

med skupinami 173,57 3 57,86 48,25 0,00 
znotraj skupin 518,03 432 1,20   
skupaj 691,60 435    

Samoregulacija 
napora 
 

med skupinami 80,50 3 26,83 21,83 0,00 
znotraj skupin 531,07 432 1,23   
skupaj 611,57 435    

Sodelovalno 
učenje in iskanje 
pomoči 

med skupinami 64,29 3 21,43 15,91 0,00 
znotraj skupin 581,76 432 1,35   
skupaj 646,05 435    

 
 

Iz predstavljenih rezultatov je mogoče povzeti, da se dijaki z različnimi vzorci motivacijskih 

ciljev med seboj statistično pomembno razlikujejo glede na samoregulacijo učenja oziroma 

motivacijske dimenzije in dimenzije strategij učenja. Med skupinami oziroma med vzorci 

motivacijskih ciljev dijakov precej dobro razlikujejo vrednost naloge, usmerjenost k zunanjim 

ciljem in samoregulacija napora, nekoliko manj pa kritično mišljenje in vrednotenje učenja. 

Nedvomno pomembna ugotovitev je, da samoučinkovitost učenja, kontrolna prepričanja o 

učenju, kognitivne in metakognitivne strategije ter sodelovalno učenje in iskanje pomoči 

razlikujejo le med skupino brez osebno vrednotenih ciljev in ostalimi skupinami, dimenzija 

testna aksioznost pa le med skupino usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa ter 

ostalimi skupinami.  
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Iz tega je mogoče sklepati, da skupina brez osebnih vrednotenih ciljev pomembno drugače 

samoregulira lastno učenje, skupina usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa pa ima 

glede na ostale skupine pomembno višje izraženo anksioznost. Slednje kaže na to, da 

usmerjenost k socialnim ciljem in ciljem pristopa pri dijakih povečuje anksioznost. Skupina 

brez osebno vrednotenih ciljev ni usmerjena k prihodnjim socialno statusnim ciljem (več v 

7.2), to pa kot kaže vpliva tudi na njihovo samoučinkovitost učenja, kontrolna prepričanja o 

učenju, uporabo kognitivnih in metakognitivnih strategij ter sodelovalno učenje in iskanje 

pomoči. Skupina brez osebno vrednotenih ciljev je nedvomno najbolj ranljiva skupina 

dijakov, ki zaradi svojih značilnosti kaže tendenco k neuspehu na izobraževalnem področju 

ter posledično predčasnem izstopu iz vzgojno-izobraževalnega sistema (osip) in socialni 

izključenosti.  

 

Rezultati potrjujejo šesto hipotezo disertacije. Samoregulacija učenja dijakov se statistično 

pomembno razlikuje glede na njihove vzorce motivacijskih ciljev.  
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7.3.2 Korelati samoregulacije učenja dijakov  
 
 
V nadaljevanju predstavljene statistike se nanašajo na vprašanje odnosa med samoregulacijo 

učenja in spolom, letnikom, stopnjo izobraževanja (poklicno, strokovno) ter učnimi dosežki 

dijakov.  

 
 
Samoregulacija učenja in spol dijakov 
 
 

Na področju odnosa med samoregulacijo učenja in spolom predhodne raziskave niso dale 

enoznačnih rezultatov. Nekatere so pokazale, da fantje samoregulirajo pogosteje kot dekleta 

(Ryan, Kuhl in Deci, 1997; Ryan in Pintrich, 1997), druge pa ravno nasprotno (Abdullah,  

2007; Ablard in Lipschultz, 1998; Zimmerman in Martinez-Pons, 1990). T-preizkus 

homogenosti aritmetičnih sredin (Preglednici 53 in 54) je pokazal statistično pomembne 

razlike glede na spol dijakov, saj imajo dekleta bolj izražene dimenzije Kontrolna prepričanja 

o učenju (t = -3,1; df(434); p < 0,05), Kognitivne in metakognitivne strategije (t = -6,6; 

df(434); p < 0,05) in Sodelovalno učenje in iskanje pomoči (t = -3,3; df(434); p < 0,05).  

 
 
Preglednica 53: Samoregulacija učenja in spol dijakov – aritmetične sredine in standardni odkloni 
 
 

Dimenzije MSLQ 
 

Spol  
dijakov 

N 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Vrednost naloge 
 

ženski 251 2,84 1,08 
moški 185 2,85 1,17 

Samoučinkovitost učenja 
 

ženski 251 2,56 1,11 
moški 185 2,57 1,00 

Usmerjenost k zunanjim ciljem 
 

ženski 251 2,32 0,98 
moški 185 2,36 1,11 

Kontrolna prepričanja o učenju 
 

ženski 251 1,94 0,80 
moški 185 2,20 0,95 

Testna anksioznost 
 

ženski 251 3,24 1,51 
moški 185 3,46 1,65 

Kognitivne in metakognitivne strategije 
 

ženski 251 2,12 0,90 
moški 185 2,74 1,06 

Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja 
 

ženski 251 3,55 1,30 
moški 185 3,55 1,21 

Samoregulacija napora 
 

ženski 251 4,42 1,26 
moški 185 4,60 1,07 

Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 
 

ženski 251 2,55 1,22 
moški 185 2,93 1,19 
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Ugotovitve raziskave so skladne z ugotovitvami nekaterih tujih in slovenskih raziskovalcev, 

ki so na področjih uporabe in pojmovanja pomembnosti učnih strategij potrdile razlike glede 

na spol. Pokazale so, da dekleta pogosteje uporabljajo strategije samoregulacije nasploh, 

posebej strategije postavljanja ciljev, načrtovanja, spremljanja in strukturiranja okolja (Ablard 

in Lipschultz, 1998; Pečjak in Košir, 2003; Peklaj in Pečjak, 2002; Pokay in Blumenfeld, 

1990; Puklek Levpušček, 2001; Wolters in Pintrich, 1998; Zimmerman in Martinez-Pons, 

1990) ter strategije za izboljšanje neposrednega okolja in lastno regulacijo (Puklek 

Levpušček, 2001; Tomec idr. 2006).  

 
 
Preglednica 54: Samoregulacija učenja in spol dijakov – preizkus homogenosti variance in aritmetičnih sredin 
 
 

 
Lavenov preizkus 

homogenosti variance 
t-preizkus homogenosti 

aritmetičnih sredin 
Dimenzije MSLQ 
 

F 
 

P 
 

t 
 

Prostostne 
stopnje 

p  
 

Vrednost naloge 
 

1,23 0,27 -0,10 434 0,92 
    -0,10 377,62 0,92 

Samoučinkovitost učenja 
 

1,02 0,31 -0,11 434 0,92 
    -0,11 416,98 0,92 

Usmerjenost k zunanjim 
ciljem 

2,88 0,09 -0,38 434 0,71 
    -0,37 368,74 0,71 

Kontrolna prepričanja o 
učenju 

5,40 0,02 -3,10 434 0,00 
    -3,02 354,32 0,00 

Testna anksioznost 
 

1,89 0,17 -1,49 434 0,14 
    -1,47 375,63 0,14 

Kognitivne in 
metakognitivne strategije 

3,46 0,06 -6,59 434 0,00 
    -6,43 356,52 0,00 

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 

0,66 0,42 0,04 434 0,97 
    0,04 410,10 0,97 

Samoregulacija napora 
 

8,84 0,00 -1,62 434 0,11 
    -1,66 424,98 0,10 

Sodelovalno učenje in 
iskanje pomoči 

0,14 0,71 -3,25 434 0,00 
    -3,26 402,25 0,00 

 
 
Ugotovitve obstoječe disertacije kažejo, da imajo dekleta višje izraženo Sodelovalno učenje in 

iskanje pomoči (M = 2,55; SO = 1,22), kar je skladno z ugotovitvami Boekarts (1996), ki je 

ugotovila, da dekleta iščejo več socialne pomoči in nasvetov pri pomembnih drugih kot fantje, 

niso pa povsem skladne s predhodnimi ugotovitvami na področju motivacijskih dejavnikov. 

Slovenska raziskava (Pečjak in Košir, 2003) je pokazala, da imajo dekleta bolj izraženo 

naravnanost k izogibanju neuspehom kot fantje, nekatere tuje raziskave pa, da so dekleta bolj 

usmerjena v prihodnost (Zimbardo, Keough in Boyd, 1997).  
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Tudi rezultati raziskave disertacije na področju razlikovanja med vzorci motivacijskih ciljev 

in spolom dijakov (več v 7.2.1) kažejo, da dekleta na eni strani izstopajo po višjem deležu 

usmerjenih k ciljem izogibanja in socialne samoobrambe, na drugi pa, da so nekoliko nižje 

usmerjene k socialnim ciljem, ciljem pristopa in prihodnjim, socialno statusnim ciljem kot 

fantje. 

 
 
Samoregulacija učenja ter letnik in stopnja izobraževanja dijakov 
 
 
Stopnja značilnosti t-preizkusa je statistično potrdila tudi neenakost aritmetičnih sredin glede 

na stopnjo izobraževanja dijakov (Preglednici 55 in 56). Dijaki vzorca B1 (srednje poklicno in 

poklicno-tehniško izobraževanje) imajo bolj izražene dimenzije Vrednost naloge (t = 3,6;       

df(434); p < 0,05), Usmerjenost k zunanjim ciljem (t = 3,3; df(434); p < 0,05) ter Kritično 

mišljenje in vrednotenje učenja (t = 2,3; df(434); p < 0,05), dijaki vzorca B2 (srednje 

strokovno izobraževanje) pa imajo bolj izražene dimenzije Kognitivne in metakognitivne 

strategije (t = -2,0; df(434); p = 0,05) in Samoregulacija napora (t = -3,1; df(434); p < 0,05). 

 
 
Preglednica 55: Samoregulacija učenja in stopnja izobraževanja dijakov – aritmetične sredine in standardni 
odkloni 
 
 

Dimenzije MSLQ 
 

Stopnja 
izobraževanja 

N 
 

Aritmetična  
sredina 

Standardni 
odklon 

Vrednost naloge 
 

B2 266 2,99 1,12 
B1 170 2,61 1,07 

Samoučinkovitost učenja 
 

B2 266 2,52 1,03 
B1 170 2,64 1,11 

Usmerjenost k zunanjim ciljem 
 

B2 266 2,47 1,08 
B1 170 2,14 0,93 

Kontrolna prepričanja o učenju 
 

B2 266 2,05 0,85 
B1 170 2,05 0,91 

Testna anksioznost 
 

B2 266 3,41 1,57 
B1 170 3,20 1,57 

Kognitivne in metakognitivne 
strategije 

B2 266 2,30 0,94 
B1 170 2,50 1,11 

Kriti čno mišljenje in  
vrednotenje učenja 

B2 266 3,66 1,22 
B1 170 3,38 1,31 

Samoregulacija napora 
 

B2 266 4,35 1,18 
B1 170 4,71 1,16 

Sodelovalno učenje  
in iskanje pomoči 

B2 266 2,70 1,17 
B1 170 2,73 1,30 

 
Op.: B1 – srednje poklicno in poklicno tehniško izobraževanje; B2 – srednje strokovno izobraževanje 
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Preglednica 56: Samoregulacija učenja in stopnja izobraževanja dijakov – preizkus homogenosti variance in 
aritmetičnih sredin 
 
 

 
Lavenov preizkus 

homogenosti variance 
t-preizkus homogenosti 

aritmetičnih sredin 
Dimenzije MSLQ 
 

F 
 

P 
 

t 
 

Prostostne 
stopnje 

p 
 

Vrednost naloge 
0,10 0,75 3,57 434 0,00 

    3,61 372,20 0,00 

Samoučinkovitost učenja 
1,30 0,26 -1,22 434 0,22 

    -1,20 339,90 0,23 
Usmerjenost k zunanjim 
ciljem 

2,43 0,12 3,25 434 0,00 
    3,35 396,99 0,00 

Kontrolna prepričanja o 
učenju 

0,38 0,54 -0,02 434 0,99 
    -0,01 344,10 0,99 

Testna anksioznost 
 

0,01 0,91 1,37 434 0,17 
    1,37 360,70 0,17 

Kognitivne in 
metakognitivne strategije 

5,09 0,03 -2,03 434 0,04 
    -1,96 318,43 0,05 

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 

0,77 0,38 2,32 434 0,02 
    2,29 340,67 0,02 

Samoregulacija napora 
0,43 0,51 -3,14 434 0,00 

    -3,15 365,45 0,00 
Sodelovalno učenje in 
iskanje pomoči 

1,29 0,26 -0,19 434 0,85 
    -0,19 331,52 0,85 

 
 
 
Za podrobnejše razumevanje razlik med dijaki vzorca B1 in B2 sem z Brown-Forsythejevim 

preizkusom preverila tudi razlike med dijaki glede na interakcijo med njihovim letnikom in 

stopnjo izobraževanja. Iz analize variance (Preglednica 59) je razvidno, da med skupinami 

dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja glede na letnik in stopnjo 

izobraževanja dijakov obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) v ocenah naslednjih 

dimenzij:  

- Vrednost naloge, ki je najbolj prisotna pri dijakih 2. letnika srednjega poklicnega 

izobraževanja, najmanj pa pri dijakih 2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja; 

- Kontrolna prepričanja o učenju, ki je najbolj prisotna pri dijakih 2. letnika, najmanj pa 

pri dijakih 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja; 

- Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja, ki je najbolj prisotna pri dijakih 2. letnika 

srednjega poklicnega izobraževanja, najmanj pa pri dijakih 2. letnika srednjega 

strokovnega izobraževanja;  

- Sodelovalno učenje in iskanje pomoči,  ki je najbolj prisotna pri dijakih 2. letnika 

srednjega poklicnega izobraževanja, najmanj pa pri dijakih 4. (1.) letnika          

poklicno-tehniškega izobraževanja.  
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Preglednica 57: Samoregulacija učenja ter letnik in stopnja izobraževanja dijakov – aritmetične sredine in 
standardni odkloni 
 
 

 Dimenzije MSLQ 
 
 

Letnik  
in stopnja 
izobraževanja  

N 
 
 

Aritmetična  
sredina 

 

Standardni 
odklon 

 
Vrednost naloge 
 
 
 

2. SSI 149 3,15 1,10 
4. SSI 117 2,80 1,12 
2. SPI 99 2,42 0,97 
4. (1.) PTI 71 2,86 1,16 

Samoučinkovitost učenja 
 
 
 

2. SSI 149 2,50 1,01 
4. SSI 117 2,53 1,06 
2. SPI 99 2,53 1,10 
4. (1.) PTI 71 2,80 1,11 

Usmerjenost k zunanjim 
ciljem 
 
 

2. SSI 149 2,38 1,00 
4. SSI 117 2,58 1,17 
2. SPI 99 2,01 0,88 
4. (1.) PTI 71 2,33 0,97 

Kontrolna prepričanja o 
učenju 
 
 

2. SSI 149 1,93 0,76 
4. SSI 117 2,21 0,94 
2. SPI 99 1,96 0,85 
4. (1.) PTI 71 2,19 0,97 

Testna anksioznost 
 
 
 

2. SSI 149 3,27 1,64 
4. SSI 117 3,60 1,46 
2. SPI 99 3,09 1,57 
4. (1.) PTI 71 3,36 1,56 

Kognitivne in 
metakognitivne strategije 
 
 

2. SSI 149 2,26 1,04 
4. SSI 117 2,35 0,81 
2. SPI 99 2,38 1,06 
4. (1.) PTI 71 2,68 1,16 

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 
 
 

2. SSI 149 3,72 1,26 
4. SSI 117 3,59 1,17 
2. SPI 99 3,27 1,26 
4. (1.) PTI 71 3,53 1,38 

Samoregulacija napora 
 
 
 

2. SSI 149 4,33 1,24 
4. SSI 117 4,38 1,10 
2. SPI 99 4,78 1,19 
4. (1.) PTI 71 4,63 1,12 

Sodelovalno učenje in 
iskanje pomoči 
 
 

2. SSI 149 2,65 1,15 
4. SSI 117 2,77 1,18 
2. SPI 99 2,51 1,21 
4. (1.) PTI 71 3,03 1,36 

 
Op. : SSI – srednje strokovno izobraževanje; SPI – srednje poklicno 

izobraževanje; PTI – poklicno tehniško izobraževanje 

 
 
Za dimenziji Usmerjenost k zunanjim ciljem ter Kognitivne in metakognitivne strategije je 

Lavenov preizkus homogenosti variance (Preglednica 58) pokazal statistično značilnost, 

zaradi česar sem upoštevala post-hoc preizkus, ki je potrdil statistično pomembne razlike      

(p < 0,05) v ocenah dimenzij: 
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- Usmerjenost k zunanjim ciljem (Priloga 148) med skupinama dijakov 2. letnika 

srednjega strokovnega in dijaki 2. letnika srednja poklicnega izobraževanja ter med 

skupinama dijakov 2. letnika srednjega poklicnega in dijaki 4. letnika srednjega 

strokovnega izobraževanja; 

- Kognitivne in metakognitivne strategije (Priloga 149) med skupinama dijakov 2. 

letnika srednjega strokovnega izobraževanja in dijaki 4. (1.) letnika                  

poklicno-tehniškega izobraževanja. 

 

Dijaki 2. letnika srednjega poklicnega izobraževanja so pomembno bolj usmerjeni k zunanjim 

ciljem kot dijaki istega letnika srednjega strokovnega izobraževanja. Dijaki 4. (1.) letnika 

srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja v najmanjši meri uporabljajo kognitivne in 

metakognitivne strategije, dijaki 4. letnika srednja strokovnega izobraževanja pa kažejo 

najnižjo mero usmerjenosti k zunanjim ciljem.  

 
 
Preglednica 58: Samoregulacija učenja ter letnik in stopnja izobraževanja dijakov – Lavenov preizkus 
homogenosti variance 
 
 

Dimenzije MSLQ 
 

Lavenova 
statistika 

df1 
 

df2 
 

P 
 

Vrednost naloge 0,22 3 432 0,88 
Samoučinkovitost učenja 0,71 3 432 0,55 
Usmerjenost k zunanjim ciljem 3,29 3 432 0,02 
Kontrolna prepričanja o učenju 2,88 3 432 0,04 
Testna anksioznost 0,97 3 432 0,41 
Kognitivne in metakognitivne strategije 3,68 3 432 0,01 
Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja 0,92 3 432 0,43 
Samoregulacija napora 0,46 3 432 0,71 
Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 0,31 3 432 0,82 

 
 
Interakcija med letnikom in stopnjo izobraževanja je omogočila boljši vpogled na razlike med 

vzorcem B1 in B2. Pri razdelitvi vzorca sem predvidevala, da vključenost dijakov v različno 

stopnjo in letnik izobraževanja pomembno razlikuje njihovo samoregulacijo učenja. 

Predhodne raziskave tega področja so namreč pokazale, da je samoregulacija učenja povezana 

z višjim učnim uspehom in uspešnostjo pri reševanju nalog (Boekaerts, 1997; Miechenbaum 

in Beimiller, 1992; Peklaj in Pečjak 2002; Pintrich in De Groot, 1990; Puklek Levpušček 

2001; Schraw in Speling-Dennison, 1994; Tomec idr., 2006; Zimmerman in Martinez-Pons 

1990).  
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V programe poklicnega izobraževanja se praviloma vključujejo učenci z nižjimi učnimi 

dosežki, ki imajo manj védenja o lastnih kognicijah, manj notranjih motivacijskih spodbud za 

dosežke, več negativnih izkušenj iz predhodnega izobraževanja in nižjo samoučinkovitost,  

(Ames, 1992; Garcia in Pintrich, 1994; Nesbit idr., 2006; Peklaj in Pečjak, 2002), zaradi česar 

sem predvidevala, da bo njihova samoregulacija učenja manj učinkovita. 

 
 
Preglednica 59: Samoregulacija učenja ter letnik in stopnja izobraževanja dijakov – rezultati analize variance 
 
 

 Dimenzije MSLQ 
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Vrednost naloge 
 
 

med skupinami 31,67 3 10,56 8,87 0,00 
znotraj skupin 514,19 432 1,19   
skupaj 545,86 435    

Samoučinkovitost 
učenja 
 

med skupinami 4,85 3 1,62 1,44 0,23 
znotraj skupin 484,17 432 1,12   
skupaj 489,01 435    

Usmerjenost k 
zunanjim ciljem 
 

med skupinami 18,01 3 6,01 5,79 0,00 
znotraj skupin 448,23 432 1,04   
skupaj 466,24 435    

Kontrolna 
prepričanja o 
učenju 

med skupinami 7,37 3 2,46 3,28 0,02 
znotraj skupin 323,75 432 0,75   
skupaj 331,13 435    

Testna 
anksioznost 
 

med skupinami 15,12 3 5,04 2,06 0,11 
znotraj skupin 1056,30 432 2,45   
skupaj 1071,40 435    

Kognitivne in 
metakognitivne 
strategije 

med skupinami 8,45 3 2,82 2,77 0,04 
znotraj skupin 439,22 432 1,02   
skupaj 447,68 435    

Kriti čno mišljenje 
in vrednotenje 
učenja 

med skupinami 12,40 3 4,13 2,63 0,05 
znotraj skupin 679,20 432 1,57   
skupaj 691,60 435    

Samoregulacija 
napora 
 

med skupinami 14,62 3 4,87 3,53 0,02 
znotraj skupin 596,95 432 1,38   
skupaj 611,57 435    

Sodelovalno 
učenje in iskanje 
pomoči 

med skupinami 12,47 3 4,16 2,83 0,04 
znotraj skupin 633,58 432 1,47   
skupaj 646,05 435    

 
 

Rezultati raziskave so pokazali, da prav ti dijaki  (vzorec B1 – srednje poklicno in             

poklicno-tehniško izobraževanje) posebej izstopajo. Dijaki 2. letnika srednjega poklicnega 

izobraževanja so najvišje ocenili Vrednost naloge, Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja ter 

Sodelovalno učenje in iskanje pomoči, hkrati pa so prav ti dijaki tudi najvišje usmerjeni k 

zunanjim ciljem.  



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 226

Dijaki 4. (1.) letnika poklicno-tehniškega izobraževanja posebej izstopajo po najnižjih ocenah 

v dimenzijah Sodelovalno učenje in iskanje pomoči ter Kognitivne in metakognitivne 

strategije. V vzorcu B2 (srednje strokovno izobraževanje) dijaki 4. letnika izstopajo po 

najnižji meri Usmerjenosti k zunanjim ciljem in pomembno nižji oceni Kontrolnih prepričanj 

o učenju, dijaki 2. letnika pa po najnižjih ocenah na dimenzijah Kritično mišljenje in 

vrednotenje učenja ter Vrednost naloge.  

 

Iz rezultatov raziskovanja je torej mogoče sklepati, da dijaki poklicnega izobraževanja lastno 

samoregulacijo učenja ocenjujejo kot bolj učinkovito kot dijaki poklicno-tehniškega in 

strokovnega izobraževanja, kar je lahko tudi posledica njihovega nizkega metakognitivnega 

zavedanja. Tudi rezultati obstoječe raziskave na področju razlikovanja med vzorci 

motivacijskih ciljev ter letnikom in stopnjo izobraževanja dijakov (več v 7.2.1) pokažejo, da 

dijaki 4. letnika poklicno-tehniškega izobraževanja izrazito izstopajo po visokem deležu tistih, 

ki so brez osebno vrednotenih ciljev, in po nizkem deležu usmerjenih k ciljem pristopa, 

socialnim in prihodnjim socialno statusnim ciljem. Dijaki 2. letnika srednjega poklicnega 

izobraževanja izstopajo po visokem deležu usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa 

ter nizkem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi. Dijaki 4. 

letnika strokovnega izobraževanja izstopajo po dokaj nizkem deležu usmerjenih k socialnim 

ciljem in ciljem pristopa, dijaki 2. letnika strokovnega izobraževanja pa imajo ima 

nadpovprečno visok delež usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in socialni samoobrambi. 

 
 
Samoregulacija učenja in učni uspeh dijakov 
 
 
Iz analize variance (Preglednica 62) je razvidno, da med skupinami dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja glede na njihov učni uspeh obstajajo statistično 

pomembne razlike (p < 0,05) v ocenah dimenzij:  

- Usmerjenost k zunanjim ciljem, ki je najbolj prisotna pri dijakih z odličnim uspehom, 

najmanj pa pri dijakih z zadostnim uspehom; 

- Kognitivne in metakognitivne strategije, ki je najbolj prisotna pri dijakih z odličnim 

uspehom, najmanj pa pri dijakih z nezadostnim uspehom; 

- Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja, ki je najbolj prisotna pri dijakih z odličnim 

uspehom, najmanj pa pri dijakih s prav dobrim uspehom. 
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Preglednica 60: Samoregulacija učenja in učni uspeh dijakov – aritmetične sredine in standardni odkloni 
 
 

 Dimenzije MSLQ 
 

Učni uspeh 
dijakov 
 

N 
 
 

Aritmetična 
sredina 

 

Standardni  
odklon 

 

Vrednost naloge 
 
 
 
 

nezadosten 12 2,67 0,63 
zadosten 19 3,27 1,56 
dober 190 2,88 1,15 
prav dober 175 2,86 1,05 
odličen 40 2,44 1,06 

Samoučinkovitost učenja 
 
 
 
 

nezadosten 12 2,42 0,83 
zadosten 19 2,78 1,33 
dober 190 2,67 1,06 
prav dober 175 2,52 1,03 
odličen 40 2,23 1,04 

Usmerjenost k zunanjim ciljem 
 
 
 

nezadosten 12 2,35 1,01 
zadosten 19 2,63 1,38 
dober 190 2,40 1,01 
prav dober 175 2,37 1,03 
odličen 40 1,78 0,84 

Kontrolna prepričanja o učenju 
 
 
 

nezadosten 12 2,23 0,81 
zadosten 19 2,32 1,21 
dober 190 2,05 0,86 
prav dober 175 2,06 0,83 
odličen 40 1,89 0,94 

Testna anksioznost 
 
 
 
 

nezadosten 12 3,06 1,13 
zadosten 19 3,19 1,55 
dober 190 3,18 1,60 
prav dober 175 3,48 1,59 
odličen 40 3,58 1,42 

Kognitivne in metakognitivne 
strategije 
 
 
 

nezadosten 12 2,77 0,89 
zadosten 19 2,71 0,86 
dober 190 2,46 1,05 
prav dober 175 2,35 1,01 
odličen 40 1,81 0,74 

Kriti čno mišljenje in vrednotenje 
učenja 
 
 
 

nezadosten 12 3,36 1,25 
zadosten 19 3,56 1,22 
dober 190 3,64 1,27 
prav dober 175 3,66 1,22 
odličen 40 2,68 1,14 

Samoregulacija napora 
 
 
 
 

nezadosten 12 4,89 1,14 
zadosten 19 5,04 0,66 
dober 190 4,71 1,15 
prav dober 175 4,27 1,16 
odličen 40 4,05 1,36 

Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 
 
 
 

nezadosten 12 2,72 0,76 
zadosten 19 2,98 1,16 
dober 190 2,68 1,32 
prav dober 175 2,76 1,15 
odličen 40 2,56 1,16 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 228

Za dimenzijo Samoregulacija napora je Lavenov preizkus homogenosti variance (Preglednica 

61) pokazal statistično značilnost, zaradi česar sem upoštevala post-hoc preizkus (Priloga 

150), ki je potrdil statistično pomembne razlike (p < 0,05) v ocenah dimenzije med skupinami 

odličnih dijakov in dijakov z zadostnim in dobrim uspehom ter med skupinami dijakov s prav 

dobrim uspehom ter dijaki z zadostnim in dobrim uspehom. Samoregulacija napora je najbolj 

prisotna pri dijakih z odličnim uspehom, najmanj pa pri dijakih z zadostnim uspehom.  

 
 
Preglednica 61: Samoregulacija učenja in učni uspeh dijakov – Lavenov preizkus homogenosti variance 
 
 

Dimenzije MSLQ 
 

Lavenova 
statistika 

df1 
 

df2 
 

p 
 

Vrednost naloge 1,73 4 431 0,14 
Samoučinkovitost učenja 1,09 4 431 0,36 
Usmerjenost k zunanjim ciljem 1,49 4 431 0,21 
Kontrolna prepričanja o učenju 1,42 4 431 0,23 
Testna anksioznost 0,87 4 431 0,48 
Kognitivne in metakognitivne strategije 1,26 4 431 0,28 
Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja 0,57 4 431 0,68 
Samoregulacija napora 3,11 4 431 0,02 
Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 1,50 4 431 0,20 

 

 

Iz korelacijske matrike dimenzij samoregulacije učenja (MSLQ) in učnega uspeha dijakov 

(Priloga 151) je nadalje razvidno, da med učnim uspehov dijakov in dimenzijami 

samoregulacije učenja ni statistično pomembne povezanosti. Največja, a nizka negativna 

statistična povezanost, je med učnim uspehom in med dimenzijama Samoregulacija napora     

(r = -0,22; p < 0,05) ter Kognitivne in metakognitivne strategije (r = -0,18; p < 0,05). 

Ugotovitve raziskave niso v skladu z ugotovitvami raziskav, ki so pokazale pozitivno 

povezanost samoregulacije učenja z učnimi dosežki (Boekaerts, 1997; Mousoulides in 

Philippou, 2005; Peklaj in Pečjak, 2002; Pintrich in De Groot, 1990; Puklek Levpušček, 2001; 

Shunk in Zimmerman, 1994; Zimmerman in Martinez-Pons, 1990), so pa v skladu z 

ugotovitvami slovenskih raziskovalk (Pečjak in Košir, 2003), ki povezanosti niso potrdile 

oziroma se je med njimi pokazala celo negativna povezanost. Pintrich in De Groot (1990) 

menita, da je razloge za tovrstne ugotovite mogoče pripisati temu, da mora biti učenec pri 

uporabi strategije sposoben razumeti ne le »kaj«, ampak tudi »kako« in »kdaj« strategijo 

učinkovito uporabiti oziroma, da posameznik poleg deklarativnega znanja o strategijah 

potrebuje tudi ustrezno proceduralno in pogojno znanje.  
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Predvidevam, da gre pri dijakih poklicnega in strokovnega izobraževanja za pomanjkanje 

metakognitivnega zavedanja, zaradi česar lastnega predhodnega znanja o kogniciji in 

kognitivnih strategijah ne uspejo namerno aktivirati in uporabiti v smeri doseganja učnih 

ciljev.  

 
  
Preglednica 62: Samoregulacija učenja in učni uspeh dijakov – rezultati analize variance 
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Vrednost naloge 
 
 

med skupinami 10,69 4 2,67 2,15 0,07 
znotraj skupin 535,20 431 1,24   
skupaj 545,90 435    

Samoučinkovitost 
učenja 
 

med skupinami 7,85 4 1,96 1,76 0,14 
znotraj skupin 481,20 431 1,12   
skupaj 489,00 435    

Usmerjenost k 
zunanjim ciljem 
 

med skupinami 15,21 4 3,80 3,63 0,01 
znotraj skupin 451,00 431 1,05   
skupaj 466,20 435    

Kontrolna 
prepričanja o 
učenju 

med skupinami 2,79 4 0,70 0,92 0,46 
znotraj skupin 328,30 431 0,76   
skupaj 331,10 435    

Testna 
anksioznost 
 

med skupinami 12,24 4 3,06 1,25 0,29 
znotraj skupin 1059,00 431 2,46   
skupaj 1071,00 435    

Kognitivne in 
metakognitivne 
strategije 

med skupinami 18,43 4 4,61 4,63 0,00 
znotraj skupin 429,30 431 1,00   
skupaj 447,70 435    

Kriti čno mišljenje 
in vrednotenje 
učenja 

med skupinami 34,70 4 8,67 5,69 0,00 
znotraj skupin 656,90 431 1,52   
skupaj 691,60 435    

Samoregulacija 
napora 
 

med skupinami 32,97 4 8,24 6,14 0,00 
znotraj skupin 578,60 431 1,34   
skupaj 611,60 435    

Sodelovalno 
učenje in iskanje 
pomoči 

med skupinami 2,99 4 0,75 0,50 0,74 
znotraj skupin 643,10 431 1,49   
skupaj 646,10 435    

 
 

 

Tudi iz ugotovitev analize intervjujev z dijaki je razvidno, da mnogi od njih ne načrtujejo, ne 

organizirajo in ne vrednotijo lastnega procesa učenja. Njihova samoregulacija učenja je 

usmerjena predvsem k izogibanju naporom.  
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Področja metakognicije, socialnih kognicij in samoregulacijskih (metakognitivnih) strategij so 

se za dijake pokazala kot problemska, saj učinkovitost učenja dijakov temelji izključno na 

situacijskem in površinskem pristopu oziroma površinskem kognitivnem procesiranju. Dijaki 

sicer poudarjajo samovplivanje, a se pri njih izrazito kaže odsotnost samorefleksije, 

ozaveščanja in védenja o lastnem miselnem procesu ter o okoliščinah za doseganje ciljev. 

 
Rezultati potrjujejo šesto hipotezo disertacije v naslednjih točkah: 

- samoregulacija učenja dijakov se statistično pomembno razlikuje glede na spol, letnik 

in stopnjo izobraževanja ter učni uspeh dijakov.  

 
Rezultati ne potrjujejo šeste hipoteze disertacije v naslednji točki: 

- med dimenzijami samoregulacije učenja in učnim uspehom dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja ni statistično pomembne povezanosti. 

 
 

7.3.3 Samoocene dijakov in učiteljeva ocena samoregulacije učenja dijakov v 
vzgojno-izobraževalnem kontekstu 
 
 
V nadaljevanju predstavljeni empirični rezultati dajejo odgovor na raziskovalno vprašanje  

odnosa med samoocenjeno samoregulacijo učenja dijakov in učiteljevimi ocenami 

samoregulacije dijakov. Samoregulacijski procesi imajo ključno vlogo v razvoju in uporabi 

znanj, saj izboljšujejo zavedanje o napredovanju na področju učnih dosežkov in krepijo 

zaznavo samoučinkovitosti. Raziskovalno vprašanje je za razumevanje samoregulacije učenja 

dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu pomembno, saj ocena lastne učinkovitosti sloni 

tako na samoprepričanjih o zmožnostih obvladovanja različnih strategij samoregulacije kakor 

tudi na ocenah o učinkovitosti s strani pomembnih drugih. V okviru raziskave sem predvidela, 

da samoocene dijakov o samoregulaciji učenja niso statistično pomembno povezane z 

učiteljevimi ocene samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Pri tem gre 

za ocene učiteljev, ki dijake poučujejo oziroma za njihovo oceno samoregulacijskega vedenja 

dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu.  

Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca (KMO = 0,872) in Bartlettov preizkus 

sferičnosti (χ2= 5365,592; p = 0,000) potrdita, da je faktorizacija korelacijske matrike 

smiselna in upravičena. Faktorska analiza pokaže, da gre na podlagi preučevanega vzorca za 

neizrazito faktorsko strukturo (Preglednica 64), v kolikor vključim v model vseh 12 postavk. 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

231 

Po izločitvi treh postavk (postavke št. 3, 8, 12) se struktura nekoliko popravi. Diagram lastnih 

vrednosti še vedno kaže na tri dimenzije, vendar pa je pri tretjem faktorju lastna utež nekoliko 

nizka (0,79).  

 
 
Preglednica 63: Preverjanje zanesljivosti  vprašalnika in podlestvic vprašalnika RSSRL 
 
 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zadnji faktor pred rotacijo pojasni 6,9 % variabilnosti spremenljivk, zato ga vseeno obdržim v 

modelu. Trije faktorji skupaj tako pojasnijo 47,5 % variabilnosti sistema 9 spremenljivk. Pred 

določitvijo dimenzij s faktorsko analizo so bile vse spremenljivke normalizirane (Metoda 

BLOOM). Na prvem faktorju imajo štiri spremenljivke visoke uteži, najbolj pa ga pojasnjuje 

postavka 9 »Dijak(inja) pri pouku postavlja nevsakdanja vprašanja ali vprašanja, s katerim 

pokaže svoje znanje«. Faktor poimenujem Nekonvencionalne strategije. Naslednji faktor 

zaznamujejo tri spremenljivke. Izrazito visoko utež ima postavka 5 »Dijak(inja) je 

pripravljen(a) vsakodnevno sodelovati pri pouku.« Faktor se nanaša na Notranjo motivacijo in 

cilje. Na zadnjem faktorju imata le dve spremenljivki visoko utež, najbolj pa ga pojasnjuje 

postavka 1 »Dijak(inja) zaprosi za dodatne natančne informacije o načrtovanih pisnih 

preverjanjih znanja«. Faktor poimenujem Iskanje informacij. Vse dimenzije imajo zelo 

visoke koeficiente zanesljivosti (α > 0,9). Učitelji so dokaj podobno ocenili dimenziji 

Notranje motivacije za učenje in cilje (M = 3,2) in Iskanje informacij (M = 3,3). Porazdelitev 

vrednosti je rahlo sploščena. Najnižja stopnja strinjanja je glede dimenzije Nekonvencionalne 

strategije (M = 4,4), porazdelitev vrednosti je pri tej dimenziji dokaj sploščena. Spremenljivke 

znotraj posameznih dimenzij so medsebojno zelo močno povezane, kar pokažejo tudi visoke 

vrednosti Cronbach alpfa koeficientov. 

 
 
 

Podlestvice in število ocenjevalnih postavk  
 

Postavke  
 

α 

1)      Iskanje informacij  
2)      Samoocena, samovrednotenje dejavnosti  
3)      Zastavljanje ciljev, načrtovanje in 
         zaključevanje dejavnosti  
4)      Iskanje učiteljeve pomoči  
5)      Neobičajni in nekonvencionalni komentarji,   
         uporaba organizacijskih strategij  
         in strategij pretvorbe informacij  
6)      Notranja motivacija za učenje  

1, 2 
3, 8, 12 
4, 5 
 
2, 8 
7, 9, 11 
 
 
6, 10 

0,90 
0,79 
0,89 

 
0,83 
0,90 

 
 

0,76 
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Preglednica 64: RSSRL – faktorska struktura učiteljevih ocen samoregulacije dijakov  
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9 Dijak(inja) pri pouku postavlja 
nevsakdanja vprašanja ali vprašanja, s 
katerim pokaže svoje znanje. 

0,87   

0,91 

7 Dijak(inja) ponudi pomembne 
informacije, ki pred tem niso bile omenjene 
pri pouku oziroma v učbeniku (gradivu za 
predmet). 

0,80 0,33  

11 Dijak(inja) izrazi in zagovarja mnenja, 
ki se lahko tudi razlikujejo od vašega ali od 
mnenja sošolcev/sošolk. 

0,74   

10 Dijak(inja) se prostovoljno javi za 
dodatne naloge, obveznosti ali aktivnosti, 
povezane z vsebinami predmeta. 

0,70 0,38  

5 Dijak(inja) je pripravljen(a) vsakodnevno 
sodelovati pri pouku. 

 0,91  

0,92 
6 Dijak(inja) pokaže, da se zanima za 
vsebine predmeta. 

0,37 0,77  

4 Dijak(inja) opravi naloge (obveznosti pri 
predmetu) v dogovorjenem roku ali pred 
iztekom roka. 

 0,76  

1 Dijak(inja) zaprosi za dodatne natančne 
informacije o načrtovanih pisnih 
preverjanjih znanja. 

 0,30 0,82 

0,91 
2 Dijak(inja) zaprosi za dodatne informacije 
o vaših pričakovanjih ali o prednostih, ki jih 
prinašajo domače naloge. 

  0,76 

Delež pojasnjene variance (∑ 47,5) 19,09 17,73 10,63 / 
 

                                         Op. : V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3. 

 

 
Preglednica 65: RSSRL –  opisne statistike za učiteljeve ocene samoregulacije dijakov  
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Nekonvencionalne 
strategije 

706 1 7 4,36 1,85 -0,24 -1,15 

Notranja 
motivacija za 
učenje in cilji 

706 1 7 3,22 1,74 0,51 -0,82 

Iskanje informacij 706 1 7 3,30 1,82 0,54 -0,87 
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Iz korelacijske matrike (Priloga 103) je razvidno, da so vrednosti Pearsonovih korelacijskih 

koeficientov gibljejo med 0,58 in 0,63. Dimenzije so med seboj dokaj močno povezane, saj so 

učiteljeve ocene samoregulacije dijakov v vseh treh predstavljenih vidikih zelo podobne. 

 
 
V nadaljevanju predstavljene statistike se nanašajo na samoocene dijakov o samoregulaciji 

učenja in na učiteljeve ocene samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu. V 

okviru raziskave sem predvidela, da samoocene dijakov o samoregulaciji učenja niso 

statistično pomembno povezane z učiteljevimi ocenami samoregulacije dijakov v              

vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Iz korelacijske matrike dimenzij MSLQ in dimenzij 

RSSRL (Preglednica 66) je razvidno, da so dimenzije med seboj dokaj neodvisne oziroma 

med njimi ni statistično pomembne povezanosti. Vrednosti Pearsonovih korelacijskih 

koeficientov nikjer ne presegajo vrednosti  0,22.  

 
 
Preglednica 66: Korelacijska matrika dimenzij MSLQ in dimenzij RSSRL 
 
 

Dimenzija MSLQ – dimenzija RSSRL 
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MSLQ/ Vrednost naloge 0,14(**) 0,16(**) 0,12(*) 

MSLQ/ Samoučinkovitost učenja 0,08 0,06 0,06 

MSLQ/ Usmeritev k zunanjim ciljem 0,16(**) 0,17(**) 0,22(**) 
MSLQ/ Kontrolna prepričanja o učenju 0,14(**) 0,09 0,12(*) 
MSLQ/ Testna anksioznost 0,00 0,04 0,06 
MSLQ/ Kognitivne in metakognitivne strategije 0,16(**) 0,20(**) 0,11(*) 
MSLQ/ Kritično mišljenje in vrednotenje učenja 0,15(**) 0,15(**) 0,11(*) 

MSLQ/ Samoregulacija napora 0,17(**) 0,12(*) -0,00 

MSLQ/ Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 0,08 0,12(*) 0,12(*) 

 
 
Učiteljeve ocene Nekonvencionalnih strategij dijakov niso statistično pomembno povezane z 

nobeno od dimenzij samoocen dijakov o samoregulaciji učenja, saj je vrednost Pearsonovega 

koeficienta na vseh dimenzijah MSLQ manjša od 0,2. Učiteljeve ocene Notranje motivacije 

za učenje in ciljev dijakov (RSSRL) so nizko pozitivno povezane (r = 0,20; p < 0,05) z 

dimenzijo Kognitivne in metakognitivne strategije dijakov (MSLQ).  
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Nizka pozitivna povezanost dimenzije Kognitivne in metakognitivne strategije in dimenzije 

Notranja motivacija za učenje in cilji kaže na to, da učitelji pri dijakih zaznavajo uporabo 

kognitivnih in metakognitivnih strategij, kar ocenijo kot notranjo motivacijo za učenje in 

jasnost ciljev dijakov. Učiteljeve ocene Iskanja informacij dijakov (RSSRL) so nizko 

pozitivno povezane (r = 0,22; p < 0,05) z dimenzijo dijakov Usmerjenost k zunanjim ciljem 

(MSLQ). Nizka pozitivna povezanost dimenzije Usmeritev k zunanjim ciljem in dimenzije 

Iskanje informacij kaže na to, da dijaki pri učiteljih poiščejo dodatne informacije, učitelji pa 

to ocenjujejo kot usmerjenost dijakov k zunanjim ciljem. Ugotovitve raziskovanja napeljujejo 

na sklep, da učitelji dijake, ki pri pouku zaprosijo za dodatne natančne informacije o šolskem 

delu prepoznavajo kot usmerjene k zunanjim ciljem, medtem ko dijake, ki pri pouku 

uporabljajo kognitivne in metakognitivne strategije oziroma pri pouku aktivno sodelujejo 

(samoiniciativni in odgovorni dijaki) prepoznavajo kot notranje motivirane oziroma kot 

dijake, ki imajo jasneje zastavljene cilje.  

 

Menim, da je identifikaciji razlogov za ugotovljeno nizko povezanost med ocenami učiteljev 

in samoocenami dijakov o samoregulaciji učenja slednjih ter prepoznavanju perspektiv obeh 

subjektov vzgojno-izobraževalnega konteksta v prihodnje smiselno posvetiti več pozornosti. 

Nizka povezanost med dimenzijami samoocen dijakov o samoregulaciji učenja in 

dimenzijami učiteljeve ocene samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu 

kaže na to, da povezanost med dimenzijami ni stabilna oziroma, da je v veliki meri odvisna od 

drugih vplivov socialnega konteksta, hkrati pa je nizko povezanosti dimenzij v precejšnji meri 

mogoče pripisati tudi uporabi ne povsem ustreznih merilnih instrumentov. Nadalje 

ugotavljam, da tudi uporabljeni kvantitativni pristop v merjenju samoregulacije ni bil povsem 

ustrezen, saj je bilo samoregulacijo mogoče razumeti kot bolj ali manj stabilno dimenzijo in 

ne kot kontinuum odziva dijakov na učno situacijo oziroma kot razvojno dinamični proces, ki 

je odvisen od vzgojno-izobraževanega oziroma širšega socialnega konteksta. Posledično je iz 

rezultatov mogoče sklepati, da dijaki in učitelji samoregulacijo prvih (tj. dijakov) v    

vzgojno-izobraževalnem kontekstu različno ocenjujejo oziroma vrednotijo, pri čemer je 

nadalje mogoče sklepati, da tudi zahteve in pričakovanja vzgojno-izobraževalnega konteksta 

različno interpretirajo. Glede na rezultate raziskovanja ocenjujem, da je za raziskovanje 

samoregulacije v vzgojno-izobraževalnem kontekstu v prihodnje smiselno uporabiti bodisi 

kvalitativni, bodisi kvantitativni, a kontekstno bolj senzibilen instrument, s katerim bo 

mogoče raziskati dinamično-procesni vidik in socialno naravo samoregulacije dijakov.  
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Nepovezanost med ocenami mladostnikov in učiteljev na področju samoregulacije učenja so 

pokazale tudi druge raziskave (Dahl, Bals in Turi, 2005; Friedel, Marachi in Midgley, 2002; 

Zimmermann in Martinez-Pons, 1988), ki so na eni strani ugotavljale, da učitelji 

posameznikovo samoregulacijo učenja doživljajo kot samostojen koncept, na drugi pa, da je 

za razumevanje samoregulacije učenja posameznikov potrebno upoštevati širši socialni 

kontekst. Mladostniki v zahodnih družbah namreč višje vrednotijo lastno dobro počutje kot v 

preteklosti, zaradi česar je to potrebno upoštevati tudi v vzgojno-izobraževalnem kontekstu 

(Boekaerts, 2002; Hofer, 2004). Boekaerts (1997) ugotavlja tudi, da večina posameznikov v 

vzgojno-izobraževalnih kontekstih lastnega učenja ne regulira in da tudi večina učiteljev ni 

ustrezno usposobljenih, da bi jih samoregulacije lahko naučili oziroma jo omogočili, saj 

slednji učni proces večinoma še vedno le vodijo in usmerjajo (transfer znanja). To seveda ne 

omogoča ustreznih kontekstnih pogojev, v katerih bi posameznik lahko uporabil in razvil 

lastne kognitivne in motivacijske samoregulacijske spretnosti (Tomec idr., 2006).  

 

Predpostavljam, da je v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju za učinkovitejšo 

presojo učiteljev o tem, kaj dijaki v procesu učenja dejansko počno oziroma kako 

samoregulirajo lastne vedenjske, motivacijske in kognitivne procese, potrebno kreirati 

ustreznejša, spodbudna konstruktivistična okolja, ki bodo omogočala tudi potrebne 

intervencije na področju samoregulacije učenja dijakov. Koregulacija oziroma socialne 

interakcije učenca z učitelji in vrstniki lahko oblikujejo in celo razvijajo proces 

samoregulacije, zaradi česar bi v prihodnje bilo ustrezneje uporabiti merilne instrumente, ki bi 

zajeli tudi kvaliteto socialnih interakcij znotraj vzgojno-izobraževalnega konteksta. Glede na 

ugotovitve nekaterih raziskav, ki poudarjajo, da je vzgojno-izobraževalni kontekst pomembno 

povezan s posameznikovo samoregulacijo (Zimmerman, 1994), sta namreč učiteljevo vedenje 

in kontekst poučevanja zelo pomembna pri razvoju posameznikove notranje ciljne 

usmerjenosti oziroma usmerjenosti k obvladovanju naučenega ter iskanju interesa v šolskem 

delu oziroma njegovi koristnosti in pomembnosti (Ryan in Deci, 2000). Nedavne raziskovalne 

ugotovitve namreč kažejo tudi, da je zmožnost učenca, da interpretira zahteve in izzive 

socialnega konteksta v luči svojih mnogovrstnih ciljev pomemben vidik samoregulacije 

(Boekaerts in Corno, 2005). Turner in Patrick (2004) sta ugotovila, da je samoregulacijsko 

vedenje učencev v vzgojno-izobraževalnem kontekstu pomembno povezano s pričakovanju 

učiteljev, želenimi vzorci in stopnjo motivacije ter s socialno podporo, ki so je v tem 

kontekstu deležni.  
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Na področju intervencij v vzgojno-izobraževalni praksi seveda ni bližnjic, so pa številne 

možnosti. Glede na to, da razvoj osebnih standardov poteka preko informacij, ki jih učenec 

pridobi skozi reakcije pomembnih oseb iz socialnega okolja, socialno referenčne primerjave 

in ocenjevanje dejavnosti (Bandura, 1986), bi bilo potrebne učitelje usmeriti v poglobljeno 

razumevanje spreminjajočih se potreb učencev, na temeljih katerih bi prilagodili lastne 

poučevalne strategije ter v učnih situacijah z učenci soustvarjali učna okolja opolnomočenja. 

Sistemsko celovito bi bilo smiselno na eni strani preprečevati neproduktivno ali 

neprilagodljivo vedenje in prepričanja učencev, na drugi strani pa modelirati uporabo novih 

veščin in strategij samoregulacije ter spodbujati in podpirati sodelovalno vrstniško učenje, 

metakognitivno refleksijo in samoregulacijo v konkretnih učnih situacijah.  

 

Rezultati analize korelacij med dimenzijami samoocen dijakov o samoregulaciji učenja in 

učiteljevimi ocenami samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu potrjujejo 

sedmo hipotezo disertacije. Med samoocenami dijakov o samoregulaciji učenja in 

učiteljevimi ocenami samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu ni 

statistično pomembne povezanosti. 

 
 

7.4 Ciljne usmerjenosti in samoregulacija učenja dijakov v družinskem 
kontekstu 
 
 
V nadaljevanju predstavljene statistike se nanašajo na vprašanje odnosa med izobrazbeno 

stopnjo staršev dijakov, njihovim vrednotenjem izobraževanja in ciljno usmerjenostjo ter 

ciljnimi usmerjenostmi dijakov, njihovimi učnimi dosežki in samoregulacijo učenja. Analiza 

poti med ciljno usmerjenostjo in samoregulacijo učenja dijakov v družinskem kontekstu je 

razvidna iz sheme v Prilogi 113. Za preverjanje samoregulacije učenja dijakov je bil 

uporabljen vprašalnik MSLQ (več v poglavju 7.3), za preverjanje ciljne usmerjenosti staršev 

pa vprašalnik ZMPI-OS. Pred določitvijo dimenzij ZMPI-OS s faktorsko analizo so bile vse 

spremenljivke normalizirane (Metoda BLOOM), postavke z negativno konotacijo (postavke 

št. 4, 5, 8, 9) predhodno tudi rekodirane. Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca 

(KMO = 0,625) in Bartlettov preizkus sferičnosti (χ2= 318,464; p = 0,00) sta potrdila 

smiselnost in upravičenost faktorizacije korelacijske matrike.  
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Preglednica 67: Preverjanje zanesljivosti  vprašalnika in podlestvic vprašalnika ZMPI-OS 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Preglednica 68: ZMPI-OS – faktorska struktura ocen/vrednotenja staršev  
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7 Pomembno je, da se mlad človek v šoli 
nauči čim več, saj bo le tako nekaj znal 
in imel dobre delovne navade. 

0,78   0,38 

0,61 

3 Srednja šola je zelo pomembna za 
mladostnikov osebni razvoj in napredek. 

0,60    

10 Srednja šola mladim za poklic in 
življenje daje ustrezna znanja in veščine. 

0,39   0,34 

6 Srednješolska izobrazba je nujna, da se 
mlad človek lahko osamosvoji (lasten 
dom, družina). 

0,34    

9r Srednja šola od mladih veliko preveč 
zahteva in je zanje zelo naporna. 

 0,79   

0,55 11r V srednji šoli se mladi učijo veliko 
tega, česar kasneje v poklicu in življenju 
ne bodo potrebovali. 

 0,62   

4r Zadošča mi, da se moj otrok nauči 
vsaj toliko, da ima pozitivne ocene. 

  0,85  
0,51 

8r Delo danes ni pomembna vrednota. 
Pomembno je, da se človek »znajde«. 

  0,48  

12 Bolj kot se mladostnik v šoli trudi in 
bolj kot je v šoli uspešen, lažje bo dobil 
zaposlitev. 

   0,64 
0,62 

1 Za dobro zaposlitev mladi potrebujejo 
čim višjo izobrazbo. 

   0,49 

Delež pojasnjene variance (∑ 45,4) 13,14 10,99 10,71 10,56 / 
 

                                                             Op: : V preglednici so predstavljeni samo korelacijski koeficienti z absolutno vrednostjo nad 0,3. 

 
 
Faktorska analiza je pokazala, da so nekatere spremenljivke šibko povezane s ostalimi 

oziroma imajo nizko komunaliteto, zaradi česar jih je bilo potrebno iz modela izločiti.  

Podlestvice in število ocenjevalnih postavk Postavke     α 
1)      Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje  
2)      Vrednotenje izobrazbe za razvoj in  
          osamosvojitev  
3)      Usmerjenost k izvedbi/dosežku  
4)      Usmerjenost k obvladovanju/delu  

1, 2, 7, 10, 12 
 
3, 6, 7, 10 
4r, 5r, 8r, 9r, 11r 
7, 10 

0,57 
 

0,62 
0,62 
0,65 
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S štirimi faktorji je bilo namreč mogoče pojasniti 40,1 % variance. Glede na število 

spremenljivk, vključenih v faktorsko analizo, je izbor štirih faktorjev največji možen. Po 

izločitvi dveh postavk (postavki št. 2, 5) se je delež pojasnjene variance zvišal. Po pravokotni 

rotaciji tako skupno pojasnijo 45,4 % variance, od tega odpade na prvi faktor 13,1 %, na drugi 

11,0 %, na tretji 10,7 % in na zadnji 10,6 % variance (Preglednica 68).  

 

Prvi faktor vključuje štiri spremenljivke. Najvišjo faktorsko utež ima postavka 7 »Pomembno 

je, da se mlad človek v šoli nauči čim več, saj bo le tako nekaj znal in imel dobre delovne 

navade«, dve spremenljivki pa imata nizko faktorsko utež, kar posledično pomeni nizko 

stopnjo zanesljivosti (Cronbach alpfa = 0,62). Faktor poimenujem Vrednotenje izobrazbe za 

razvoj in osamosvojitev. Naslednji faktor se nanaša na Usmerjenost k izvedbi/dosežku in 

pokriva zgolj dve spremenljivki, ki imata prvotno negativno konotacijo in sem jima lestvici 

obrnila. Najbolje ga opisuje postavka 9 »Srednja šola od mladih veliko preveč zahteva in je 

zanje zelo naporna«. Tretji faktor se nanaša na Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje in prav 

tako vključuje dve spremenljivki. Visoko faktorsko utež ima postavka 4 »Zadošča mi, da se 

moj otrok nauči vsaj toliko, da ima pozitivne ocene«.  Zadnji faktor z dvema spremenljivkama 

se nanaša na Usmerjenost k obvladovanju/delu. Postavka, ki ga najbolj opisuje, je: »Bolj kot 

se mladostnik v šoli trudi in bolj kot je v šoli uspešen, lažje bo dobil zaposlitev.« Glede na to, 

da imajo zadnje tri dimenzije zgolj po dve postavki so tudi stopnje zanesljivosti nizke. 

Najvišjo stopnja strinjanja so imeli starši glede dimenzije Usmerjenost k obvladovanju/delu 

(M = 4,5; SO = 1,6). To je tudi edina dimenzija, ki je ocenjena nad srednjo vrednostjo         

(M = 3,5). Dimenzija Usmerjenost k izvedbi/dosežku je ocenjena s povprečno oceno           

(M = 3,5; SO = 1,5).  

 
 
Preglednica 69: ZMPI-OS – opisne statistike za ocene/vrednotenja staršev 
 
 

  
N 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Koeficient 
asimetričnosti 

Koeficient 
sploščenosti 

Vrednotenje 
izobrazbe za 
razvoj in 
osamosvojitev 

192 1 6,00 2,20 0,90 1,10 1,90 

Usmerjenost k 
izvedbi/dosežku 

192 1 6,70 3,50 1,50 0,20 -0,90 

Vrednotenje 
izobrazbe za 
zaposlovanje 

192 1 7,00 2,90 1,50 0,50 -0,60 

Usmerjenost k 
obvladovanju/delu 

192 1 7,00 4,50 1,60 -0,30 -0,80 
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V raziskavo vključeni starši se z dimenzijama Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje in 

Vrednotenje izobrazbe za razvoj in osamosvojitev bolj ne strinjajo kot strinjajo, saj sta 

ocenjeni s povprečnima ocena pod sredino lestvice. Slednja je tudi izrazito asimetrična v 

desno in se sploščeno porazdeljuje. Iz korelacijske matrike (Priloga 107) je razvidno, da so 

dimenzije Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje in Vrednotenje izobrazbe za razvoj in 

osamosvojitev ter Usmerjenost k izvedbi/dosežku in Usmerjenost k obvladovanju/delu med 

seboj popolnoma neodvisne (r = 0; p > 0,05). Dimenziji Vrednotenje izobrazbe za 

zaposlovanje in Vrednotenje izobrazbe za razvoj in osamosvojitev sta šibko pozitivno 

povezani (r = 0,32; p < 0,05). Dimenzija Usmerjenost k izvedbi/dosežku je nepovezana z 

dimenzijo Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje (r = 0,01; p > 0,05) in šibko pozitivno 

povezana z dimenzijo Usmerjenost k obvladovanju/delu (r = 0,33; p < 0,05). Dimenziji 

Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje in Usmerjenost k obvladovanju/delu sta medsebojno 

nepovezani (r = 0,07; p > 0,05). 

 

Na podlagi korelacijske analize je mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne pozitivne 

povezave med tem, kako starši vrednotijo izobrazbo svojih otrok in med njihovo ciljno 

usmerjenostjo. Glede na ugotovitve raziskovanja je mogoče sklepati, da je ciljna usmerjenost 

staršev k dosežkom njihovih otrok skladna s cilji poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

kjer je vrednost učnih dosežkov praviloma povezana z učinkovitostjo obvladovanja 

poklicnega oz. strokovnega področja. Predvidoma je tudi korelacijo med vrednotenjem 

izobrazbe za zaposlovanje in med vrednotenjem izobrazbe za razvoj in osamosvojitev mogoče 

pripisati istemu razlogu.  

 
 
Učni dosežki dijakov v družinskem kontekstu 

 
 
V raziskavi sem predvidela, da se ciljna usmerjenost staršev dijakov k ciljem izvedbe/dosežka 

in njihovo vrednotenje izobraževanja dijakov za zaposlovanje oziroma za razvoj in 

osamosvojitev statistično pomembno razlikuje glede na njihovo doseženo izobrazbeno 

stopnja. Brown-Forsythejeva statistika (Preglednici 70 in 71) je pokazala statistično 

pomembne razlike med skupinami staršev glede na njihovo izobrazbeno stopnjo in sicer med 

izobrazbeno stopnjo staršev ter usmerjenostjo staršev k izvedbi/dosežku oziroma k 

obvladovanju/delu.  
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Preglednica 70: Vrednotenje/ocene izobraževanja dijakov in izobrazba staršev – aritmetične sredine in 
standardni odkloni 
 
 

Dimenzije RSSRL 
 

Skupine 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odkloni 

Vrednotenje izobrazbe za 
razvoj in osamosvojitev 
 
 

OŠ ali manj 2,25 1,23 
SPI 2,16 0,93 
SSI, G 2,30 0,87 
VŠ ali več 2,17 0,74 

Usmerjenost k 
izvedbi/dosežku 
 
 

OŠ ali manj 4,15 1,55 
SPI 3,27 1,47 
SSI, G 3,44 1,43 
VŠ ali več 3,19 1,29 

Vrednotenje izobrazbe za 
zaposlovanje 
 
 

OŠ ali manj 2,69 1,55 
SPI 2,82 1,61 
SSI, G 3,10 1,36 
VŠ ali več 3,20 1,48 

Usmerjenost k 
obvladovanju/delu 
 
 

OŠ ali manj 4,90 1,63 
SPI 4,60 1,64 
SSI, G 4,39 1,55 
VŠ ali več 3,61 1,66 

                     
Op.: OŠ ali manj – osnovna šola ali manj;  SPI – poklicna šola;   

SSI, G – srednja strokovna šola, gimnazija; VŠ ali več– višja šola ali več. 

 
 
 
Preglednica 71: Vrednotenje/ocene izobraževanja dijakov in izobrazba staršev – rezultati analize variance 
 
 

 Dimenzije RSSRL 
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Vrednotenje izobrazbe za razvoj 
in osamosvojitev 
 

med skupinami 0,74 3 0,25 0,28 0,84 
znotraj skupin 169,77 188 0,90   
skupaj 170,52 191    

Usmerjenost k izvedbi/dosežku 
 
 

med skupinami 20,65 3 6,88 3,28 0,02 
znotraj skupin 394,68 188 2,10   
skupaj 415,32 191    

Vrednotenje izobrazbe za 
zaposlovanje 
 

med skupinami 6,36 3 2,12 0,93 0,43 
znotraj skupin 427,57 188 2,27   
skupaj 433,94 191    

Usmerjenost k obvladovanju/delu 
 
 

med skupinami 27,73 3 9,24 3,55 0,02 
znotraj skupin 489,56 188 2,60   
skupaj 517,28 191    
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Iz post-hoc preizkusov (Priloge 123-126) je nadalje razvidno, da se po spremenljivki 

usmerjenost k izvedbi/dosežku med seboj statistično pomembno razlikujeta (p < 0,05) skupini 

staršev z doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj ter starši skupine z višjo šolo ali več, po 

spremenljivki usmerjenost k obvladovanju/dosežku pa skupini staršev s srednjo poklicno 

izobrazbo in staršev z osnovnošolsko izobrazbo s skupino staršev z višjo šolo ali več. Starši 

dijakov z višjo izobrazbo so pomembno višje usmerjeni k ciljem obvladovanja/dela in ciljem 

izvedbe/dosežka kot starši ostalih skupin. Brown-Forsytheov preizkus na spremenljivkah 

vrednotenja izobrazbe za zaposlovanje/razvoj in osamosvojitev dijakov ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med skupinami.  

 

V raziskavi sem tudi predvidela, da se učni dosežki (učni uspeh) dijakov razlikujejo glede na 

izobrazbeno stopnjo njihovih staršev. Brown-Forsytheov preizkus analize variance 

(Preglednica 73) pokaže, da se učni uspeh dijakov glede na izobrazbeno stopnjo njihovih 

staršev statistično pomembno ne razlikuje, aritmetične sredine (Preglednica 72) pa nakazujejo 

trend, da z izobrazbo staršev narašča tudi učna uspešnost dijakov. Tudi Post-hoc preizkus 

(Priloga 127) glede na izobrazbeno stopnjo staršev ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med starši na področju učnih dosežkov njihovih otrok, kar je mogoče pripisati tudi majhnemu 

vzorcu v raziskavi sodelujočih staršev. 

 
 
Preglednica 72: Učni uspeh dijakov in izobrazba staršev – aritmetične sredine in standardni odkloni 
 
 

Odvisna spremenljivka   N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

osnovna šola ali manj 34 3,52 0,99 
poklicna šola 74 3,47 1,00 
srednja strokovna  šola, gimnazija 57 3,74 0,72 
višja šola ali več 27 3,91 0,97 
Skupaj 192 3,62 0,92 

 
 

Preglednica 73: Učni uspeh dijakov in izobrazba staršev – rezultati analize variance 
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med skupinami 4,30 3 1,43 1,70 0,17 
znotraj skupin 134,12 159 0,84   
skupaj 138,42 162    
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Ciljna usmerjenost dijakov v družinskem kontekstu 

 
 
V nadaljevanju predstavljene statistike se nanašajo na vprašanje odnosa med izobrazbeno 

stopnjo staršev dijakov in ciljnimi usmerjenostmi dijakov. V raziskavi sem predvidela, da se 

dijaki v svoji cilji usmerjenosti statistično pomembno razlikujejo glede na izobrazbeno 

stopnjo svojih staršev. Brown-Forsythejeva statistika (Preglednici 74 in 75) je pokazala 

statistično pomembne razlike (p < 0,05) med skupinami staršev glede na njihovo doseženo 

stopnjo izobrazbe in sicer med stopnjo izobrazbe staršev ter naslednjimi dimenzijami ciljev      

dijakov: predhodne izkušnje dijakov o ciljih (p = 0,00), cilji izogibanja izvedbe/obvladovanja 

(p = 0,02), cilji izogibanja neprijetnim posledicam (p = 0,01) in cilji socialnega povezovanja 

in odobravanja (p = 0, 04). Post-hoc preizkusi (Priloge 139–149) nadalje potrjujejo statistično 

pomembne razlike  v ocenah dimenzij: 

- Predhodne izkušnje dijakov o ciljih (Priloga 131) med skupinama staršev z doseženo 

srednjo strokovno izobrazbo in gimnazijo ter skupino staršev z dosežno višješolsko ali 

višjo izobrazbo; 

- Cilji izogibanja izvedbe/obvladovanja (Priloga 133) med skupinama staršev z 

doseženo srednjo poklicno izobrazbo in skupino staršev z dosežno višješolsko ali višjo 

izobrazbo; 

- Cilji izogibanja neprijetnim posledicam (Priloga 135) med skupinami staršev z 

doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj in srednjo poklicno izobrazbo ter skupino 

staršev z dosežno višješolsko ali višjo izobrazbo. 

 

Izraznost Ciljev socialnega povezovanja in odobravanja ter pripisovanje pomembnosti 

Predhodnim izkušnjam o ciljih pri dijakih z višjo izobrazbeno stopnjo njihovih staršev pada, 

izraznost Ciljev izogibanja izvedbe/obvladovanja in Ciljev izogibanja neprijetnim 

posledicam, pa z višjo izobrazbeno stopnjo njihovih staršev narašča. Predhodne izkušnje o 

ciljih so najpomembnejše dijakom staršev z doseženo srednjo strokovno izobrazbo ali 

gimnazijo, cilji socialnega povezovanja in odobravanja pa dijakom staršev z doseženo 

osnovnošolsko izobrazbo ali brez izobrazbe. Cilji izogibanja izvedbe/obvladovanja so 

najmanj izraženi med dijaki staršev z doseženo srednjo poklicno izobrazbo, cilji izogibanja 

neprijetnim posledicam pa med dijaki, katerih starši imajo zaključeno osnovno šolo ali pa so 

brez izobrazbe. 
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Preglednica 74: Ciljne usmerjenosti dijakov in izobrazba staršev – aritmetične sredine in standardni odkloni 
 
 

Dimenzije CSK 
 

Skupine 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odkloni 

Cilji obvladovanja dela 
 
 
 

OŠ ali manj 2,92 1,09 
SPI 3,03 1,39 
SSI, G 3,07 1,19 
VŠ ali več 3,71 1,35 

Neposredna samoregulacija ciljev 
 
 
 

OŠ ali manj 2,20 0,71 
SPI 2,42 1,01 
SSI, G 2,33 0,95 
VŠ ali več 2,55 0,89 

Cilji izvedbe/dosežka 
 
 
 

OŠ ali manj 2,99 1,42 
SPI 3,55 1,63 
SSI, G 3,71 1,54 
VŠ ali več 3,98 1,68 

Predhodne izkušnje o ciljih 
 
 
 

OŠ ali manj 2,84 1,47 
SPI 2,85 1,16 
SSI, G 2,38 0,90 
VŠ ali več 3,59 1,38 

Cilji ego samoobrambe 
 
 
 

OŠ ali manj 4,91 1,10 
SPI 5,25 1,14 
SSI, G 5,28 1,30 
VŠ ali več 4,85 0,96 

Cilji izogibanja izvedbe/obvladovanja 
 
 
 

OŠ ali manj 4,24 2,10 
SPI 4,66 1,92 
SSI, G 3,93 1,97 
VŠ ali več 3,18 1,92 

Cilji socialne samoobrambe 
 
 
 

OŠ ali manj 3,47 1,84 
SPI 3,53 1,87 
SSI, G 2,84 1,76 
VŠ ali več 2,79 1,58 

Cilji izogibanja neprijetnim posledicam 
 
 
 

OŠ ali manj 4,64 1,43 
SPI 4,34 1,49 
SSI, G 4,00 1,33 
VŠ ali več 3,42 1,36 

Cilji socialnega povezovanja in 
odobravanja 
 
 

OŠ ali manj 3,63 1,60 
SPI 3,59 1,47 
SSI, G 4,20 1,45 
VŠ ali več 4,41 1,41 

Prihodnji socialno statusni cilji in 
zaznavanje socialne podpore 
 
 

OŠ ali manj 2,32 0,79 
SPI 2,18 0,86 
SSI, G 2,27 1,13 
VŠ ali več 2,57 0,98 

Cilji socialne odgovornosti in 
ustrežljivosti 
 
 

OŠ ali manj 2,78 1,22 
SPI 2,80 1,11 
SSI, G 3,11 1,22 
VŠ ali več 2,95 0,89 

 
Op.: OŠ ali manj – osnovna šola ali manj;  SPI – poklicna šola;  

 SSI, G – srednja strokovna šola, gimnazija; VŠ ali več – višja šola ali več. 
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Preglednica 75: Ciljne usmerjenosti dijakov in izobrazba staršev – rezultati analize variance 
 
 

Dimenzije CSK 
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Cilji obvladovanja dela 
 
 

med skupinami 9,36 3 3,12 1,92 0,13 
znotraj skupin 258,64 159 1,63   
skupaj 267,99 162    

Neposredna samoregulacija 
ciljev 
 

med skupinami 1,74 3 0,58 0,67 0,57 
znotraj skupin 136,80 159 0,86   
skupaj 138,54 162    

Cilji izvedbe/dosežka 
 
 

med skupinami 14,52 3 4,84 1,96 0,12 
znotraj skupin 393,27 159 2,47   
skupaj 407,79 162    

Predhodne izkušnje o ciljih 
 
 

med skupinami 22,82 3 7,61 5,45 0,00 
znotraj skupin 221,84 159 1,40   
skupaj 244,66 162    

Cilji ego samoobrambe 
 
 

med skupinami 5,20 3 1,73 1,29 0,28 
znotraj skupin 214,42 159 1,35   
skupaj 219,62 162    

Cilji izogibanja 
izvedbe/obvladovanja 
 

med skupinami 39,54 3 13,18 3,40 0,02 
znotraj skupin 616,76 159 3,88   
skupaj 656,30 162    

Cilji socialne samoobrambe 
 
 

med skupinami 18,97 3 6,32 1,97 0,12 
znotraj skupin 511,52 159 3,22   
skupaj 530,49 162    

Cilji izogibanja neprijetnim 
posledicam 
 

med skupinami 21,95 3 7,32 3,65 0,01 
znotraj skupin 318,36 159 2,00   
skupaj 340,31 162    

Cilji socialnega povezovanja 
in odobravanja 
 

med skupinami 18,09 3 6,03 2,76 0,04 
znotraj skupin 346,91 159 2,18   
skupaj 365,00 162    

Prihodnji socialno statusni 
cilji in zaznavanje soc. podp. 
 

med skupinami 2,63 3 0,88 0,96 0,41 
znotraj skupin 145,42 159 0,92   
skupaj 148,05 162    

Cilji socialne odgovornosti in 
ustrežljivosti 
 

med skupinami 3,27 3 1,09 0,84 0,47 
znotraj skupin 206,30 159 1,30   
skupaj 209,57 162    

 
 
Rezultati raziskave so delno skladni z ugotovitvami nekaterih drugih raziskovalcev, ki kažejo 

na to, da imajo starši pomembno vlogo pri oblikovanju ciljne usmerjenosti svojih otrok 

(Khattab, 2005; Marjoribanks, 2002). Skladnosti ni mogoče povsem potrditi z ugotovitvami 

raziskovalcev (Mirkov, Spasenović in Trebješanin, 2005), da je izobrazba staršev povezana s 

cilji dosežkov in socialnimi cilji otrok, predvsem z njihovimi socialno statusnimi cilji.  
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Mirkov, Spasenović in Trebešjanin (2005) so ugotovili, da mladostniki, katerih starši imajo 

univerzitetno izobrazbo, socialno statusne cilje pomembno višje vrednotijo, kar pa ni v skladu 

z raziskovalnimi ugotovitvami disertacije. Rezultati disertacije razlik v ciljni usmerjenosti 

dijakov k socialno statusnim ciljem glede na izobrazbeno stopnjo njihovih staršev ne potrdijo, 

pokažejo pa, da so dijaki staršev z višjo izobrazbo bolj usmerjeni k ciljem izogibanja ter manj 

k socialnim ciljem povezovanja in odobravanja.  

 
 
Samoregulacija učenja dijakov v družinskem kontekstu 

 
 
V nadaljevanju predstavljene statistike se nanašajo na vprašanje odnosa med izobrazbeno 

stopnjo staršev dijakov in samoregulacijo učenja dijakov. V raziskavi sem predvidela, da se 

dijaki v samoregulaciji učenja glede na izobrazbeno stopnjo svojih staršev statistično 

pomembno razlikujejo. Iz preglednic 76 in 77 je razvidno, da med skupinami staršev glede na 

njihovo doseženo stopnjo izobrazbe, na področju samoregulacije učenja njihovih otrok 

obstaja statistično pomembna razlika (p < 0,05) samo v ocenah dimenzije Sodelovalno učenje 

in iskanje pomoči (p = 0,01). Sodelovalno učenje je najmanj uveljavljeno med dijaki staršev z 

dosežno višješolsko ali višjo izobrazbo, najbolj pa med dijaki z doseženo srednjo strokovno 

izobrazbo in gimnazijo. Post-hoc preizkusi (Priloge 139–147) so potrdili statistično 

pomembne razlike  v ocenah dimenzij: 

- Usmerjenost k zunanjim ciljem (Priloga 141) in Testna anksioznost (Priloga 143) med 

skupinama staršev z doseženo srednjo poklicno izobrazbo in skupino staršev z 

dosežno višješolsko ali višjo izobrazbo; 

- Sodelovalno učenje in iskanje pomoči (Priloga 147) med skupinama staršev z 

doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj in srednjo strokovno izobrazbo in 

gimnazijo ter skupino staršev z dosežno višješolsko ali višjo izobrazbo. 

 
Izraznost vseh treh dimenzij z višjo izobrazbo staršev upada. Usmerjenost k zunanjim ciljem 

je najmanj izražena pri dijakih staršev z doseženo višješolsko ali višjo izobrazbo, najbolj pri 

dijakih staršev z doseženo srednjo poklicno izobrazbo. Pri teh dijakih je tudi najbolj izražena 

dimenzija testne anksioznosti. Kot je razvidno iz rezultatov raziskovanja, so starši dijakov z 

višjo izobrazbo sicer pomembno višje usmerjeni k ciljem obvladovanja/dela ter ciljem 

izvedbe/dosežka kot starši ostalih izobrazbenih skupin, a so njihovi otroci bolj usmerjeni k 

ciljem izogibanja kot dijaki staršev drugih skupin.  
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Pri teh dijakih je zaslediti tudi nižje izraženo anksioznost in usmerjenost k zunanjim ciljem, 

ciljem socialnega povezovanja in odobravanja ter sodelovalnemu učenju in iskanju pomoči 

kot pri dijakih staršev drugih izobrazbenih skupin. Raziskovalne ugotovitve omogočajo 

sklepanje o predvidenem višjem socialnem statusu družin staršev z višjo izobrazbeno stopnjo 

in s tem povezano motivacijo dijakov na področju zastavljanja in doseganja ciljev oziroma s 

tem povezano samoregulacijo učenja. 

 
 
Preglednica 76: Samoregulacija učenja dijakov in izobrazba staršev – aritmetične sredine in standardni odkloni 
 
 

Dimenzije MSLQ 
 

 Skupine 
 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odkloni 

Vrednost naloge 
 
 
 

OŠ ali manj 2,46 0,85 
SPI 2,83 1,10 
SSI, G 2,97 1,09 
VŠ ali več 2,93 1,09 

Samoučinkovitost učenja 
 
 
 

OŠ ali manj 2,53 1,27 
SPI 2,45 0,93 
SSI, G 2,37 0,82 
VŠ ali več 2,48 1,05 

Usmerjenost k zunanjim ciljem 
 
 
 

OŠ ali manj 2,38 1,14 
SPI 2,18 0,85 
SSI, G 2,37 0,94 
VŠ ali več 2,83 1,32 

Kontrolna prepričanja o učenju 
 
 
 

OŠ ali manj 2,04 0,84 
SPI 2,02 0,81 
SSI, G 1,92 0,72 
VŠ ali več 2,10 0,85 

Testna anksioznost  
 
 
 

OŠ ali manj 3,13 1,16 
SPI 3,05 1,58 
SSI, G 3,33 1,45 
VŠ ali več 4,05 1,63 

Kognitivne in metakognitivne strategije 
 
 
 

OŠ ali manj 2,02 0,73 
SPI 2,16 0,87 
SSI, G 2,21 1,09 
VŠ ali več 2,71 1,18 

Kriti čno mišljenje in vrednotenje učenja 
 
 
 

OŠ ali manj 3,19 1,49 
SPI 3,40 1,22 
SSI, G 3,33 1,19 
VŠ ali več 3,95 1,08 

Samoregulacija napora 
 
 
 

OŠ ali manj 4,40 1,12 
SPI 4,55 1,18 
SSI, G 4,49 1,26 
VŠ ali več 3,89 1,31 

Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 
 
 
 

OŠ ali manj 2,37 1,13 
SPI 2,54 1,01 
SSI, G 2,26 1,07 
VŠ ali več 3,23 1,17 

 
Op.: OŠ ali manj – osnovna šola ali manj;  SPI – poklicna šola;  

SSI, G – srednja strokovna šola, gimnazija; VŠ ali več – višja šola ali več. 
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Preglednica 77: Samoregulacija učenja dijakov in izobrazba staršev – rezultati analize variance 
 
 

 

 

 

Ocenjujem, da se je na področju ciljne usmerjenosti in samoregulacije učenja dijakov ter 

ustreznega vrednotenja srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, v smeri 

povečevanja učinkovitega kompetenčnega vključevanja mladih na trg dela, tudi v prihodnje 

potrebno posvetiti preučevanju družinskega konteksta oziroma njegove vpetosti v širši 

socialni kontekst oziroma drugim pomembnim dejavnikom znotraj družinskega konteksta. 

Raziskovalne ugotovitve disertacije na področju družinskega konteksta namreč omogočajo 

samo parcialni vpogled v naravo in dinamiko motivacijske strukture ciljnih usmerjenosti 

dijakov v povezavi z družinskim kontekstom. Osredotočajo se samo na nekatere od 

pomembnih dejavnikov družinskega konteksta, tj. na doseženo stopnjo izobrazbe staršev ter 

ciljno usmerjenost in vrednotenje izobraževanja staršev v povezavi z ciljno usmerjenostjo 

dijakov. 

Dimenzije MSLQ 
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Vrednost naloge 
 
 

med skupinami 5,13 3 1,71 1,54 0,21 
znotraj skupin 176,17 159 1,11     
skupaj 181,30 162       

Samoučinkovitost učenja 
 
 

med skupinami 0,58 3 0,19 0,20 0,90 
znotraj skupin 154,09 159 0,97     
skupaj 154,66 162       

Usmerjenost k zunanjim ciljem 
 
 

med skupinami 6,93 3 2,31 2,30 0,08 
znotraj skupin 159,83 159 1,01     
skupaj 166,76 162       

Kontrolna prepričanja o učenju 
 
 

med skupinami 0,62 3 0,21 0,33 0,81 
znotraj skupin 100,13 159 0,63     
skupaj 100,75 162       

Testna anksioznost  
 
 

med skupinami 17,01 3 5,67 2,58 0,06 
znotraj skupin 349,57 159 2,20     
skupaj 366,57 162       

Kognitivne in metakognitivne 
strategije 
 

med skupinami 6,73 3 2,25 2,39 0,07 
znotraj skupin 149,22 159 0,94     
skupaj 155,96 162       

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 
 

med skupinami 8,04 3 2,68 1,72 0,16 
znotraj skupin 247,31 159 1,56     
skupaj 255,35 162       

Samoregulacija napora 
 
 

med skupinami 7,43 3 2,48 1,68 0,17 
znotraj skupin 234,25 159 1,47     
skupaj 241,69 162       

Sodelovalno učenje in iskanje 
pomoči 
 

med skupinami 15,07 3 5,02 4,38 0,01 
znotraj skupin 182,31 159 1,15     
skupaj 197,38 162       
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Rezultati raziskave potrjujejo osmo hipotezo disertacije v naslednji točki: 

- ciljna usmerjenost staršev dijakov k izvedbi/dosežku ter njihova usmerjenosti k 

obvladovanju/dosežku se statistično pomembno razlikuje glede na njihovo doseženo 

izobrazbeno stopnjo. 

Rezultati raziskave ne potrjujejo osme hipoteze v naslednji točki: 

- med starši dijakov z različno doseženo stopnjo izobrazbe na področju vrednotenja 

izobrazbe dijakov za zaposlovanje oziroma za razvoj in osamosvojitev ni statistično 

pomembnih razlik. 

 

Rezultati raziskave potrjujejo deveto hipotezo disertacije v naslednjih točkah: 

- dijaki se v cilji usmerjenosti glede na izobrazbeno stopnjo svojih staršev statistično 

pomembno razlikujejo v usmerjenosti k ciljem izogibanja izvedbe/obvladovanja, v 

ciljih izogibanja neprijetnim posledicam, ciljih socialnega povezovanja in odobravanja 

ter v vrednotenju predhodnih izkušenj o ciljih; 

- dijaki se v samoregulaciji učenja glede na izobrazbeno stopnjo svojih staršev 

statistično pomembno razlikujejo v usmerjenosti k zunanjim ciljem, v izraženosti 

testne anksioznosti (dimenziji motivacije) ter  v dimenzijah učnih strategij sodelovalno 

učenje in iskanje pomoči. 

Rezultati raziskave ne potrjujejo devete hipoteze v naslednji točki: 

- dijaki se v učnih dosežkih glede na izobrazbeno stopnjo svojih staršev statistično 

pomembno ne razlikujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 

 

249 

8 Sklepne ugotovitve  

 
 

V okviru disertacije sem preučevala cilje in delovanje samoregulacijskih mehanizmov dijakov 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v socialnem kontekstu, oziroma njihove 

ciljne usmerjenosti, vzorce motivacijskih ciljev in samoregulacijo učenja dijakov. Za namene 

doktorske disertacije sem oblikovala raziskovalni model (Slika 27), znotraj katerega sem 

umestila pet sklopov raziskovalnih vprašanj. Prvi sklop se nanaša na naravo ciljev in ciljno 

usmerjenost dijakov, drugi na vzorce motivacijskih ciljev dijakov, tretji na njihovo 

samoregulacijo učenja, četrti na učinkovitost samoregulacije dijakov v                          

vzgojno-izobraževalnem kontekstu, peti pa na ciljno usmerjenost in samoregulacijo učenja 

dijakov v družinskem kontekstu. 

 
 
Slika 21: Raziskovalni model doktorske disertacije  
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Empirični del disertacije je zasnovan na celostnem pristopu k merjenju, analizi in 

interpretaciji raziskovanja, na načrtu mešanih modelov raziskovanja, ki upoštevajo zaporedje 

zbiranja podatkov, prioriteto podatkov, nivo kombiniranja metod in teoretski vidik 

raziskovanja (Bogdan in Biklen, 2003; Carvalho in White, 1997; Cerniglia, 2008). 

Raziskovanje je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi  raziskovanja (prvi del prvega sklopa 

empiričnega dela disertacije) sem uporabila (1) tehniko intervjuja. Namenjena je bila 

identifikaciji in opredelitvi narave ciljev in ciljne usmerjenosti dijakov srednjega poklicnega 

in strokovnega izobraževanja, širitvi razumevanja in dodatne klasifikacije ciljev dijakov pri 

konstrukciji lastnega instrumenta za merjenje ciljev. V drugi fazi  (drugi del prvega sklopa ter 

drugi do peti sklop empiričnega dela disertacije) sem uporabila deskriptivno in           

kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja, s pridobivanjem podatkov iz različnih 

virov: (2) Vprašalnika motivacijskih strategij pri učenju (MSLQ), (3) Vprašalnika učiteljeve 

ocene samoregulacije dijakov (RSSRL), (4) Vprašalnika ciljev dijakov v socialnem kontekstu 

(CSK) in (5) Vprašalnika dojemanja zaposlitvenih možnosti in pomembnosti izobraževanja: 

ocena staršev (ZMPI-OS).  

 

V raziskovalnem procesu sem preverjala devet raziskovalnih hipotez o odnosih med cilji, 

ciljnimi usmerjenostmi, vzorci motivacijskih ciljev, samoregulacijo učenja in učnimi dosežki 

dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v socialnem kontekstu. Dosedanje 

raziskave so namreč pokazale, da so učni dosežki povezani z ciljno usmerjenostjo (Ames, 

1992; Anderman idr., 1999; Darnon idr., 2006; Hofer idr., 1998; Kitsantas idr., 2009; Midgley 

idr., 2001; Patrick idr., 2007; Pintrich in Schunk, 1996; Pintrich, 2000a) in uporabo 

samoregulacijskih učnih strategij (Glaser in Brunstein 2007; Patrick idr. 2007; Pintrich, 

2000a; Torrance, Fidalgo in Garcia, 2007). Socialni kontekst je povezan s posameznikovim 

vedenjem preko njegovih kognitivnih procesov ovrednotenja, ki mu nadalje služijo kot vodila 

za presojo in ukrepanje. Predpostavljala sem, da je samoregulacijo učenja dijakov mogoče 

bolje razumeti, v kolikor se preuči njihove cilje oziroma ciljne usmerjenosti. Proces 

samoregulacije je namreč odločilno odvisen od dobro integrirane hierarhije ciljev (Boekaerts 

in Cascallar, 2006). Tako proces zastavljanja in doseganja ciljev, kakor tudi proces 

samoregulacije učenja pa je mogoče razumeti šele skozi perspektivo socialnega konteksta 

oziroma interakcij znotraj njega (Bandura, 1997, 1999, 2003; Cervone, Shadel in Jencius, 

2001; Darnon idr., 2006; Eccles in Wiegfield, 2002; Harackiewicz idr., 2002; Pintrich 2003; 

Pintrich in Schunk, 2002).  
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Cilji in vloge socialnega konteksta namreč usmerjajo in omejujejo spremljanje, regulacijo in 

nadziranje posameznikovih kognicij, njegovo motivacijo in vedenje oziroma njegovo 

samoregulacijo, samoregulacija pa vključuje samoustvarjanje misli, čustev in vedenj, ki so 

načrtovane in ciklično prilagojene doseganju osebnih ciljev. Predpostavljala sem, da se 

specifične kombinacije latentnih ciljnih usmerjenosti dijakov v socialnem kontekstu 

združujejo v vzorce motivacijskih ciljev s homogeno strukturo, ti pa nadalje pomembno 

razlikujejo tudi samoregulacijo učenja dijakov in njihove učne dosežke.  

 

Prvi sklop empiričnega dela disertacije, ki se nanaša na naravo ciljev in ciljno usmerjenost 

dijakov, sem zasnovala po principu kombiniranja metod raziskovanja; prva faza prvega 

sklopa se nanaša na izvedbo intervjujev z dijaki. Ugotovitve analize empiričnega gradiva 

intervjujev potrjujejo prvo hipotezo doktorske disertacije, da so pri dijakih srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja cilji socialnega konteksta (socialni cilji) pomembno 

povezani s cilji osebnega konteksta (cilji dosežka oziroma cilji pristopa in izogibanja) 

oziroma da je usmerjenost dijakov k socialnim ciljem in k ciljem izogibanja izrazitejša kot 

usmerjenost k ciljem pristopa. Ocene dijakov o pomembnosti učnih dosežkov se glede na 

povezanost teh ocen z drugimi dejavniki socialnega konteksta izkažejo kot navidezne in manj 

pomembne. V povezavi z dejavniki okolja se pokaže, da ocene dijakov o pomembnosti učnih 

dosežkov in učenja izhajajo predvsem iz zaznanih pričakovanj socialnega konteksta in ne iz 

njihovih notranjih motivacijskih spodbud. Zaznavanje vplivov socialnega konteksta (družine, 

vrstnikov, medijev, šole in učiteljev) je pokazalo izrazito usmerjenost dijakov k podpori 

družine in vrstnikov oziroma prijateljev, iz česar je mogoče sklepati, da so njihovi dosežki v 

vzgojno-izobraževalnem kontekstu pomembno povezani s socialnimi razlogi. Majhno število 

vedenjskih spodbud in strategij dijakov kaže na to, da se dijaki sicer usmerjajo k ciljem 

izvedbe/dosežka, a hkrati več pozornosti posvečajo temu, da dokažejo, da so »pametni«, 

kakor temu, da bi »se nalogo naučili«,  posledično pa so manj odporni na napake. Na osnovi 

neželenih ocen in reakcij na svoje predhodne in aktualne neuspehe, je nadalje mogoče 

predvidevati, da dijaki skozi proces samoopazovanja in samovrednotenja, povečujejo 

verjetnost lastnega umika iz procesa učenja in se posledično usmerjajo k ciljem izogibanja 

oziroma prihaja do tega, da se pri njih na določenih področjih samoregulacija ne odvija. 

Motivacija dijakov je v veliki meri usmerjena k neučnim ciljem, motivacijske strategije v 

varovanje samopodobe ter v pasivnost in apatičnost, njihove kognitivne strategije pa temeljijo 

na površinskem procesiranju oziroma kažejo intenzivno tendenco k izogibanju naporom.  
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Usmerjenost dijakov k ciljem izogibanja vključuje izogibanje zahtevnim nalogam, v sintezi s 

samoocenjeno nesposobnostjo nadzora hotenja/volje in negotovostjo na področju zaznavanja 

lastne samoučinkovitosti pa je mogoče predvidevati, da negativno vpliva na aktualne in 

prihodnje cilje ter učne dosežke dijakov oziroma na njihovo samoregulacijo. Kot pomembna 

se pokaže tudi odsotnost dejanskih ciljnih usmerjenosti dijakov, ki se kaže kot pasivnost, 

zavlačevanje, apatija, odsotnost volje in notranjih motivacijskih spodbud ter izogibanje 

naporom.  Dijaki lastnega učenja ne načrtujejo, ne poznajo strategij učenja, v celoti pa se pri 

njih kaže tudi odsotnost postavljanja neposrednih podciljev, kar pomeni tudi nizko 

učinkovitost učenja ter odsotnost samoregulacijskega delovanja in nadaljnje motivacije za 

delovanje v smeri doseganja ciljev. Glede na to, da na področju samoevalvacije lastne 

učinkovitosti reševanja vsakodnevnih problemov dijaki ocenjujejo, da so visoko učinkoviti ali 

da problemov nimajo, je mogoče sklepati, da ne razpolagajo z nujnimi akcijskimi načrti, ki bi 

jih s pomočjo ustreznih strategij samoregulacije, v smeri doseganja ciljev lahko uporabljali. 

Šibko zaznavanje povezanosti šole z osebno vrednotenimi cilji, odsotnost razmišljanja o 

okoliščinah za doseganje ciljev ter negativna prepričanja dijakov, ki jih ti razvijejo zaradi 

odsotnosti samonadzora nad lastnim učenjem, dijake posledično predvidoma vodijo v 

intenzivnejše zaznavanje zunanje kontrole in pritiskov okolja ter razvijanje defenzivnega in 

depresivnega samoregulacijskega vzorca. Oba identificirana samoregulacijska vzorca kažeta 

na neučinkovitost dijakov v napovedovanju lastnih učnih dosežkov in dosegljivosti ciljev ter 

na nekonsistentnost v vedenju in predpisovanju osebnih standardov na področju zastavljanja 

in doseganja ciljev.  

 

Z intervjuji pridobljeno in analizirano empirično gradivo mi je omogočilo oblikovanje 

utemeljene teorije o mladostnikom pomembnih ciljih, ugotovitve raziskovanja in v utemeljeni 

teoriji opredeljena ključna spoznanja na področju ciljev dijakov, pa sem uporabila za 

konstruiranje lastnega merskega instrumenta, Vprašalnika ciljev dijakov v socialnem 

kontekstu (CSK). V okviru druge faze raziskovanja, ki predstavlja kvantitativni del prvega 

sklopa obravnave učenca v socialnem kontekstu, sem nadalje preučevala sistem manifestnih 

sklopov spremenljivk treh področij ciljev (ciljev pristopa, ciljev izogibanja in socialnih ciljev) 

dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Rezultati raziskovanja potrjujejo 

drugo hipotezo disertacije. S specifično latentno strukturo spremenljivk je bilo mogoče 

pojasniti pomemben del variance manifestnega prostora sistema ciljev dijakov.  
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Sistem preučevanih manifestnih sklopov spremenljivk treh področij ciljev dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja je mogoče pojasniti s tremi sklopi faktorjev. Faktorji 

predstavljajo ciljne usmerjenosti dijakov in nakazujejo povezanost med cilji osebnega in 

socialnega konteksta, kar je v skladu s celostnimi modeli učne motivacije, sodobnimi 

teorijami ciljev ter ugotovitvami raziskovanja, ki izhajajo iz analize intervjujev z dijaki. 

Ugotovitev, da lahko cilje dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

pojasnimo s tremi sklopi faktorjev sistema ciljev, potrjuje obstoj relativno stabilne latentne 

strukture ciljnih usmerjenosti dijakov. Cilji pristopa vključujejo cilje obvladovanja/dela, cilje 

izvedbe/dosežka, neposredno samoregulacijo ciljev in predhodne izkušnje dijakov o ciljih. 

Cilji izogibanja vključujejo cilje izogibanja obvladovanju/delu, cilje ego samoobrambe 

oziroma izogibanja izvedbi/dosežku, cilje socialne samoobrambe in cilje izogibanja 

neprijetnim posledicam. Socialni cilji vključujejo cilje socialnega povezovanja in 

odobravanja, prihodnje, socialno statusne cilje, zaznavanje socialne podpore ter cilje socialne 

odgovornosti in ustrežljivosti.  

 

Ugotovitve raziskovanja so za natančnejše in celovito razumevanje mnogovrstnih ciljev in 

motivacije dijakov oziroma za pridobivanje celostnega raziskovalnega vpogleda na področje 

ciljev nedvomno pomembne, saj na tak način področje ciljev še ni bilo raziskano. Alternativni 

vidik napovedovanja posameznikovih učnih dosežkov, izpeljan iz ciljne usmerjenosti 

pristop/izogibanje oziroma motivacijska regulacija pristopa in izogibanja namreč aktivira 

diametralno različne sklope notranjih motivacijskih procesov, zaradi česar lahko pomembno 

bolj učinkovito napoveduje notranje motivacijske učinke kot usmerjenost k 

obvladovanju/izvedbi. Raziskovalni okvir preučevanja ciljev sem iz ciljev pristopa/izogibanja 

razširila še na vrsto drugih ciljev, ki so povezani z motivacijo in učnimi dosežki, in sicer na 

socialne cilje. Prav slednji so v obdobju mladostništva posebej aktualni in pogosto 

pomembnejši od učnih oziroma vzgojno-izobraževalnih ciljev (Hijzen idr., 2006). Boekaerts, 

De Koning in Vedder (2006) ugotavljajo, da so doslej le redke raziskave sočasno preučevale 

mnogovrstne cilje učencev; med redkimi, ki so, pa se je raziskovanje nanašalo izključno na 

populacijo, mlajšo od 15 let. Na področju preučevanja ciljev opozarjajo izrazito potrebo po 

specifično oblikovanih instrumentih, ki bi identificirali ključne cilje učenca znotraj      

vzgojno-izobraževalnega konteksta, pri čemer posebej izpostavljajo potrebo po inovativnih 

pristopih v raziskovanju mnogovrstnih ciljev.  
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Boekaerts, De Koning in Vedder (2006) ocenjujejo, da je vsekakor smiselno ključne cilje 

učencev identificirati s pomočjo intervjujev ali stimuliranih metod priklica, pri čemer je 

pomembno, da se raziskovalci usmerijo tako na preverjanje vrst motivacijskih ciljev, kakor 

tudi na razloge učencev za njihovo izbiro ciljev. Nekateri drugi avtorji (Hijzen idr., 2006; 

Lemos, 1996) so na področju ciljev izpostavili potrebo po tem, da učence vprašamo tudi o 

morebitni skladnosti oziroma neskladnosti njihovih ciljev v socialnem kontekstu ter o 

razlogih, ki jih na tem področju prepoznavajo. Lemos (1999) je tako na primer ugotovil, da 

učenci v svojih poročanjih o ciljih, ki jim običajno sledijo v vzgojno-izobraževalnih 

kontekstih, posebej izpostavijo cilje, ki se nanašajo na zabavo in medosebne odnose. Tudi 

Hickey in McCaslin (2001) poudarjata, da je v raziskovanju ciljih usmeritev, k ciljem 

usmerjenega vedenja in vzorcev delovanja učenca v sodobnih vzgojno-izobraževalnih 

kontekstih, izjemnega pomena prav razumevanje koregulacij med njegovimi mnogovrstnimi 

cilji. 

 

Drugi sklop obravnave učenca v socialnem kontekstu v odnosu do njegovih učnih dosežkov, 

se nanaša na vzorce motivacijskih ciljev dijakov. Rezultati hierarhičnega razvrščanja 

potrjujejo tretjo hipotezo disertacije, da se cilji dijakov glede na njihove različne ciljne 

usmerjenosti povezujejo v različne vzorce motivacijskih ciljev, ti pa se v kombinaciji 

latentnih spremenljivk ciljev in glede na specifične kombinacije ciljih usmerjenosti dijakov 

med seboj strukturno razlikujejo. Vzorce motivacijskih ciljev sem opredelila kot značilne 

kombinacije ciljnih usmerjenosti dijakov s homogeno strukturo. Tudi to področje pri nas na 

tak način še ni bilo raziskano. V tujini so na pomembnost raziskovanja in opredelitve vzorcev 

ciljev mladostnikov v sodobnem vzgojno-izobraževalnem kontekstu opozorili Boekaerts,    

De Koning in Vedder (2006), pri čemer so izpostavili tudi potrebo po tem, da nove raziskave 

identificirajo tako vzorce, kakor tudi medsebojno povezanost ter konfliktnost med različnimi 

ciljnimi usmeritvami učenca v socialnem kontekstu. Tudi sama sem predvidevala, da se ciljne 

usmerjenosti dijakov v njihovem osebnem, vzgojno-izobraževalnem in širšem socialnem 

kontekstu združujejo v specifične vzorce motivacijskih ciljev, kar pomeni, da za posameznega 

dijaka niso ključnega pomena le latentne ciljne usmerjenosti kot individualne entitete, temveč 

njihova kombinacija oziroma njihov manifestni vzorec pri konkretnem dijaku, ki je pogojen 

znotraj socialnega konteksta. Identifikacija vzorcev motivacijskih ciljev se namreč pojavi kot 

pomemben mediator med védenjem o pomenu ciljnih usmerjenosti posameznika, saj izhaja iz 

empirčne (etiološke) osnove in ima svojo sporočilno vrednost udejanjanja v konkretnem 

ciljnem in samoregulacijskem vedenju posameznika (fenomenološki vidik).  
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Identificirala sem štiri različne vzorce motivacijskih ciljev dijakov. Usmerjeni k ciljem 

pristopa in prihodnjim socialno statusnim ciljem predstavljajo najštevilčnejšo skupino 

dijakov. Za motivacijski vzorec ciljev teh dijakov je značilna večja usmerjenost k ciljem 

pristopa, višja neposredna samoregulacija ciljev in socialna samoobramba. Pomembno 

izražena je tudi njihova usmerjenost k izogibanju neprijetnim posledicam ter najintenzivneje 

izražena usmerjenost k prihodnjim socialno statusnim ciljem in zaznavanju socialne podpore. 

Glede na njihove ciljne usmerjenosti je mogoče sklepati, da gre za dijake, ki jim je pomemben 

ugled in socialni status. Usmerjeni so v prihodnost, imajo ustrezno socialno podporo in visok 

občutek samoučinkovitosti. Nizka usmerjenost k ciljem socialnega povezovanja in 

odobravanja nakazuje na njihov individualizem. Usmerjeni k socialnim ciljem in ciljem 

pristopa je motivacijski vzorec ciljev dijakov, za katere je značilna najvišja usmerjenost k 

ciljem socialnega povezovanja in odobravanja, ciljem obvladovanja/dela in usmerjenost k 

socialni odgovornosti in ustrežljivosti. Dijaki te skupine pomembno vrednotijo lastne 

predhodne izkušnje. Nimajo izražene usmerjenosti k socialni samoobrambi in se ne izogibajo. 

Glede na njihove ciljne usmerjenosti je mogoče sklepati, da gre za dijake, ki so socialno 

odprti in družabni, njihov občutek samoučinkovitosti pa je pomembno povezan s socialno 

sprejetostjo in podporo. Brez osebno vrednotenih ciljev je tretji najštevilčnejši identificiran 

motivacijski vzorec ciljev dijakov. Za dijake tega vzorca motivacijskih ciljev je značilna  

izrazito izražena usmerjenost k ciljem izogibanja izvedbe/obvladovanja in ego samoobrambi 

(izogibanju). Zanje je značilna tudi odsotnost usmerjenosti k prihodnjim socialno statusnim 

ciljem, odsotnost zaznavanja socialne podpore ter usmerjenosti k socialni odgovornosti in 

ustrežljivosti. Glede na značilnosti vzorca motivacijskih ciljev je mogoče sklepati, da gre za 

depresivni motivacijski vzorec, za socialno distancirane in pasivne dijake z nizkim 

samovrednotenjem in nizko zaznano samoučinkovitostjo. Usmerjeni k ciljem izogibanja 

pristopu in socialni samoobrambi je homogen motivacijski vzorec četrte skupine, ki izraža 

izrazito usmerjenost dijakov k izogibanju izvedbi/obvladovanju oziroma dosežkom/delu ter 

najvišje izraženo usmerjenostjo k socialni samoobrambi. Ti dijaki se izogibajo neprijetnim 

posledicam, izrazito podpovprečno pa so usmerjeni tudi k ciljem socialnega povezovanja in 

odobravanja. Glede na značilnosti vzorca motivacijskih ciljev je mogoče sklepati, da gre za 

izrazito defenzivni motivacijski vzorec, za socialno distancirane dijake z nizkim 

samovrednotenjem in nizko zaznano samoučinkovitostjo.  
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Razvrstitev dijakov v skupine na osnovi značilnih vzorcev motivacijskih ciljev dijakov kaže 

tako na razlike v stopnji izrazitosti posameznih ciljnih usmerjenosti, kakor tudi na 

medsebojno povezanost motivacijskih ciljnih usmerjenosti. Raziskovalne ugotovitve na 

področju vzorcev motivacijskih ciljev opozorijo na pomembno problemsko področje 

poklicnega in strokovnega izobraževanja, kar je nedvomno dragoceno za oblikovanje 

prihodnjih smernic na področju učnih dosežkov in zmanjševanju osipa dijakov iz vzgojno-

izobraževalnega sistema. Vsekakor je mogoče sklepati, da lahko v identificiranih vzorcev 

motivacijskih ciljev zasledimo razloge za predčasen izstop dijakov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja iz šolskega sistema oziroma za njihovo socialno izključenost.  

 

Nadaljnje raziskovanje je potrdilo četrto hipotezo disertacije, da se dijaki z različnimi vzorci 

motivacijskih ciljev statistično pomembno razlikujejo glede na spol, stopnjo izobraževanja ter 

glede na učne dosežke. Razlik med vzorci motivacijskih ciljev dijakov ter dosedanjim učnim 

neuspehom, zamenjavo programa izobraževanja v srednji šoli in letnikom izobraževanja  

rezultati raziskave niso potrdili, glede na interakcijo letnika in stopnje izobraževanja pa so 

bile razlike potrjene.  

 

Dekleta in fantje se najbolj razlikujejo glede na usmerjenost k ciljem izogibanja pristopu in k 

socialni samoobrambi ter glede na pripadnost skupini brez osebno vrednotenih ciljev. Dekleta 

izstopajo po višjem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja in socialne samoobrambe, fantje pa 

po višjem deležu razvrstitve v skupino brez osebno vrednotenih ciljev.  

 

Dijaki poklicnega izobraževanja izstopajo po višjem deležu usmerjenih k socialnim ciljem in 

ciljem pristopa ter precej nizkem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja pristopu in socialni 

samoobrambi, dijaki strokovnega izobraževanja pa po višjem deležu usmerjenih k ciljem 

pristopa in prihodnjim statusnim ciljem. Dijaki 4. letnika  poklicno-tehniškega izobraževanja 

izrazito izstopajo po visokem deležu tistih, ki so brez osebno vrednotenih ciljev, dijaki          

2. letnika srednjega poklicnega izobraževanja po visokem deležu usmerjenih k socialnim 

ciljem in ciljem pristopa. Dijaki 4. letnika strokovnega izobraževanja izstopajo po nizkem 

deležu usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa, dijaki 2. letnika strokovnega 

izobraževanja pa imajo ima nadpovprečno visok delež usmerjenih k ciljem izogibanja 

pristopu in socialni samoobrambi.  
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Dijaki, ki so v preteklem šolskem letu dosegli odličen uspeh, izrazito izstopajo po nizkem 

deležu tistih, ki so brez osebno vrednotenih ciljev in po visokem deležu usmerjenih k ciljem 

pristopa, socialnim in prihodnjim socialno statusnim ciljem. Dijaki, ki so bili neuspešni in 

tisti, ki do dosegli zadosten uspeh izstopajo po nizkem deležu usmerjenih k ciljem izogibanja 

pristopu in socialni samoobrambi, prevladujejo pa v skupini brez osebno vrednotenih ciljev. 

Dijaki z doseženim prav dobrim uspehom imajo v primerjavi z drugimi dijaki nižjo 

zastopanost v skupini usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa.  

 

Dosedanji učni neuspeh in zamenjava programa v srednji šoli med dijaki z različnimi vzorci 

motivacijskih ciljev sicer ne razlikuje, a se na tem področju zdi pomembna ugotovitev, da je 

delež dijakov z večkratno izkušnjo neuspešnosti izrazito večji v skupinah brez osebno 

vrednotenih ciljev ter v skupini usmerjenih k ciljem pristopa in socialno statusnim ciljem. 

Dijaki, ki so program izobraževanja zamenjali dvakrat ali trikrat, imajo pomembno velik 

delež zastopanosti v skupini brez osebno vrednotenih ciljev.  

 

Tretji sklop  raziskovanja se je nanašal na samoregulacijo učenja dijakov, za preučevanje 

področja pa sem uporabila Vprašalnik motivacijskih strategij pri učenju (MSLQ). Rezultati 

raziskovanja potrjujejo peto hipotezo disertacije. Sistem preučevanih manifestnih sklopov 

spremenljivk dveh področij (motivacija in učne strategije) samoregulacije učenja dijakov 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja lahko pojasnimo s skupno devetimi 

faktorji. Motivacijske – vrednostne komponente in komponente pričakovanj vključujejo 

vrednost naloge, samoučinkovitost učenja, usmerjenost k zunanjim ciljem in kontrolna 

prepričanja o učenju. Motivacijske – čustvene komponente vključujejo testno anksioznost, 

učne strategije pa kognitivne in metakognitivne strategije, kritično mišljenje in vrednotenje 

učenja, samoregulacijo napora ter sodelovalno učenje in iskanje pomoči.  

 

Preučevanje motivacije in učnih strategij dijakov slovenskega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja do sedaj še ni bilo izvedeno, zato se je zaradi specifičnosti socialnega konteksta 

tovrstnega izobraževanja uporaba vprašalnika MSLQ v pričujoči disertaciji zdela smiselna, a 

z omejitvami. V rezultatih raziskovanja se je posledično pokazalo, da se faktorska struktura 

motivacijskih strategij na populaciji dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja precej 

razlikuje od originalnih lestvic vprašalnika MSLQ.  
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Raziskovalne ugotovitve disertacije, kakor tudi raziskovalne ugotovitve drugih slovenskih 

raziskovalk potrdijo, da se motivacijski konstrukti učencev v slovenskem                     

vzgojno-izobraževalnem kontekstu povezujejo drugače kot v originalni verziji vprašalnika 

MSLQ. Glede na predstavljene raziskovalne ugotovitve je mogoče sklepati, da je razlika v 

faktorski strukturi oziroma ločenost motivacijskih konstruktov samoregulacije učenja odvisna 

tudi od populacije, za katero se instrument MSLQ uporablja. Samoocene dijakov na področju 

samoregulacije učenja so nedvomno odvisne od socialnega konteksta in njegovih značilnosti, 

pri čemer je posebej pomembna prav ugotovitev, da se na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja od originalne verzije uporabljenega vprašalnika MSLQ v največji meri 

razlikujejo konstrukti učnih strategij dijakov. Sklepam, da gre pri tem za specifičnost 

vzgojno-izobraževalnega in širšega socialnega konteksta dijakov, ki so bili v raziskavo 

vključeni, zaradi česar je za učinkovitejšo presojo indikatorjev uporabe strategij 

samoregulacije dijakov tovrstnega izobraževanja, ki bi upoštevali značilnosti njihovega 

osebnega in socialnega konteksta, v prihodnje vsekakor smiselno uporabiti tudi druge 

instrumente oziroma kombinacijo različnih instrumentov.  

 

V nadaljevanju sem raziskala tudi odnose med samoregulacijo učenja in vzorci motivacijskih 

ciljev dijakov. Rezultati raziskovanja potrjujejo šesto hipotezo disertacije, da se 

samoregulacija učenja dijakov statistično pomembno razlikuje glede na njihove vzorce 

motivacijskih ciljev. Dijaki z različnimi vzorci motivacijskih ciljev se med seboj statistično 

pomembno razlikujejo glede na samoregulacijo učenja oziroma motivacijske dimenzije in 

dimenzije učnih strategij dijakov. Med skupinami oziroma med vzorci motivacijskih ciljev 

dijakov precej dobro razlikujejo vrednost naloge, usmerjenost k zunanjim ciljem in 

samoregulacija napora, nekoliko manj pa kritično mišljenje in vrednotenje učenja. Nedvomno 

pomembna ugotovitev je, da samoučinkovitost učenja, kontrolna prepričanja o učenju, 

kognitivne in metakognitivne strategije ter sodelovalno učenje in iskanje pomoči razlikujejo 

le med skupino brez osebno vrednotenih ciljev in ostalimi skupinami, dimenzija testna 

anksioznost pa le med skupino usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa ter ostalimi 

skupinami. Iz tega je mogoče sklepati, da skupina brez osebnih vrednotenih ciljev pomembno 

drugače samoregulira lastno učenje, skupina usmerjenih k socialnim ciljem in ciljem pristopa 

pa ima glede na ostale skupine pomembno višje izraženo anksioznost. Slednje kaže na to, da 

usmerjenost k socialnim ciljem in ciljem pristopa pri dijakih povečuje anksioznost.  
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Skupina brez osebno vrednotenih ciljev ni usmerjena k prihodnjim socialno statusnim ciljem, 

to pa se odraža tudi na njihovi samoučinkovitost učenja, kontrolnih prepričanjih o učenju, 

uporabi kognitivnih in metakognitivnih strategij ter sodelovalnem učenju in iskanju pomoči. 

Skupina brez osebno vrednotenih ciljev je nedvomno najbolj ranljiva skupina dijakov, ki v 

svojih značilnosti kaže tendenco k učnemu neuspehu ter posledično tudi k predčasnemu 

izstopu (osipu) iz vzgojno-izobraževalnega sistema in k socialni izključenosti.  

 

Nadaljnje raziskovanje tretjega sklopa raziskovalnih vprašanj je potrdilo šesto hipotezo 

disertacije tudi v delu, ki se nanaša na korelate samoregulacije učenja dijakov. Rezultati 

raziskovanja so pokazali, da se samoregulacija učenja dijakov statistično pomembno razlikuje 

glede na njihov spol, letnik in stopnjo izobraževanja ter učne dosežke oziroma učni uspeh.  

Raziskovalne ugotovitve so pokazale, da imajo dekleta dimenzije Kontrolna prepričanja o 

učenju, Kognitivne in metakognitivne strategije in Sodelovalno učenje in iskanje pomoči 

pomembno bolj izražene.  

 

Glede na stopnjo izobraževanja se je pokazalo, da imajo dijaki srednjega poklicnega in 

poklicno-tehniškega izobraževanje bolj izražene dimenzije Vrednost naloge, Usmerjenost k 

zunanjim ciljem ter Kritično mišljenje in vrednotenje učenja, dijaki srednjega strokovnega 

izobraževanja pa bolj izraženi dimenziji Kognitivne in metakognitivne strategije ter 

Samoregulacija napora. Interakcija med letnikom in stopnjo izobraževanja, ki je omogočila 

boljši vpogled na razlike med dijaki poklicnega in dijaki strokovnega izobraževanja, je 

pokazala na statistično pomembne razlike med dijaki. Iz rezultatov raziskovanja je mogoče 

sklepati, da dijaki poklicnega izobraževanja lastno samoregulacijo učenja ocenjujejo kot bolj 

učinkovito kot dijaki poklicno-tehniškega in strokovnega izobraževanja, kar je lahko tudi 

posledica njihovega nizkega metakognitivnega zavedanja. Tudi rezultati obstoječe raziskave 

na področju razlikovanja med vzorci motivacijskih ciljev ter letnikom in stopnjo 

izobraževanja dijakov so pokazale podobne rezultate. Med skupinami dijakov srednjega 

poklicnega in strokovnega izobraževanja glede na njihov učni uspeh, obstajajo statistično 

pomembne razlike v ocenah dimenzij Usmerjenost k zunanjim ciljem, Kognitivne in 

metakognitivne strategije, Kritično mišljenje in vrednotenje učenja ter Samoregulacija napora. 

Usmerjenost k zunanjim ciljem je najbolj prisotna pri dijakih z odličnim uspehom, najmanj pa 

pri dijakih z zadostnim uspehom.  
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Kognitivne in metakognitivne strategije so najbolj prisotne pri dijakih z odličnim uspehom, 

najmanj pri dijakih z nezadostnim uspehom. Kritično mišljenje in vrednotenje učenja je 

najbolj prisotno pri dijakih z odličnim uspehom, najmanj pri dijakih s prav dobrim uspehom, 

samoregulacija napora pa je najbolj prisotna pri dijakih z odličnim uspehom, najmanj pri 

dijakih z zadostnim uspehom. 

 

Rezultati raziskovanja tretjega sklopa raziskovalnih vprašanj šeste hipoteze disertacije, ki se 

nanaša na povezanost samoregulacije učenja in učnih dosežkov, ne potrdijo. Med 

dimenzijami samoregulacije učenja in učnim uspehom dijakov srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ni statistično pomembne povezanosti. Največja, a nizka negativna 

statistična povezanost, je le med učnim uspehom in med dimenzijama Samoregulacija napora 

ter Kognitivne in metakognitivne strategije. Te ugotovitve niso v skladu z ugotovitvami 

raziskav, ki so pokazale pozitivno povezanost samoregulacije učenja z učnimi dosežki 

(Boekaerts, 1997; Mousoulides in Philippou, 2005; Peklaj in Pečjak, 2002; Pintrich in De 

Groot, 1990; Puklek Levpušček, 2001; Shunk in Zimmerman, 1994; Zimmerman in Martinez-

Pons, 1990), skladajo pa se z ugotovitvami slovenskih raziskovalk (Pečjak in Košir, 2003), ki 

povezanosti niso potrdile oziroma se je med njimi pokazala celo negativna povezanost. 

Predvidevam, da gre pri dijakih poklicnega in strokovnega izobraževanja na eni strani za 

pomanjkanje metakognitivnega zavedanja, zaradi česar lastnega predhodnega znanja in 

kognitivnih strategijah ne uspejo namerno aktivirati in uporabiti v smeri doseganja učnih 

ciljev. Tudi iz ugotovitev analize intervjujev z dijaki je razvidno, da mnogi od njih ne 

načrtujejo, ne organizirajo in ne vrednotijo lastnega procesa učenja. Njihova samoregulacija 

učenja je usmerjena predvsem k izogibanju naporom. Področja metakognicije, socialnih 

kognicij in samoregulacijskih (metakognitivnih) strategij so se za dijake pokazala kot 

problemska, saj njihova učinkovitost učenja temelji izključno na situacijskem in površinskem 

pristopu oziroma površinskem kognitivnem procesiranju. Dijaki sicer poudarjajo 

samovplivanje, a se pri njih izrazito kaže odsotnost samorefleksije, ozaveščanja in védenja o 

lastnem miselnem procesu ter o okoliščinah za doseganje ciljev.  
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Četrti sklop  raziskovanja disertacije se nanaša na učinkovitost samoregulacije dijakov v 

vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Rezultati raziskovanja potrjujejo sedmo hipotezo 

disertacije, da med samoocenami dijakov o samoregulaciji učenja in učiteljevimi ocenami 

samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu ni statistično pomembne 

povezanosti. Dimenzije samoocen dijakov o samoregulaciji učenja in dimenzije učiteljevih 

ocen so med seboj dokaj neodvisne. Dimenzija učiteljevih ocen Nekonvencionalnih strategij 

dijakov ni statistično pomembna povezana z nobeno od dimenzij samoocen dijakov o 

samoregulaciji učenja, medtem ko je dimenzija učiteljevih ocen Notranje motivacije za učenje 

in ciljev dijakov nizko pozitivno povezana le z dimenzijo Kognitivne in metakognitivne 

strategije dijakov, dimenzija učiteljeve ocene Iskanje informacij dijakov pa je nizko pozitivno 

povezana z dimenzijo dijakov Usmerjenost k zunanjim ciljem. Ugotovitve raziskovanja 

napeljujejo na sklep, da učitelji dijake, ki pri pouku zaprosijo za dodatne natančne informacije 

o šolskem delu, prepoznavajo kot usmerjene k zunanjim ciljem, medtem ko dijake, ki pri 

pouku uporabljajo kognitivne in metakognitivne strategije, oziroma pri pouku aktivno 

sodelujejo (samoiniciativni in odgovorni dijaki), prepoznavajo kot notranje motivirane 

oziroma kot dijake, ki imajo jasneje zastavljene cilje. Nizka povezanost med dimenzijami 

samoocen dijakov o samoregulaciji učenja in dimenzijami učiteljeve ocene samoregulacije 

dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu kaže na to, da povezanost med dimenzijami ni 

stabilna oziroma, da je v veliki meri odvisna od drugih (v raziskavi disertacije 

neidentificiranih) vplivov socialnega konteksta.  

 

Nizko povezanosti dimenzij je mogoče pripisati tudi uporabi ne povsem ustreznih merskih 

instrumentov. Uporaba Vprašalnika motivacijskih strategij pri učenju (MSLQ) za preučevanje 

samoregulacije učenja na populaciji srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

namreč ni v celoti zagotovila učinkovite presoje indikatorjev uporabe strategij učenja. Tudi 

uporaba Vprašalnika učiteljeve ocene samoregulacije dijakov (RSSRL) se zdi zaradi izkazane 

specifičnosti v raziskavo vključene populacije nekoliko vprašljiva. Avtorja vprašalnika 

(Zimmerman in Martinez-Pons, 1988), kakor tudi nekateri drugi avtorji (npr. Ablard in 

Lipschultz, 1998) so vprašalnik sicer uporabili na srednješolski populaciji, a se je pokazalo, 

da so bili v raziskovanje vključeni učenci pomembno bolj usmerjeni k ciljem izvedbe/dosežka 

kot v disertaciji preučevana populacija.  
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Posledično so ti avtorji potrdili, da učenci v vzgojno-izobraževalnih kontekstih uporabljajo 

celoten spekter strategij učenja, ki njihov proces učenja optimizira (osebna regulacija, 

vedenjska učinkovitost in takojšne intervencije v učno okolje), česar rezultati raziskovanja 

disertacije na vzorcu dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja niso pokazali. Iz 

primerjave med raziskovalnimi ugotovitvami zgoraj navedenih avtorjev in raziskovalnimi 

ugotovitvami disertacije je namreč mogoče sklepati, da je uporaba Vprašalnika učiteljeve 

ocene samoregulacije dijakov (RSSRL) ustreznejša za populacijo učencev, ki so izraziteje 

usmerjeni k ciljem dosežka. Ocenjujem, da tudi uporaba kvantitativnega merjenja 

samoregulacije v  vzgojno-izobraževalnem kontekstu ni bila povsem ustrezna, saj je bilo 

zaradi tega samoregulacijo mogoče razumeti kot bolj ali manj stabilno dimenzijo in ne kot 

kontinuum odziva dijakov na učno situacijo oziroma kot razvojno dinamični proces, ki je 

odvisen od vzgojno-izobraževanega oziroma širšega socialnega konteksta.  

 

Glede na rezultate raziskovanja nadalje ocenjujem, da je za raziskovanje samoregulacije v                       

vzgojno-izobraževalnem kontekstu v prihodnje smiselno uporabiti bodisi kombiniran 

(kvalitativno in kvantitativni) metodološki pristop, bodisi kvantitativni, a kontekstno bolj 

senzibilen instrument, s katerim bo mogoče raziskati dinamično-procesni vidik in socialno 

naravo samoregulacije dijakov. Nepovezanost med ocenami mladostnikov in učiteljev na 

področju samoregulacije učenja so pokazale tudi druge raziskave (Dahl, Bals in Turi, 2005; 

Friedel, Marachi in Midgley, 2002; Zimmermann in Martinez-Pons, 1988). Boekaerts (1997) 

ugotavlja, da večina učencev v vzgojno-izobraževalnih kontekstih lastnega učenja ne regulira 

in da tudi večina učiteljev ni ustrezno usposobljenih, da bi jih samoregulacije lahko naučili 

oziroma jo omogočili, saj slednji učni proces večinoma še vedno le vodijo in usmerjajo 

(transfer znanja). Turner in Patrick (2004) ugotavljata, da je samoregulacijsko vedenje 

učencev v vzgojno-izobraževalnem kontekstu pomembno povezano s pričakovanju učiteljev, 

pričakovanimi vedenjskimi vzorci in stopnjo motivacije ter s socialno podporo, ki so je v tem 

kontekstu deležni. Vsekakor je tudi v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju za 

učinkovitejšo presojo učiteljev o tem, kaj dijaki v procesu učenja dejansko počno oziroma 

kako samoregulirajo lastne vedenjske, motivacijske in kognitivne procese, potrebno kreirati 

ustreznejša, spodbudna konstruktivistična okolja, ki bodo omogočala potrebne intervencije na 

področju samoregulacije učenja dijakov.  
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Ocenjujem, da bi bilo v prihodnje potrebno učitelje usmeriti v poglobljeno razumevanje 

spreminjajočih se potreb učencev, hkrati pa celostno, sistemsko preprečevati neproduktivno 

ali neprilagodljivo vedenje in prepričanja učencev ter ustrezno modelirati uporabo novih 

veščin in strategij samoregulacije, spodbujati in podpirati sodelovalno vrstniško učenje, 

metakognitivno refleksijo ter samoregulacijo v konkretnih učnih situacijah.  

 

Peti sklop raziskovalnih vprašanj disertacije se nanaša na ciljno usmerjenost in 

samoregulacijo učenja dijakov v družinskem kontekstu. Rezultati raziskovanja potrjujejo 

osmo hipotezo disertacije, da se ciljna usmerjenost staršev dijakov k izvedbi/dosežku ter 

njihova usmerjenosti k obvladovanju/dosežku statistično pomembno razlikuje glede na 

njihovo doseženo izobrazbeno stopnjo, ne potrjujejo pa iste hipoteze na področju vrednotenja 

izobrazbe dijakov. Na področju vrednotenja izobrazbe dijakov za zaposlovanje oziroma za 

razvoj in osamosvojitev med starši dijakov z različno doseženo stopnjo izobrazbe ni 

statistično pomembnih razlik. Starši dijakov z višjo izobrazbo so pomembno višje usmerjeni k 

ciljem pristopa kot starši ostalih skupin. Izraznost ciljev socialnega povezovanja in 

odobravanja ter pripisovanje pomembnosti predhodnim izkušnjam o ciljih, z višjo izobrazbo 

staršev pada, izraznost ciljev izogibanja izvedbe/obvladovanja in ciljev izogibanja neprijetnim 

posledicam pa narašča. Predhodne izkušnje o ciljih so najpomembnejše dijakom staršev z 

doseženo srednjo strokovno izobrazbo ali gimnazijo, cilji socialnega povezovanja in 

odobravanja pa dijakom staršev z doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali brez izobrazbe.  

 

Rezultati raziskovanja potrjujejo deveto hipotezo disertacije na področju ciljnih usmerjenosti 

in samoregulacije učenja dijakov. Dijaki se v svojih ciljih usmerjenostih glede na izobrazbeno 

stopnjo svojih staršev statistično pomembno razlikujejo v usmerjenosti k ciljem izogibanja 

izvedbe/obvladovanja, v ciljih izogibanja neprijetnim posledicam, ciljih socialnega 

povezovanja in odobravanja ter v vrednotenju predhodnih izkušenj o ciljih. Cilji izogibanja 

izvedbe/obvladovanja so najmanj izraženi med dijaki staršev z doseženo srednjo poklicno 

izobrazbo, cilji izogibanja neprijetnim posledicam pa med dijaki staršev z doseženo osnovno 

šolo ali brez izobrazbe. V  samoregulaciji učenja se dijaki glede na izobrazbeno stopnjo svojih 

staršev statistično pomembno razlikujejo v usmerjenosti k zunanjim ciljem, v izraženosti 

testne anksioznosti (dimenziji motivacije) ter  v dimenzijah učnih strategij sodelovalno učenje 

in iskanje pomoči. Izraznost vseh treh dimenzij z višjo izobrazbo staršev pada. Usmerjenost k 

zunanjim ciljem je najmanj izražena pri dijakih staršev z doseženo višješolsko ali od slednje 

višjo izobrazbo, najbolj pri dijakih staršev z doseženo srednjo poklicno izobrazbo.  
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Pri teh dijakih je tudi najbolj izražena dimenzija Testne anksioznosti. Kot je razvidno iz 

rezultatov raziskovanja so sicer starši dijakov z višjo izobrazbo pomembno višje usmerjeni k 

ciljem pristopa kot starši ostalih izobrazbenih skupin, a so njihovi otroci bolj usmerjeni k 

ciljem izogibanja kot dijaki staršev drugih skupin. Pri dijakih staršev z višjo izobrazbo je 

zaslediti tudi nižje izraženo testno anksioznost in usmerjenost k zunanjim ciljem, ciljem 

socialnega povezovanja in odobravanja ter sodelovalnemu učenju in iskanju pomoči kot pri 

dijakih staršev drugih izobrazbenih skupin.  

 

Rezultati raziskovanja niso potrdili devete hipoteze na področju učnih dosežkov dijakov. 

Dijaki se v učnih dosežkih (učni uspeh) glede na izobrazbeno stopnjo svojih staršev 

statistično pomembno ne razlikujejo, kar je mogoče pripisati tudi majhnemu vzorcu v 

raziskavi sodelujočih staršev. Kljub temu aritmetične sredine učnega uspeha dijakov in 

izobrazbene stopnje njihovih staršev nakazujejo trend, da z izobrazbo staršev narašča tudi 

učna uspešnost dijakov. Rezultati raziskave so skladni z ugotovitvami nekaterih drugih 

raziskovalcev, ki so ugotavljali, da imajo starši pomembno vlogo pri oblikovanju 

posameznikovih interesov, pričakovanj, prihodnjih ciljev in ciljne usmerjenosti učencev 

(Khattab, 2005; Marjoribanks, 2002). Raziskovalne ugotovitve disertacije niso skladne z 

ugotovitvami Mirkov, Spasenović in Trebješanin (2005) o tem, da je izobrazba staršev 

povezana s cilji dosežkov in socialnimi cilji otrok, predvsem z njihovimi socialno statusnimi 

cilji. Ti so namreč ugotovili, da posamezniki, katerih staršev imajo univerzitetno izobrazbo, 

statusne cilje pomembno višje vrednotijo. Rezultati disertacije razlik med dijaki glede na 

izobrazbeno stopnjo njihovih staršev in prihodnjimi socialno statusnimi cilji dijakov ne 

potrdijo, pokažejo pa, da so dijaki staršev z višjo izobrazbo pomembno bolj usmerjeni k 

ciljem izogibanja in manj k socialnim ciljem povezovanja in odobravanja. Raziskovalne 

ugotovitve omogočajo sklepanje o predvidenem višjem socialnem statusu družin staršev z 

višjo izobrazbeno stopnjo in s tem povezano motivacijo dijakov na področju zastavljanja in 

doseganja ciljev oziroma s tem povezano samoregulacijo učenja. Menim, da bi bilo v 

prihodnje smiselno Vprašalnik dojemanja zaposlitvenih možnosti in pomembnosti 

izobraževanja: ocena staršev (ZMPI-OS) še dodelati, hkrati pa razmisliti tudi o drugih 

metodoloških postopkih preučevanja samoregulacije dijakov v družinskem kontekstu. V 

prihodnje je vsekakor potrebno večjo pozornost posvetiti tudi preučevanju družinskega 

konteksta oziroma njegove vpetosti v širši socialni kontekst oziroma drugim pomembnim 

dejavnikom znotraj družinskega konteksta.  
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Raziskovalne ugotovitve disertacije na področju družinskega konteksta namreč omogoča 

samo parcialni vpogled v naravo in dinamiko motivacijske strukture ciljne usmerjenosti 

dijakov v povezavi z družinskim kontekstom. Osredotoča se namreč samo na nekatere od 

pomembnih dejavnikov družinskega konteksta, tj. na doseženo stopnjo izobrazbe ter ciljno 

usmerjenost in vrednotenje izobraževanja staršev.  

 

 

Omejitve pri interpretaciji rezultatov ter smernice  za nadaljnje raziskovanje in 

aplikacijo raziskovalnih spoznanj 

 

 

Na področju preučevanja ciljev so doslej le redke raziskave sočasno preučevale mnogovrstne 

cilje učencev. V okviru doktorske disertacije sem preučevanje mnogovrstnih ciljev in ciljnih 

usmerjenosti dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja zasnovala na 

kombinirani metodi raziskovanja ter tako pridobila celosten vpogled na obravnavano 

področje. Na področju samoregulacije učenja dijakov sem uporabila metodološko 

triangulacijo oziroma pridobivanje podatkov o spremenljivkah na več načinov. V slovenskem 

sekundarnem izobraževanju, predvsem na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 

tovrstno raziskovanje še ni bilo izvedeno. Kljub temu je pri interpretaciji rezultatov 

raziskovanja potrebno opozoriti na številne omejitve. Ena izmed teh se nanaša na vzorec 

raziskovanja. Za potrebe raziskovanja sem oblikovala dva temeljna vzorca dijakov (vzorec A 

in vzorec B), sicer pa so v raziskavi sodelovali tudi starši in učitelji dijakov. Tako vzorec A 

(dijaki, s katerimi je bil izveden intervju) kot vzorec B (dijaki, ki so bili vključeni v 

kvantitativno raziskovanje) sicer ustrezata problemu disertacije, a je potrebno upoštevati, da 

se vzorec A nanaša na dijake ene same srednje poklicne in strokovne šole, vzorec B pa je v 

primerjavi s tujimi raziskavami relativno majhen. Tudi specifične značilnosti vzorca, med 

katere vsekakor sodijo manj izrazite aspiracije dijakov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja na področju učnih dosežkov je pri interpretaciji rezultatov potrebno upoštevati. 

 

Druge pomembne omejitve se nanašajo na pomanjkljivosti uporabljene metodologije oziroma 

merskih instrumentov. Za raziskovanje ciljev in samoregulacije učenja dijakov sta bila 

uporabljena samoocenjevalna vprašalnika. Glede na to, da so dijaki svoje cilje in 

samoregulacijo učenja samoocenjevali retrospektivno, je potrebno upoštevati, da so njihove 

ocene pomanjkljive.  
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Pri interpretaciji rezultatov je vsekakor potrebno upoštevati tudi, da je analiza empiričnega 

gradiva intervjujev pokazala na nizko zmožnost funkcionalnega in reflektivnega 

samozavedanja dijakov. Nadalje je pri interpretaciji rezultatov ciljnih usmerjenosti dijakov 

potrebno upoštevati, da je bilo raziskovanje z uporabo Vprašalnika ciljev dijakov v socialnem 

kontekstu (CSK) eksploratorne narave, zaradi česar je smiselno prihodnja raziskovanja 

usmeriti v preverjanje veljavnosti merskega instrumenta tudi na drugih vzorcih. V slovenskem 

vzgojno-izobraževalnem kontekstu bi bilo vsekakor smiselno med seboj primerjati različne 

vzorce dijakov sekundarnega izobraževanja. Nadalje ocenjujem, da je identifikacija in 

opredelitev vzorcev motivacijskih ciljev dijakov pomemben znanstveni prispevek, saj imajo 

le ti pomembno sporočilno vrednost udejanjanja v konkretnem ciljnem in samoregulacijskem 

vedenju dijakov. Kljub temu je tudi tukaj potrebno opozoriti, da merjenje ni ustrezno 

upoštevalo dinamično-procesnega vidika ciljne usmerjenosti dijakov v konkretnem     

vzgojno-izobraževalnem kontekstu. 

 

Na področju samoregulacije učenja dijakov zaradi nepričakovane faktorske strukture 

Vprašalnika motivacijskih strategij pri učenju (MSLQ), ki zelo odstopa od teoretične ni bilo 

mogoče povsem oceniti odnosa med komponentami učnih strategij samoregulacije, tj. med 

kognitivnimi in metakognitivnimi strategijami ter viri strategijami upravljanja. Na 

preučevanem vzorcu se namreč konstrukti učnih strategij dijakov zelo razlikujejo od 

originalne verzije. Pri tem je mogoče, da gre pri dijakih poklicnega in strokovnega 

izobraževanja za pomanjkanje metakognitivnega zavedanja, zaradi česar lastnega 

predhodnega znanja in kognitivnih strategijah niso ustrezno samoocenili, lahko pa tudi za 

nepoznavanje učnih strategij ali celo presojo, da učnih strategij glede na zaznano zahtevnost 

izobraževanja ne potrebujejo. Morebiti gre celo za odraz v analizi intervjujev izraženih 

defenzivnih oziroma depresivnih samoregulacijskih vzorcev dijakov. Iz ugotovitev analize 

intervjujev je med drugim tudi razvidno, da učinkovitost učenja dijakov temelji izključno na 

situacijskem in površinskem pristopu oziroma površinskem kognitivnem procesiranju. 

Vsekakor je potrebno za učinkovitejšo presojo indikatorjev uporabe strategij samoregulacije 

učenja dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bi upoštevali značilnosti 

njihovega osebnega in socialnega konteksta, v prihodnje uporabiti druge instrumente oziroma 

kombinacijo različnih instrumentov, ki bodo omogočali jasnejšo analizo učnih strategij 

dijakov.  
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Tudi uporaba Vprašalnika učiteljeve ocene samoregulacije dijakov (RSSRL) se zdi zaradi 

izkazane specifičnosti v raziskavo vključene populacije nekoliko vprašljiva. Vprašalnik so tuji 

raziskovalci sicer že uporabljali na srednješolski populaciji, a se je v primerjavi z 

raziskovalnimi ugotovitvami disertacije pokazalo, da je uporaba vprašalnika ustreznejša za 

populacijo učencev, ki so izraziteje usmerjeni k ciljem dosežka. Nadalje je pri interpretaciji 

rezultatov samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu potrebno upoštevati, 

da sta na področju samoregulacije dijakov v vzgojno-izobraževalnem kontekstu sicer bili za 

posameznega dijaka sicer praviloma pridobljeni oceni dveh učiteljev, s čimer smo dosegli 

večjo veljavnost učiteljevih ocen, a pri tem ni šlo za vzdolžno raziskovanje. Učiteljeve ocene 

načeloma tudi niso temeljile na direktnem, dinamično procesnem opazovanju dijaka v 

konkretni učni situaciji. Na področju preučevanja samoregulacije dijakov v                 

vzgojno-izobraževalnem kontekstu  bi bilo v prihodnjih raziskavah potrebno preveriti tudi 

učinek spremenljivk, ki so morebiti vplivale na ocene učiteljev, kot so na primer pričakovanja 

učiteljev oziroma pričakovani vedenjskimi vzorci dijakov, (ne)poznavanje strategij 

samoregulacije in podobno, kar v disertaciji ni bilo upoštevano. Ocenjujem, da tudi uporaba 

kvantitativnega merjenja samoregulacije v  vzgojno-izobraževalnem kontekstu ni bila povsem 

ustrezna, saj je bilo zaradi tega samoregulacijo mogoče razumeti kot bolj ali manj stabilno 

dimenzijo in ne kot kontinuum odziva dijakov na učno situacijo, ki je odvisna od             

vzgojno-izobraževanega oziroma širšega socialnega konteksta.  

 

Za raziskovanje samoregulacije v vzgojno-izobraževalnem kontekstu je v prihodnje vsekakor 

smiselno uporabiti bodisi kombiniran (kvalitativno in kvantitativni) metodološki pristop, 

bodisi kvantitativni, a kontekstno bolj senzibilen instrument, s katerim bo mogoče raziskati 

dinamično-procesni vidik in socialno naravo samoregulacije dijakov. Tudi pri interpretaciji 

rezultatov raziskovanja ciljnih usmerjenosti in samoregulacije učenja dijakov v družinskem 

kontekstu, je potrebno upoštevati omejitev, da je bilo raziskovanje eksploratorne narave. V 

prihodnje bi bilo tako potrebno Vprašalnik dojemanja zaposlitvenih možnosti in pomembnosti 

izobraževanja: ocena staršev (ZMPI-OS) še dodelati oziroma konstruirati instrument z bolj 

čisto faktorsko strukturo, hkrati pa razmisliti tudi o drugih metodoloških postopkih 

raziskovanja.  
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Na osnovi rezultatov petih raziskovalnih sklopov disertacije je mogoče ugotoviti, da se je 

raziskovalni model disertacije v odnosu do učnih dosežkov dijakov poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, nedvomno pokazal kot smiseln in raziskovalno spodbuden. Odpira namreč 

številna aktualna in problemska področja na področju ciljev in samoregulacije učenja dijakov, 

hkrati pa nakazuje možnosti za nadaljnje raziskovanje ter diskusijo o ločevanju med 

latentnimi motivacijsko-ciljnimi in samoregulacijskimi dispozicijami osebnega konteksta 

dijakov ter dejanskim motivacijsko-ciljnim in samoregulacijskim vedenjem dijakov v 

socialnem (vzgojno-izobraževalnem in družinskem) kontekstu. Ocenjujem, da so raziskovalne 

ugotovitve oziroma rezultati disertacije pomembni tako za področje poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, kakor tudi za pedagoško psihologijo, saj prispevajo k boljšemu 

poznavanju aktualnega problema samoregulacije učenja in ciljev dijakov v socialnem 

kontekstu, ki na tak način še ni bil raziskan. Ugotovitve raziskovanja so posebej pomemben 

prispevek k celovitemu, natančnejšemu razumevanju področja mnogovrstnih ciljev učenca. 

Ustreznega merilnega instrumenta za preučevanje ciljev v obstoječih virih nisem zasledila, 

zato sem za raziskovanje tega področja sestavila in statistično umerila lastni merski 

instrument, za kar ocenjujem, da je pomemben znanstveni prispevek na področju preučevanja 

mnogovrstnih ciljev mladostnikov. Na potrebo po inovativnih pristopih v raziskovanju 

mnogovrstnih ciljev ter po specifično oblikovanih instrumentih, ki bi identificirali ključne 

cilje učenca znotraj vzgojno-izobraževalnega konteksta, so namreč opozorili tudi drugi 

raziskovalci (Boekaerts, De Koning in Vedder, 2006). V raziskovanju mnogovrstnih ciljev 

mladostnikov sem vsekakor uporabila specifičen, inovativen pristop. V procesu raziskovanja 

narave motivacijskih ciljev oziroma identifikacije ciljev in ciljnih usmerjenosti ter vzorcev 

motivacijskih ciljev dijakov so bili hkrati identificirani tudi pomembni problemi dijakov 

poklicnega in strokovnega izobraževanja na obeh obravnavanih področjih (ciljne usmerjenosti 

in samoregulacije učenja).  

 

Glede na ugotovitve disertacije je nazadnje pomembno opozoriti tudi na nadaljnje         

praktično-aplikativno pedagoško delo na področju ciljnih usmerjenosti in samoregulacije 

učenja dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Raziskovalne ugotovitve 

omogočajo širitev kriterijev za presojanje učinkovitosti šolskih praks in nakazujejo možnosti 

prihodnjih aplikacij raziskovalnih spoznanj v vzgojno-izobraževalni kontekst. Ponujajo tudi 

številna izhodišča za učinkovito pedagoško načrtovanje in potrebne intervencije v smeri 

povečevanja učne uspešnosti ter preprečevanja osipa v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju.  
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Raziskovalne ugotovitve disertacije so lahko tudi koristen pripomoček; snovalcem vzgojno-

izobraževalnega kurikuluma poklicnega in strokovnega izobraževanja za načrtovanje, 

učiteljem in drugim strokovnim delavcev za evalvacijo in vrednotenje strokovnega delovanja. 

Na področju ciljev in samoregulacije učenja v socialnem kontekstu  namreč omogočajo 

celovit vpogled v dinamiko intrapersonalnih in interpersonalnih interakcij dijakov. 

Usmerjanje in spremljanje dijakov v njihovem procesu samoregulacije učenja skozi izbiro 

učnih ciljev ter načrtovanje učnih aktivnosti in analizo učinkovitosti je v                       

vzgojno-izobraževalnem kontekstu smiselno usmeriti ne le v simetrične, temveč tudi v 

komplementarne, konstruktivistične interakcije med dijaki in učitelji. Ob upoštevanju ključnih 

usmeritev socialne politike Evropske unije (EC, 2004), kot so učni dosežki, znanje in 

izobrazba, je namreč več kot potrebno, da izobraževalna praksa ne le usposablja mlade za 

odraslost in skrbi za njihovo socializacijo, ampak da dejavno preprečuje tudi nevarnosti 

socialnega izključevanja in stigmatizacije mladih, ki jim grozijo ob morebitnem predčasnem 

izstopu iz izobraževanja. Mladostniki, ki predčasno izstopijo iz izobraževanja namreč 

predstavljajo najbolj ogroženo skupino v družbi. Vzgojno-izobraževalni kontekst, ki je 

sestavni del socialnega konteksta, ima pri preprečevanju osipa nedvomno pomembno vlogo. 

Glede na to, da je osip (predčasen izstop) dijakov iz izobraževalnega sistema prav v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji največji, je vsekakor potrebno upoštevati 

dejstvo, da gre pri tem praviloma za kumulativen in ne impulziven proces. Praviloma je 

povezan z doživljanjem učne uspešnosti, občutkom samoočinkovitosti in smiselnosti ciljev 

učenca, na kar kažejo tudi raziskovalne ugotovitve disertacije.  

 

Spoznanja in ugotovitve doktorske disertacije širijo tudi možne okvirje delovanja socialnih 

pedagogov v vzgojno-izobraževalnih kontekstih poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Posebej pomembno se na tem mestu zdi opozoriti na pomembnost poklicno-kariernega 

svetovanja dijakom in nujnost implikacije ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje 

oziroma kompetenco učenje učenja v vzgojno-izobraževalni kontekst. Pri tem je smiselno 

izpostaviti tudi perspektive svetovalne dejavnosti šolskih svetovalnih služb v vzgojno-

izobraževalnem kontekstu, v smeri podpore in pomoči dijakom pri razvijanju zmožnosti za 

ozaveščanje ciljne usmerjenosti in samoregulacije učenja. Šolski svetovalni delavci vseh 

profilov, nedvomno pa prav socialni pedagogi, razpolagajo s strokovno kompetentnostjo na 

področju ozaveščanja in usposabljanja učiteljev.  
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V sodelovanje z učitelji lahko učinkovito delujejo na področju opolnomočenja dijakov, v 

smeri soustvarjanja učinkovitih konstruktivističnih načinov pridobivanja znanja ter     

socialno-kontekstnega modeliranja strategij iskanja, zbiranja, organiziranja in ovrednotenja 

informacij za reševanje vzgojno-izobraževalnih problemov. Izhodišča za oblikovanje 

ustreznih ukrepov, ki bi mlade odvračali od prezgodnjega izstopa iz vzgojno-izobraževalnega 

sistema in pripomogli k ustreznemu vrednotenju poklicnega in strokovnega izobraževanja, je 

mogoče poiskati v pravočasni identifikaciji in spremljanju ciljih usmerjenosti ter 

opolnomočenju dijakov za učinkovito samoregulacijo učenja oziroma v usmerjenosti v razvoj 

samoregulacijskih učnih veščin. Vsekakor to pomeni, da je v srednjem poklicnem in 

strokovnem izobraževanju potrebno kreirati ustreznejša, spodbudna konstruktivistična okolja, 

ki bodo omogočala potrebne pravočasne intervencije na področju ciljnih usmerjenosti in 

samoregulacije učenja dijakov. Vse pogosteje se namreč zdi, da mladi živijo v absolutni 

sedanjosti, da se s prihodnostjo ne želijo obremenjevati in da visoko vrednotijo predvsem 

lastno dobro počutje. Z drugimi besedami bi to bilo mogoče razumeti, kar so pokazale tudi 

raziskovalne ugotovitve disertacije, da so številni obtičali na stopnji impulza.  

 

V kolikor bi želeli, da se dijaki srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja odprejo 

tudi izzivom na kognitivnem področju, jih je potrebno navdušiti in jim predvsem ponuditi 

dovolj izbir, znotraj katerih lahko pridobijo občutek lastne samoučinkovitosti in 

samoodgovornosti za lastne dosežke. V srednjih poklicnih in strokovnih šolah je vsekakor 

potrebno razmišljati o usklajevanju vzgojno-izobraževalnega konteksta s psihološkimi 

potrebami dijakov ter jim ponuditi dovolj priložnosti za razvoj in preizkušanje avtonomije v 

samih vzgojno-izobraževalnih kontekstih. Tovrstno delovanje pomembno povečuje možnosti 

pozitivnega vplivanja na samomotivacijska prepričanja dijakov, hkrati pa dijakom omogoča 

vzpostavljanje nadzora nad lastnim učnim procesom oziroma povečuje smiselnost 

zastavljanja in doseganja novih ciljev. V kolikor učne koncepte razumemo kot »soodvisne 

sisteme védenj in prepričanj o učenju in z učenjem povezanimi pojavi« (Vermunt in 

Vermetten, 2004, str. 362), je torej toliko bolj pomembno, da učitelji in drugi strokovni 

delavci v vzgojno-izobraževalnih kontekstih ne spregledajo, ampak permanentno 

identificirajo ključne probleme dijakov v procesu zastavljanja in doseganja izobraževalnih 

ciljev skozi proces njihove samoregulacije.  
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Glede na raziskovalne ugotovitve disertacije, ki se nanašajo na vzgojno-izobraževalni 

kontekst poklicnega in strokovnega izobraževanja, je mogoče predpostavljati, da dijaki s 

strani učiteljev ne prejemajo dovolj konkretnih povratnih informacij/ocen o samoučinkovitosti 

na učnem področju, sami pa ne razpolagajo z veščinami samoregulacije oziroma z večinami 

izbire, presoje in prilagajanja učnih strategij. Vsekakor to odpira diskurz o razlogih za to, da 

se dijaki umikajo iz procesa učenja oziroma razvijajo napačna ali celo negativna prepričanja o 

lastni samoučinkovitosti.  

 

Menim, da je nadzor nad samoregulacijo učenja dijakov potrebno intenzivneje usmeriti na 

področje samonadzora dijakov nad lastnim učenjem znotraj vzgojno-izobraževalnega 

konteksta. V izobraževalnem procesu je smiselno več pozornosti posvetiti prepoznavanju 

zavestnih in implicitnih védenj dijakov o spoznavnih vidikih učenja in reševanju problemov, 

njihovim prepričanjem in védenjih o lastni samoučinkovitosti ter identifikaciji njihovih 

interesov, ciljev in strahov, ki so povezani z učenjem in učnimi dosežki. Zmanjševanje osipa 

oziroma povečevanje učnih dosežkov dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja bo 

učinkovito le v primeru, ko bo spremljanje ciljnih usmerjenosti dijakov in njihove 

samoregulacije del šolskega kurikuluma oziroma učnih ciljev v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu, deklarativni, proceduralni in pogojni vidiki samoregulacije pa del vsakodnevne 

vzgojno-izobraževalne prakse. Prenos spoznanj o posameznikovi ciljni usmerjenosti in 

samoregulaciji učenja v vzgojno-izobraževalno prakso je nedvomno zahteven proces, a je kot 

kaže na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja nujen. Občutek kompetentnosti v 

smeri doseganja želenih dosežkov je nenazadnje ključni mehanizem posameznikovega 

delovanja. 
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Priloga 1: Vprašalnik motivacijskih strategij pri učenju (MSLQ) 
(Motivated Strategies for Learning Questionnaire; Pintrich idr., 1991) 
 

 

1.  Pri pouku imam najraje snov, ki mi pomeni izziv, da se lahko naučim novih stvari. 
2.  Lahko se naučim vso učno snov, če se le učim na ustrezen način. 
3.  Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam o tem, kako slabo delam v primerjavi z drugimi 

udeleženci. 
4.  Mislim, da bom to, kar se učim v šoli, lahko uporabil(a) drugje. 
5.  Mislim, da bom v šoli dobil(a) dobre ocene. 
6.  Prepričan(a) sem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo moram prebrati iz učnega gradiva. 
7.  Trenutno sem najbolj zadovoljen(ljna), če v šoli dobim dobro oceno. 
8.  Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam o vprašanjih in delih testa, na katere ne znam 

odgovoriti. 
9.  Če se snovi ne naučim, je to moja napaka. 
10.  Zame je pomembno, da se naučim stvari, ki jih obravnavamo pri predavanjih. 
11.  Trenutno je zame najpomembnejše, da izboljšam ocene, zato pri pouku skušam doseči čim višje 

ocene. 
12.  Verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učim pri pouku. 
13.  Če je le mogoče, si želim dobiti boljše ocene kot večina drugih sošolcev. 
14.  Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam, kaj se bo zgodilo, če ga ne bom pisal pozitivno. 
15.  Vem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo razloži učitelj pri pouku. 
16.  Pri pouku imam najraje snov, ki spodbudi mojo radovednost, čeprav je težka. 
17.  Predmeti, ki jih imamo v šoli, me zanimajo. 
18.  Snov bom razumel(a), če se bom le dovolj potrudil(a). 
19.  Pri pisnem preverjanju znanja se počutim nelagodno in vznemirjeno. 
20.  Prepričan(a) sem, da lahko naloge in preizkuse znanja v šoli odlično rešim. 
21.  Pričakujem, da bom v šoli uspešen(na). 
22.  V šoli sem najbolj zadovoljen(ljna), kadar pri pouku skušam razumeti snov tako dobro, kot je le 

mogoče. 
23.  Mislim, da je to, kar se učim pri pouku, koristno. 
24.  Kadar imam pri pouku možnost, izbiram naloge iz katerih se lahko česa naučim, pa čeprav mi ne 

zagotavljajo dobre ocene. 
25.  Če snovi ne razumem, je to zato, ker se ne potrudim dovolj. 
26.  Snov, ki se jo v šoli učimo mi je všeč. 
27.  Pomembno mi je, da razumem snov, ki se jo v šoli učimo. 
28.  Pri pisnem preverjanju znanja mi srce močno razbija. 
29.  Prepričan(a) sem, da se lahko v šoli zelo dobro naučim različnih spretnosti. 
30.  V šoli si želim biti uspešen(na), ker se mi zdi pomembno, da svoje sposobnosti pokažem staršem, 

prijateljem, učiteljem in drugim. 
31.  Mislim, da bom v šoli uspešen(na), če bom upošteval(a) težavnost šole, učiteljeve zahteve in svoje 

sposobnosti. 
32.  Pri učenju iz učnega gradiva si pomagam s podčrtavanjem. 
33.  Pri pouku pogosto preslišim pomembne stvari, ker razmišljam o drugih stvareh. r 
34.  Kadar se učim neko snov, jo pogosto skušam razložiti prijatelju(ici) ali sošolcu(ki). 
35.  Navadno se učim tam, kjer se lahko bolj zberem za učenje. 
36.  Ko se učim, usmerjam svojo pozornost tako, da si med branjem snovi postavljam vprašanja. 
37.  Pogosto se neham učiti še preden končam, kar sem načrtoval(a), ker nisem pri volji za delo, 

ali pa se dolgočasim. r 
38.  Pogosto preverjam stvari, ki jih slišim ali preberem v šoli, da ugotovim, ali držijo. 
39.  Med učenjem snov v mislih večkrat ponovim. 
40.  Tudi kadar imam pri u čenju težave, poskušam delati sam(a), brez pomoči. r 
41.  Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam razčistiti 

nejasnosti. 
42.  Pri učenju iz zapiskov in učbenika poskušam odkriti najpomembnejše zamisli. 
43.  Čas za učenje si znam dobro razporediti. 
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44.  Če je učna snov, ki jo berem težka, spremenim način branja. 
45.  Pri izdelovanju nalog sodelujem s sošolci. 
46.  Ko se učim neko snov, večkrat preberem svoje zapiske in snov iz učbenika. 
47.  Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku, poskušam poiskati dokaze. 
48.  V šoli se potrudim, da stvari dobro naredim, četudi mi to, kar delamo, ni všeč. 
49.  Pri učenju si organiziram učno snov tako, da naredim preprosto skico (miselni vzorec), 

preglednico ali graf. 
50.  O predelani snovi se pogosto pogovorim s sošolci/sošolkami. 
51.  Učno snov, ki jo preberem ali slišim v šoli, vzamem za izhodišče, da lahko oblikujem svoje 

znanje. 
52.  Težko se držim svojega urnika za učenje. r 
53.  Ko se učim neko snov, zbiram podatke iz različnih virov: učbenikov, knjig, zapiskov in od 

drugod. 

54.  Preden se začnem učiti novo snov, jo najprej na hitro preletim, da dobim vpogled vanjo. 
55.  Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim. 
56.  Svoj način učenja skušam prilagoditi učiteljevemu stilu poučevanja in zahtevam posameznega 

predmeta. 

57.  Pogosto se zalotim, da ne razumem tega, kar berem. r 
58.  Kadar česa ne razumem, prosim učitelja ali učiteljico za dodatno razlago. 
59.  Zapomnim si ključne besede, da me spomnijo na pomembne stvari, ki smo se jih učili pri pouku. 
60.  Ko je snov zahtevna, se jo neham učiti, ali pa se učim le lažje dele. r 
61.  Novo snov se bom raje naučil(a) tako, da bom najprej razmislil(a), kaj naj se iz nje naučim, kot pa 

da bi jo samo prebral(a). 

62.  Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih predmetov povezovati. 
63.  Ko se učim za kak predmet, si preberem zapiske in podčrtam ključne pojme. 
64.  Ob branju neke snovi, poskušam to, kar berem, povezati s tem, kar že znam. 
65.  Vedno se učim na istem mestu. 
66.  Rad(a) se poigravam z različnimi zamislimi o stvareh, ki se jih učimo v šoli. 
67.  Pri učenju si napišem kratek povzetek prebrane snovi. 
68.  Če česa ne razumem, prosim sošolca ali sošolko za dodatno razlago. 
69.  Snov skušam razumeti tako, da povezujem razlago pri pouku in to, kar preberem iz knjig. 
70.  Redno pišem domače naloge in opravljam svoje dolžnosti za šolo. 
71.  Ko v šoli oblikujemo zaključke o stvareh, razmišljam o drugih možnostih. 
72.  Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku, naredim seznam in si ga 

zapomnim. 

73.  Redno obiskujem pouk. 
74.  Z učenjem nadaljujem do konca, tudi če je snov dolgočasna in nezanimiva. 
75.  V razredu skušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je potrebno. 
76.  Pri učenju poskušam opredeliti stvari, ki jih ne razumem dobro. 
77.  Zaradi drugih aktivnosti ne porabim veliko časa za učenje oziroma šolsko delo. r 
78.  Pri učenju si postavim cilje, ki usmerjajo moje aktivnosti med učenjem. 
79.  Kadar se med poukom pri pisanju zapiskov zmedem, si te uredim pozneje. 
80.  Pred pisnim preverjanjem znanja redko najdem čas za pregledovanje zapiskov. r 
81.  Znanje, ki ga pridobim iz učbenikov, poskušam uporabiti pri razlagah in pogovorih v šoli. 
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Priloga 2: Podlestvice in ocenjevalne postavke vprašalnika motivacijskih strategij pri 
učenju (MSLQ)  
(Artino, 2008;; Chen, 2002; Pintrich idr., 1991) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Podlestvice in število ocenjevalnih postavk Postavke 
I. Vrednostne komponente 

1)      Usmerjenost k notranjim ciljem (4) 
2)      Usmerjenost k zunanjim ciljem (4) 
3)      Vrednost naloge (6) 

 
1, 16, 22, 24 
7, 11, 13, 30 
4, 10, 17, 23, 26, 27 

II. Komponente pričakovanj 
4)      Kontrolna prepričanja o učenju (4) 
5)      Samoučinkovitost učenja in dosežki (8) 

 
2, 9, 18, 25 
5, 6, 12, 15, 20, 21, 29, 31 

III. Čustvene komponente 
6)      Testna anksioznost (5) 

 
3, 8, 14, 19, 28 

I. Kognitivne in metakognitivne strategije 
7)      Vaja (4) 
8)      Izvedba, izpopolnjevanje, vrednotenje (6) 
9)      Organizacija (4) 
10)    Kritično mišljenje (5) 
11)    Metakognitivna samoregulacija (12) 

 
39, 46, 59, 72 
53, 62, 64, 67, 69, 81 
32, 42, 49, 63 
38, 47, 51, 66, 71 
33r, 36, 41, 44, 54, 55, 56, 57r, 61, 
76, 78, 79 

II. Viri strategij upravljanja 
12)    Čas in učno okolje (8) 
13)    Regulacija napora (4) 
14)    Sodelovalno učenje (3) 
15)    Iskanje pomoči (4) 

 
35, 43, 52r, 65, 70, 73, 77r, 80r 
37r, 48, 60r, 74 
34, 45, 50 
40r, 58, 68, 75 
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Priloga 3: Vprašalnik učiteljeve ocene samoregulacije dijakov (RSSRL) 
 (Rating Student Self-Regulated Learning Outcomes/Self-Regulated learning Outcomes: A 
Teacher Scale; Zimmerman in Martinez Pons, 1988) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dijak(inja) zaprosi za dodatne natančne informacije o načrtovanih pisnih preverjanjih znanja. 
2. Dijak(inja) zaprosi za dodatne informacije o vaših pričakovanjih ali o prednostih, ki jih 

prinašajo domače naloge. 
3. Dijak(inja) pokaže, da se zaveda, v kolikšni meri je bil(a) uspešen(na) pri pisnem preverjanju 

znanja, še preden ste ga(jo) ocenili. 
4. Dijak(inja) opravi naloge (obveznosti pri predmetu) v dogovorjenem roku ali pred iztekom 

roka. 
5. Dijak(inja) je pripravljen(a) vsakodnevno sodelovati pri pouku. 
6. Dijak(inja) pokaže, da se zanima za vsebine predmeta. 
7. Dijak(inja) ponudi pomembne informacije, ki pred tem niso bile omenjene pri pouku oziroma v 

učbeniku (gradivu za predmet). 
8. Dijak(inja) samoiniciativno poišče vašo pomoč, kadar ima težave z razumevanjem snovi pri 

predmetu. 
9. Dijak(inja) pri pouku postavlja nevsakdanja vprašanja ali vprašanja, s katerim pokaže svoje 

znanje. 
10. Dijak(inja) se prostovoljno javi za dodatne naloge, obveznosti ali aktivnosti, povezane z 

vsebinami predmeta. 
11. Dijak(inja) izrazi in zagovarja mnenja, ki se lahko tudi razlikujejo od vašega ali od mnenja 

sošolcev/sošolk. 
12. Dijak(inja) zaprosi za dodatna pojasnila v zvezi z vašo oceno ali ovrednotenjem 

njegovega/njenega šolskega dela. 
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Priloga 4: Podlestvice in ocenjevalne postavke vprašalnika učiteljeve ocene samoregulacije 
dijakov (RSSRL)   
(Rating Student Self-Regulated Learning Outcomes/Self-Regulated learning Outcomes: A 
Teacher Scale; Zimmerman in Martinez Pons, 1988)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podlestvice in število ocenjevalnih postavk Postavke 
1)      Iskanje informacij (2) 
2)      Samoocena, samovrednotenje dejavnosti (3) 
3)      Zastavljanje ciljev, načrtovanje in 
          zaključevanje dejavnosti (2) 
4)      Iskanje učiteljeve pomoči (2)  
5)      Neobičajni in nekonvencionalni komentarji,   
         uporaba organizacijskih strategij  
         in strategij pretvorbe informacij (3) 
6)      Notranja motivacija za učenje (2) 

1, 2 
3, 8, 12 
4, 5 
 
2, 8 
7, 9, 11 
 
 
6, 10 
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Priloga 5: Vprašalnik ciljev dijakov v socialnem kontekstu (CSK) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Svojim vsakodnevnim ciljem sem povsem predan(a) in vztrajen(na) pri njihovem doseganju. 
2. Za doseganje prihodnjih ciljev imam natančno izdelan načrt in vmesne konkretne cilje. 
3. Prepričan(a) sem, da lahko zastavljene cilje dosežem. 
4. Če cilja ne dosežem, je to zato, ker nimam dobrega načrta. r 
5. O ciljih trenutno ne razmišljam, saj pridejo sami od sebe, sproti. r 
6. V šoli se trudim biti uspešen(na), ker imam veliko načrtov za prihodnost.   
7. V šoli se trudim predvsem zato, da se izognem težavam (doma in v šoli). r 
8. Vsakodnevne probleme učinkovito rešujem. 
9. Vem, da me starši podpirajo pri doseganju mojih ciljev in spoštujejo moja prizadevanja. 
10. Šolske obveznosti opravim v dogovorjenem roku ali pred iztekom roka. 
11. Velikokrat mi ni uspelo doseči cilja, zato si zdaj postavljam nižje cilje. r 
12. Trenutne cilje si postavim izključno glede na svoje pretekle izkušnje. 
13. Šele dosežen cilj mi pomaga, da si postavim novega. 
14. Šola in učenje sta zame najpomembnejša, zato temu posvečam največ časa. 
15. Pri pouku mi je pomembno, da se naučim reševati probleme, s katerimi se ukvarjamo. 
16. Učim se, ker želim vedeti in razumeti največ, kar je mogoče. 
17. Učim se, ker me to, kar se v šoli učimo zanima. 
18. Učim se, ker želim sodelovati pri pouku. 
19. V šoli se počutim uspešno, ko nalogo opravim bolje od svojih sošolcev. 
20. Pomembno mi je, da pri pouku zmorem opraviti vse naloge, ki jih drugi ne zmorejo. 
21. Učim se predvsem zato, da bi bili drugi (starši, prijatelji, fant/dekle, učitelji …) name ponosni. 
22. Ko v razredu odgovarjam na vprašanja, sem pozoren(na) na to, kako me vidijo sošolke in sošolci. 
23. Kadar kaj delam na tablo, me skrbi, kaj o meni mislijo sošolke in sošolci. r 
24. Pri pouku sem pozoren(na) na to, da se ne bi osramotil(a) ali izpadel(la) neumno. r 
25. Kadar v razredu povem napačen odgovor, me najbolj skrbi to, kaj si drugi mislijo o meni. r 
26. Najhuje pri tem, da naredim napako je to, da jo tudi drugi opazijo.  
27. Učim se, da me starši ne bi grajali in kaznovali. r 
28. Učim se, da me učitelji ne bi grajali in kaznovali. r 
29. Učim se, da me prijatelji ne bi zasmehovali in podcenjevali. r 
30. Ko sem v šoli upam, da ne bomo dobili nobene domače naloge. r 
31. Raje izostanem od ure pouka, kot da bi dobil(a) slabo oceno. r 
32. Šolo imam najraje takrat, ko nimamo težkih nalog in ko pri pouku čim manj delamo. r 
33. Pri pouku se pogosto »odklopim« in sledim le toliko, kot je nujno potrebno. r 
34. Tudi ko so navodila za nalogo pri pouku natančno podana, se pogosto vedem, kot da jih ne 

razumem. r 
35. Rad(a) imam predmete, pri katerih se ni potrebno veliko učiti. r 
36. Z učenjem običajno odlašam in se učim šele takrat, ko je to res nujno. r 
37. Vprašanje pri pouku postavim le, če moram. r 
38. Najbolj sem zadovoljen(na), kadar me pri pouku učitelj pusti pri miru. r   
39. Vem, da bi si bilo koristno pri pouku snov zapisovati, a se mi to običajno ne ljubi. r 
40. Šola mi je pomembna predvsem zato, da se bom lahko osamosvojil(a) (lasten dom, družina). 
41. Uspeh v šoli je zame pomemben zato, ker mi bo to omogočilo dobro zaposlitev in ekonomski  

uspeh. 
42. Učim se zato, da bom bolje razumel(a) svet in da bom lahko v prihodnosti pozitivno vplival na 

okolje, v katerem živim. 
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43. Mojim staršem se zdi šola zelo pomembna, zato mi pri šolskem delu veliko pomagajo. 
44. O tem, kako bom dosegel(la) svoje prihodnje cilje, imam dovolj znanja in informacij. 
45. Drugim (staršem, prijateljem …) se zdijo moji cilji pomembni in smiselni, zato me pri  

njihovem doseganju podpirajo. 

46. Šola mi je pomembna, da bi v prihodnosti veliko zaslužil(a). 
47. Učim se, da bi se lahko vpisal(a) v želeno šolo. 
48. Učim se, da bi bil(a) med najboljšimi v razredu. 
49. Za prihodnost nimam posebnih ciljev, tudi pri postavljanju sprotnih ciljev sem bolj 

spontan(a). r 
50. O svojih ciljih velikokrat naglas razmišljam, ko govorim s prijatelji, starši, učitelji,  

fantom/dekletom, … 
51. Rad(a) počnem stvari, s katerimi pomagam svojemu razredu, saj se takrat vsi učimo bolje. 
52. Dobro se počutim, kadar lahko nekomu pomagam pri učenju. 
53. Pomembno mi je, da sem vključen(a) in aktiven(na) v različnih šolskih projektih. 
54. Šolsko snov želim razumeti, saj to učitelji(ce) od mene tudi pričakujejo. 
55. V šolo hodim, da bi bili moji starši srečni. 
56. Družiti se s prijatelji je zame najpomembneje, zato temu posvečam največ časa. 
57. Učim se, da bi imeli moji učitelji o meni dobro mnenje. 
58. Učim se, da sem priljubljen in želen med prijatelji. 
59. Trudim se, da sem v šoli uspešen(na), saj lahko potem tudi pomagam sošolkam/sošolcem, kadar 

pomoč potrebujejo. 
60. Kadar sošolke/sošolci ne razumejo, kaj je potrebno pri pouku narediti, me velikokrat sprašujejo, 

kaj je potrebno narediti, saj vedo, da jim bom pomagal(a). 
61. Večkrat razmišljam, kako bi sošolkam/sošolcem razložil(a) kakšno snov, še posebej kadar ne 

razumejo učiteljeve razlage. 
62. Kadar pri pouku delamo v skupini, se počutim pametnejši(a). 
63. Zelo me prizadene, kadar mi pri skupinskem delu skupina ne dovoli sodelovati. r 
64. Pomembni so mi zdijo tisti cilji, ki so smiselni tudi drugim (starši, prijatelji, fant/dekle, učitelji, 

…). 
65. V šoli mi je najbolj pomembno, da sem v razredu priljubljen in imam veliko prijateljev. 
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Priloga 6: Podlestvice in ocenjevalne postavke vprašalnika ciljev dijakov v socialnem 
kontekstu (CSK)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podlestvice in število ocenjevalnih postavk Postavke       
I. Cilji dosežka 

1)      Cilji izvedbe/dosežka (3) 
2)      Cilji obvladovanja/dela (5) 
3)      Neposredna samoregulacija ciljev (10) 

 
19, 20, 48 
14, 15, 16, 17, 18 
1, 2, 3, 4r, 6, 8, 10, 12, 13, 50 

II. Cilji izogibanja dosežku 
4)      Cilji ego samoobrambe (7) 
5)      Cilji izogibanja izvedbe/dosežka (5) 
6)      Cilji izogibanja obvladovanja/dela (4) 
7)      Cilji izogibanja neprijetnim posledicam (5) 

 
5r, 11r, 23r, 24r, 25r, 49r, 63r 
33r, 34r, 37r, 38r, 39r 
30r, 32r, 35r, 36r 
7r, 27r, 28r, 29r, 31r 

III. Socialni cilji 
8)      Prihodnji, socialno statusni cilji (6) 
9)      Cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti (7) 
10)    Cilji socialnega povezovanja in odobravanja (7) 
11)    Cilji socialne skrbi (3) 
12)    Zaznavanje socialne podpore (3) 

 
40, 41, 42, 44, 46, 47 
21, 51, 52, 53, 54, 55, 57 
22, 26, 56, 58, 62, 64, 65 
59, 60, 61 
9, 43, 45 
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Priloga 7: Vprašalnik dojemanja zaposlitvenih možnosti in pomembnosti izobraževanja: 
ocena staršev (ZMPI-OS) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Za dobro zaposlitev mladi potrebujejo čim višjo izobrazbo. 
2. Pridobljena srednješolska izobrazba mladim omogoča zaposlitev. 
3. Srednja šola je zelo pomembna za mladostnikov osebni razvoj in napredek. 
4. Zadošča mi, da se moj otrok nauči vsaj toliko, da ima pozitivne ocene. r 
5. V življenju je veliko stvari, ki so bolj pomembne kot dosežena izobrazba. r 
6. Srednješolska izobrazba je nujna, da se mlad človek lahko osamosvoji (lasten dom, družina). 
7. Pomembno je, da se mlad človek v šoli nauči čim več, saj bo le tako nekaj znal in imel dobre 

delovne navade. 
8. Delo danes ni pomembna vrednota. Pomembno je, da se človek »znajde«. r 
9. Srednja šola od mladih veliko preveč zahteva in je zanje zelo naporna. r 
10. Srednja šola mladim za poklic in življenje daje ustrezna znanja in veščine. 
11. V srednji šoli se mladi učijo veliko tega, česar kasneje v poklicu in življenju ne bodo 

potrebovali. r 
12. Bolj kot se mladostnik v šoli trudi in bolj kot je v šoli uspešen, lažje bo dobil zaposlitev. 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 312

Priloga 8: Podlestvice in ocenjevalne postavke vprašalnika dojemanja zaposlitvenih 
možnosti in pomembnosti izobraževanja: ocena staršev (ZMPI-OS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podlestvice in število ocenjevalnih postavk Postavke 
1)      Vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje (5) 
2)      Vrednotenje izobrazbe za razvoj in  
          osamosvojitev (5) 
3)      Usmerjenost k izvedbi/dosežku (4) 
4)      Usmerjenost k obvladovanju/delu (2) 

1, 2, 7, 10, 12 
 
3, 6, 7, 10 
4r, 5r, 8r, 9r, 11r 
7, 10 
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Priloga 9: Strukturiran intervju o ciljih dijakov (SIC) 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, 

razmišljam le po potrebi, ne razmišljam)? 
4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  

 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene 

cilje? 
7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz 

preteklosti? 
10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih 

pridobila/pridobil? 
12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?  
14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev 

(manjši koraki do cilja)?  
15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na 

lestvici od  1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 

nikakor nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 

10/ 1= nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj pomemben? 
19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  

fant/dekle, ...)? 
22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, 

...) vpliva na postavljanje tvojih ciljev?  
24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, 

socialna omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani 
medijev nate vpliva najbolj negativno? Zakaj? 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj 
pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere 
reakcije iz strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na 
lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 
1= nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
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pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne 

učim se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? 
Kdo te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 

nikakor ne uspem 10= povsem uspem)? 
36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi 

cilji (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je 
povezano)? 
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Priloga 10: Področja ciljev in vprašanja strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov (SIC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Področja ciljev in število vprašanj Vprašanja 
I. Osebni kontekst 

1)      Osebno vrednoteni cilji (3) 
2)      Kontrolna prepričanja o ciljih (3) 
3)      Samoučinkovitost pri 
          doseganju ciljev (2) 
4)      Cilji dosežka (3) 
5)      Cilji obvladovanja učenja (4) 
6)      Neposredna samoregulacija ciljev (4) 
7)      Vztrajnost, trud, predanost ciljem (3) 
8)      Konflikt ciljev (2) 

 
1, 2, 3 
6, 8, 15 
5, 29 
 
31, 32, 33 
34, 35, 36, 37 
10, 12, 13, 14 
16, 17, 30 
18, 19 

II. Socialni kontekst 
9)      Prihodnji, socialno statusni cilji (4) 
10)    Vpliv konteksta (7) 
11)    Socialna podpora (2) 

 
4, 7, 9, 20 
11, 21, 22, 23, 24, 25, 28 
26, 27 
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Priloga 11: Vzorec soglasja staršev za sodelovanje dijaka v raziskavi 
 

 

SOGLASJE STARŠEV ZA SODELOVANJE DIJAKA V RAZISKAVI 

 

 

 Izjavljam, da sme moj otrok ________________________________ sodelovati v raziskavi 
                                                                                            (priimek in ime dijakinje/dijaka) 

 s področja motivacijskih strategij, ki jih dijaki uporabljajo pri učenju in s področja ciljev 

dijakov.  

Raziskava bo izvedena bo v šolskem letu 2010/2011 v prostorih šole kamor je vaš otrok 

vključen, v prisotnosti raziskovalke in šolske svetovalne delavke šole. Sodelovanje 

dijakinje/dijaka pomeni izpolnjevanje spletnega anketnega vprašalnika pri pouku. 

Sodelovanje dijakov bo anonimno (vsak dijak bo od šolske svetovalne delavke/delavca pred 

izpolnjevanjem prejel svojo šifro, ki bo naknadno vpisana tudi na zgornji del vprašalnika za 

starše).  

Podatki, pridobljeni z raziskavo bodo uporabljeni izključno za namene navedene raziskave.  

 

 

Datum: ___________________                             Podpis staršev: _______________________ 
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Priloga 12: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 1 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
V življenju mi ja najbolj pomembno, da bi bil na svetu mir, da bi si vsi pomagali, da bi bli zdravi in bolj … 
pa da bi bili vsi nekak srečni. Odvisno kak za koga, meni je družina pa šport – to je meni nekak najbolj, 
čim manj nasilja. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Največ časa posvečam prijateljem in športu, 5 ur sem na igrišču dnevno vsak dan, redno obiskujem vse 
tekme, bilo keri šport je, vsak dan prebiram vse športne novice, ful me zanimajo neka potovanja, da bi 
spoznal druge kulture in svet. 

3. Razmišljaš kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le po 
potrebi, ne razmišljam)?  
Ja valda da razmišljam, mislim da vsak dan nekak bolj – ko sem starejši nekak vse drugače vidim. Pride 
kaki dan ko celi dan samo o tem razmišljam, pol je mogoče pavze, pa pol spet, ampak jaz bi reko da vsaki 
dan nekak bolj, neki pogovor je vsaki dan o prihodnosti. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
 Ja, prvo bi rad uspešno končal šolo, ful mi je želja, da bi mi uspelo v košarki, v morem športu, pa 
največja želja mi je da bi si ustvaro družino, pa bi potem srečno živeli. 

5. Misliš, da si jih sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Jaz sem 100 % prepričan v sebe, ker vem – da če to hočem, da če se bom za nekaj potrudil, da mi bo nekaj 
uspelo, ker da ne bom rekel – da bi lahko, pa sploh nisem probal. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje?  
Jaz mislim, da do sedaj, kar sem si ustvaro neke cilje, da mi je kar nekak uspelo, mogoče pač manjših 
želja, ko mi ni uspelo – se pa nisem preveč kaj sekiral in obremenjeval s tem. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
 Predstavljam si se kot oče dveh ali treh otrok, vidim se v neki službi, kjer bi bil zelo zadovoljen, pa če bo 
možno, da bi zaigral v kakšnem klubu v tujini. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
 Zdaj če mi nekega cilja ni uspelo doseči, pol pač razmišljam o tem, da bi neka vseeno popravil – nočem 
odnehat, dokler mi česa ne uspe doseči. Tak, bi rekel da razmišljam le po potrebi. 

9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Ja, stroprocentno, vsekakor – če ti nekak razmišljaš o prihodnosti, pa imaš zastavljene neke cilje, potem 
lažje premagam negativne izkušnje. Iz negativnih stvari sem se sam naučil največ. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Ja, to se dostikrat pogovarjam o tem, največkrat se pogovarjam s starši in prijatelji, s starejšimi, mi dajo 
neke nasvete za prihodnosti, pa da me usmerijo, mi je lažje. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Nikoli ni dovolj informacij, čeprav imam dosti informacij, jih je vseeno še premalo, ker se za prihodnost 
moram še marsikaj naučit,najlažje pa se jih bom naučil od oseb, ki so vsak dan ob meni, mi pomagajo, pa 
ko so že šlo čez to obdobje. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Ja za sedaj še nekaj nimam, načrtujem pa da je potrebno narediti neki plan. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?  Podciljev si sedaj ne 
postavljam, ker če sem za nekaj zagrižen, bom to naredil, nekih rezervnih načrtov si pa ne postavljam, ker 
takrat ne bom več toliko zavzet za nek cilj. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?   
To sploh ni možno, da bi vse kar naenkrat naredo, tak da recimo uporabljam male korake na poti do cilje. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  1 do 
10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)?  
Ker sem zelo optimističen in vem, da lahko uspem bom rekel 10. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže?  
Sem maksimalno predan, bomo 10ko dali. Ja npr. zdaj če hočem šolo in košarko skoz, pol grem na igrišče 
in strenirat tisto kar mislim, pa naredim še za šolo. 
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17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? Sem vztrajen vsekakor, 
lahko rečem 15, ker če vidim nek napredek mi to vpliva nekaj več upanja za naprej, res vztrajen. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj pomemben? 
In šport in šola sta mi pomembna, ampak šola je bolj pomembna. Če se bi pr športu poškodoval, tako kot 
sem sedaj – potem ne morem nič. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj?  
Če me nekaj zanima, bom 100x lažje dosegel neko stvar, kot pa če me ne zanima. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  Ja kakšne so 
pač možnosti ja – če se dotaknem kluba – klub je v krizi, … razmišljam pa zelo pogosto o tem ja. Če je 
klub v slabem finančnem stanju, potem vem, da si ne gre nekih ciljev zastavljat. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)?  
Vsekakor družina, predvsem mama, samo obadva mi pomagata z nasveti in vse drugo, pa tudi šola, 
prijatelji, učitelji … vse je vredi, vsi mi pomagajo. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)?  
Najbolj od vseh mi je pomagal in usmerjal brat, če ga ne bi bilo bi mi bilo dosti težje vse skupaj. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) vpliva 
na postavljanje tvojih ciljev? Kako?  
Ja, šola tudi vpliva, ampak ne tako hudo kot pa družina. Ta šola je najboljša ravno kar se tega tiče z 
nasveti, res si vzamejo čas. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Jaz si ne izbiram tistih prijateljev, ki se ukvarjajo z drogo, izbiram si takšno družbo, ki ima neke cilje z 
šolo. Tudi s sošolci se zelo dobro razumem, vplivajo name in mi pomagajo – sploh tisti, ko vidim, da majo 
res neko željo, da neki naredijo. 

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate vpliva 
najbolj negativno? Zakaj?  
Ja vpliva tak ne – zdaj če jaz vidim nekega košarkaša, ko je iz revne družina izhajal in mu je uspelo, tako 
da mediji z veliko mero vplivajo. Če se nekdo preveč hvali, to nikak ne vpliva. Vpliva to, ko vidim, da če je 
nekdo neki zares uspel, to zares vpliva. Mediji na splošno pozitivno vplivajo name. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) vplivajo na 
tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od 
njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Ja jaz mislim, da vsaka družina podpira svojega otroka. Spodbude mame me spodbujajo, da dobim neko 
novo voljo, če me ne bi, bi padla samozavest mi. Sem zadovoljen z njihovo podporo. Negativnih vplivov 
znotraj družine ni. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, fant/dekle...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj vpliva? Kdo od njih 
vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Vrstnike me podpirajo, ker tudi sami vidijo, da nekoliko drugače razmišljam od njih, potem pa se nekak 
postavijo na mojo stran, da me lažje usmerijo. Kaka 2,3 prijatelji iz otroštva se mi zdi da najbolj. Jaz sem 
taki karakter da me ne more nekak družba zavest – lahko bi negativno vplivala, ampak ker jaz nočem, to 
ne bo vplivalo. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno?  
Ja tudi vplivajo, samo ne s tako mero kot družina. Vseeno dajo neko usmeritev, kaj naj delam v 
prihodnosti.  Če sploh pri matematiki se dobro odrežem dobim še več volje, res najbolj, bolj kot pri drugih 
predmetih. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 1 do 
10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)?  
Zdaj je odvisno za kaki problem se gre, mislim pa da zelo dobro rešim vse skupaj. Ko je vroča glava 
marsikaj rečeš, ko se ohladiš pa vidiš kaj si narobe naredil, ponavadi vse rešim s pogovorom. Dostikrat 
prosim koga za pomoč. 9 bom dal. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne opravljam 
sproti, 10= vedno opravljam sproti)?  
Če sem res iskren – nea zdaj lih vsaki dan da bi delal – to ni tak, ampak kar dosti vseeno delam za šolo in 
se nekak učim. 7 bi dal. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)?  
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Najbolj pomembno je, da sem uspešen v šoli, vse bi naredil samo da mi uspe v šoli, ker vem da je to edina 
ziher pot, ki mi lahko v prihodnosti omogoča nek zaslužek. 10. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)?  
Je ful pomembno tudi, samo pri nekaterih predmetih so nekatere stvari, ko res niso sedaj, da  bi bile ful 
neki važne – z učenjem se navajamo, da se privadimo na več učenja, sploh za faks. 10. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim se)? 
Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj spodbuja 
pri učenju? Kako?  
Učim se od enkrat do dvakrat na teden. Najbolj me ovira, če me snov ne zanima, pa tudi če mi predmet ne 
leži, da imam slabše ocene. Spodbuja me to, da če vidim, da imam veliko snovi ,da se je potem naučim 
hitro, ko vidim da sem se sposoben nekaj naučiti. Mislim da se sam najbolj spodbujam, s tem ko dosti 
razmišljam kaj se dogaja po svetu. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega?  
Mam svoj način učenja. Če se moram naučiti 20 strani, se prvo po 3x,4x počasi vse preberem, potem pa 
vsako snov ponavljam tako dolgo, dokler ne odnesem tistega znanja, dokler ne znam vsega. Ja, to se je 
pokazalo za uspešno, za zdaj mi je šlo vse vredi. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)?  
To je zdaj tak, da zdaj izvzamem sezono, ko nisem treniral, sem imel zelo malo časa za učenje, tako da sem 
se večinoma učil ponoči – ni šlo drugače. Ful je naporno vseskup, mi težje uspeva, ampak mam vseeno 
voljo. Najbolj računam na vikende, tako da se nekega urnika nisem mogel ravno držati. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš?  
Učim se, da bom neki naredo iz sebe, ker ne mislim … kak naj rečem … da bi neki klošar bil, pa tudi 
punce ne moreš dobit, ker najbrž bi se našla katera, ko ne bi htela met fanta brez šole. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji (podaj 
samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Ja, na nek način je – mislim da je vse med sabo fejst povezano. Če bom neka v šoli naredo, si bom lažje 
ustvaro družino, šola veliko pripomore k mojim ciljem, 10 bi dal, ker je  res pomembna. 
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Priloga 13: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 2 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Najbolj pomembno … družina, prijatelji, punce, facebook. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Facebook, muzika, spanje, šmekanje. 

3. Razmišljaš kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le po 
potrebi, ne razmišljam)?  
Ne ne razmišljam o svojih ciljih oz. po potrebi. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
Ja, da bi šel +2, pa da se prepišem na Serša, pa da imam potem 2 poklica, da bi mel višjo plačo. 

5. Misliš, da si jih sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Sem sposoben ja, samo da bi bila država pravična ,ne pa da imajo trgovci 400 evrov plače. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Ja, vse mi je uspelo, čeprav nisem bil pri pouku. Je uspelo. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Doma, ali se bom kam preselil.  Pa nekje bom delal. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
Ne mislim na to, raje pozabim na vseskup. 

9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Ma ja, če sem mel negativno izkušnjo raje premislim. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Z nobenim. Ne menim se o tem z kom, ko jim ni zanimivo. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Ja imam dosti informacij, na internetu. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Ka te vem, ne da bi vedo. Ne vem še. Občasno ja, občasno ne. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?  
Naredim enkrat v celem in je to to. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Ne delam si, kaj tej vem. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  1 
do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
8, najprej v glavi premislim, potem pa grem. Vse preštudiram. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
6-7-8. tam nekje.  Nisem jaz tak za delo, nisem tolk predan. 

17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Vztrajen sem 9. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj pomemben? 
Najprej premislim, prvo enega potem pa drugega. Ker je pač bolj pomemben. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Če je neki koristnega bom lažje dosegel cilj, čeprav nisem butast in bi brez učenja lahko naredil šolo z 3. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Ne razmišljam o okoliščinah. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Familija. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Jaz nimam rad tega, da mi kdo kaj govori kako lahko in česa ne smem. Ponavadi me omejujejo. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) vpliva 
na postavljanje tvojih ciljev? Kako? 
Nekak tak, šola ne vpliva preveč. 
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24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Včasih delamo kakšne načrte za naprej. 

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate vpliva 
najbolj negativno? Zakaj? 
Nič ne vplivajo, kar me nič ne briga za druge. Facebook včasih vpliva pozitivno, ko se vključujem v 
skupine. Včasih pa negativno, ko kaj tečnarijo. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) vplivajo 
na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo 
od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Me podpira familija ja. Vplivajo tako pozitivno kot negativno. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj vpliva? 
Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj?  
Me ja podpirajo, občasno. Vplivajo tudi na načrte za dosego ciljev.  Vrstniki, pa punca bi vplivala na 
mene. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Včasih vplivajo ja, če se katera dere na mene je t o negativno. Pa to ni vredo, pa ono ni vredo. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 1 
do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
10, probleme znam reševati. Na sodišču sem vse rešil, tak da znam reševati probleme. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne opravljam 
sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Nee, ne delam sproti, bi dal 1, ne 3 bi dal. Včasih delam. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Pameten je dobro bit, samo ne preveč pameten.  Šola je drugače brezveze. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Bolj pomembno mi je, da se učim za življenje, ne za šolo. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Če je treba se bom že naučil, ne bom se za brezveze piflal.  Nič me ne ovira pri učenju. Spodbuja me, da 
imam mir, da me ne kdo gnjavi, ker se tako ne morem zbrati. Noben me ne spodbuja, se sam učim. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Ja imam ja, da si prečitam samo skozi, da se ne neki na blef učim in piflam brezveze. Delam se, da  se 
učim.  Ja je uspešno. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
Nimam urnika, v dijaškem imamo samo tiste ure za učenje. Nikol ga nisem imel. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Da imam neki poklic. Učim se za življenje, ne za šolo. Ker tisto kar se učimo, tak ne bomo rabli kdaj 
vedet. Tisto kar bi pa rabil, se pa nikoli ne učimo. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Občasno mi koristi to. 7 
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Priloga 14: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 3 
 

1.  Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Najbolj pomembno mi je to, da imam neko strukturo pred sabo, poklic, tudi pač ko bom pridobila 
poklic in službo, da si ustvarim tudi družino in živim po določenih standardih, ki so v SLO najbolj 
primerni. 

2.  Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Trenutno posvečam največ časa sama sebi, pa šoli, kljub temu da sem sedaj malo pavzirala, ter temu 
da preživim in da se počutim dobro v krogu prijateljev in svojega fanta. 

3.  Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam 
le po potrebi, ne razmišljam)?  
Ja razmišljam tako rekoč vsaki dan, ker bi rada šla študirati, to je velik cilj za vnaprej. Ampak pa 
moram prvo narediti srednjo šolo, potem pa šele gledam za naprej. 

4.  Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
Seveda imam veliko ciljev, če tega ne bi imela, sploh ne vem, zakaj bi morala obstati. Cilji so pa tisto, 
kar sem povedala na začetku. 

5.  Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Ja, tak bom rekla, vsak je sposoben doseči svoje cilje, če se potrudi. ČE se bom trudila tako, kot se 
sedaj trudim, ko sem prišla k sebi, se mi zdi da mi lahko uspe. Ne morem pa zagarantirati, ker ne vem, 
kaj se lahko v življenju zgodi. 

6.  Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Sicer pretekle izkušnje – težko otroštvo – jih je bilo težko doseči, vse se da s trudom, in mi je uspelo. 

7.  Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
To je težko reči, ker sam nikoli ne več kaj se bo zgodilo, se pa vidim kot kriminalistka, ter imeti 
družino z otroki ali brez otrok. 

8.  Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
Tak bom rekla – glede na težko otroštvo razmišljam o tem kar pogosto, ampak z negativnimi 
izkušnjami ne prideš daleč, ampak moraš gledati le v prihodnost. 

9.  Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Iz preteklih izkušenj sem se naučila zelo dosti, če se nebi, ne bi že skoraj 2 leti živela sama, ti pa dajo 
te izkušnje neki pogon tudi za naprej. Se velikokrat ozrem v preteklost, ampak ne morem gledati kaj je 
bilo prej – ne morem vedno živeti v preteklosti. 

10.  Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Najbolj se pogovarjam s svojo najboljšo prijateljico, je tudi soseda in sošolka. Ne glede na to, da 
imam fanta, njej najbolj zaupam. Vse povem fantu, ampak prijateljica je res najboljša prijateljica. 

11.  Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Seveda imam, ampak pridobila sem jih samo iz svojega življenja, iz svojih izkušenj. 

12.  Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Obstaja pregovor: carpe diem – uživaj življenje na najboljši način, tako da trenutno živim iz dneva v 
dan. Ampak načrte za vnaprej imam točno določene, da vem kaj si želim in česa ne. 

13.  Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Grem po majhnih korakih – ker večji bodo koraki, bolj boš padel. Bolje delat majhne korake in 
počasi, kot z hitrostjo, ker nikoli ne veš, kje se ti bo zalomilo. 

14.  Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Tak bom rekla – glede na mojo samostojnost in na to, da sem naredila šolo, želim prvo končati to 
šolo, potem pa bom delala naprej to, kar sem si zastavila.  

15.  V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
Sam v sebe moraš biti povsem prepričan in imeti neko spoštovanje za dosego ciljev, ampak lahko 
rečem, da sem prepričana, da lahko cilje dosežem. V večini primerov je to med 8 in 9. 

16.  Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Svojim ciljem sem povsem predana, to pa se kaže v tem,  kak bi to povedla … da izpolnjujem 
vsakodnevne norme. 
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17.  Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Sem vztrajna, včasih pa pride do tega, da izgubiš voljo, ampak vseeno – cilji so le cilji in brez tega ne 
prideš nikamor. 7. 

18.  Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Vsekakor je najbolj važen cilj v mojem življenju, da preživim skozi mesec in končam šolo. Osnovno mi 
je preživetje, temu podrejam vse cilje. 

19.  Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Vsekakor vpliva na moj cilj, ker kot se m že povedala, moraš imeti zastavljene neke naloge in cilje, da 
lahko sploh nadaljuješ v čemerkoli. 

20.  Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Vplivam lahko samo  sama na sebe. Okoliščine predstavljaš samo ti, in nihče druh in prostor, v 
katerem dosegaš cilje. 

21.  Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Tak bom rekla, vpliva nekega ni, vendar pa je pomembno, da ti stojijo ob strani fant, prijatelji, 
družina. V mojem primeru sta to prijateljica in fant. 

22.  Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Lahko bi rekla,da vpliva samo moj mlajši brat, ker sem potem, ko sva izgubila mamo, predstavljam 
zanj nek vzgled in mu hočem biti za vzor. 

23.  Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
Lahko bi rekla, da je samo moja razredničarka, katera mi je do zdaj pomagala, omogočila in 
opravičila marsikatero uro, tako da je ona edina, ki mi pomaga pri postavljanju ciljev. 

24.  Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Noben ne more vplivati, ker vsak dela za sebe in za nobenega drugega. 

25.  Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
To je zdaj malo retorično vprašanje, ker mediji govorijo in resnico in laž, moram pa rečti, da se zelo 
oziram na politiko, ki obenem negativno in obenem pozitivno. Predvsem referendum o malem delu in 
pokojninski reformi. Pozitivno vpliva, ker izvem določene stvari. 

26.  Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Tak bom rekla – smo družinsko povezani, ampak ne toliko, da bi lahko kdorkoli vplival na doseganje 
mojih ciljev, vsekakor pa je to moj brat in moji sorodniki iz Avstrije, ki mi pomagajo pri pomembnih 
odločitvah, podajo svoje mnenje. 

27.  Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 
Najbolj vplivata fant in prijateljica, ker vsekakor sta mi tudi dala vedeti, da šolo moram končati – ne 
da mi bi to vsilila, ampak ker vesta, da je to najboljše za mene. Ja sošolke malo negativno vplivajo z 
obnašanjem, ker izgubim voljo, da bi hodila v razred in ne maram hinavščine. 

28.  Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije 
iz strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Bom rekla, da je ena profesorica, ki mi je dala jasno vedeti, da ona ve, da jaz marsikaj znam. Pa 
mogoče tudi razredničarka. Verjameta vame, ampak mi dasta vedeti, da se moram za to potruditi. 
Vsak profesor mora imeti svojo strategijo učenja dijakov, ampak mogoče lansko leto sem mogoče 
opazila, da me ovira, ampak ne v taki meri ,da bi mi škodilo. Kak se obnašaš ti pri profesorju, tako se 
zapišeš v njegovih očeh. 

29.  Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 
1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
Mislim, da sem kar učinkovita, saj menim, da mojih problemov ne more kdo reševati, kot pa jaz sama. 
Če se zapleti, je potrebno kdaj malo počakati, včasih se pa stvar takoj reši. To bom rekla kar lepa 
osmica. 

30.  Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
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Tak bom rekla, glede na to, da sem prej zaradi dela ob šoli učenje umaknila na stran, moram reči, da 
nisem sproti opravljala. Sedaj ko sem dobila en pogoj in se zavedala, da moram končati šolo, 
opravljam obveznosti sproti, vendar ocene vedno ne pokažejo tega. 

31.  Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Zame je zelo pomembno, saj želim, da bi se z dobrimi ocenami lahko vpisala na želeni študij. 

32.  Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Zelo pomembno, po ocenah najbolj pomembno, zato ker … sam uporabljaš te stvari skozi življenje in 
lahko to znanje preneseš na svoje otroke. 

33.  Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Tako bom rekla , kar pogosto. Najbolj me ovira, če je na obisku fant, ker se ne zna sam znajti. 
Spodbuja me to, da če sem z fantom, da mi pomaga pri določenih stvareh, mi razloži. Spodbuja me pa 
moja preteklost. 

34.  Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Imam ja, da si iz snovi naredim zapiske po vprašanjih, in se iz tega učim, ker se mi zdi to tudi najbolj 
smiselno. Vsekakor mi je to do sedaj pomagalo. 

35.  Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
ne uspem 10= povsem uspem)? 
Svojega urnika nimam, najraje se učim zvečer, in ko nisem za računalnikom, ker  takrat imaš tudi 
največji mir. 

36.  Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Najpomembnejša mi je neka bodočnost, vizija, učim se zato, da lahko grem na faks in dobim poklic, ki 
si ga želim. 

37.  Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Vsekakor je povezano, šolsko delo je povezano z mojimi cilji, saj je znano, da šola je le šola – če 
nimaš šole, ne moreš dosegati tistega, kar si želiš in kar boš rabil v življu. Trenutno je meni šola 
najbolj pomembna, so pa še druge stvari, ki so pomembnejše od šole.  Bi dala 10. 
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Priloga 15: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 4 

1.  Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
V življenju mi je najbolj pomembno, da uspem nasploh v karieri, da končam šolo, pa da uživam 
življenje v glavnem. 

2.  Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Največ časa posvečam svoji punci, svoji šoli in delu. 

3.  Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam 
le po potrebi, ne razmišljam)?  
O svojih ciljih ne razmišljam prav pogosto, kajti do cilja če želim priti, si moram sam zamisliti kako 
oz. Kakšen cilj imam. 

4.  Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
V prihodnosti nimam veliko ciljev, moja želja pa je da bi uspešno končal SŠ in se nadalje uspešno 
izobraževal. 

5.  Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Sam za sebe sem prepričan, da sem jih sposoben doseči, saj kar si želim, sem prepričan da lahko to 
dosežem. 

6.  Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
V življenju si nisem zadal dosti ciljev, toda kar se si zadal za šolo, mi jih je vedno uspelo doseči. 

7.  Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Vidim se kot vodja podjetja ali pa delo v pisarni, pa tudi z npr. družino, da si ustvarim družino z 
otroki. 

8.  Kako pogosto razmišljaš o  negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
O negativnih izkušnjah ne razmišljam, saj to vpliva negativno na mene. 

9.  Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Sam nimam negativnih izkušenj, zato na to ne morem odgovoriti. 

10.  Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
O svojih ciljih se pogovarjam s svojo materjo ali punco. 

11.  Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Imam dovolj info, drugače pa se pozanimam kako bi jih lahko na drugačen način dosegel. To izvem v 
šoli, internet. 

12.  Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Nimam izdelanega načrta, saj to pride samo od sebe, oz. Od moje volje. 

13.  Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Npr. za šolo se bi učil raje dlje, bolj uspešno. Drugače pa si ne postavljam nekih podciljev. 

14.  Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Samo pri sebi si rečem, da bom to dosegel, da si to želim in da me pri tem ne bo nič zaustavilo. 

15.  V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
Prepričan sem, da lahko svoje cilje povsem dosežem, ker če bom imel močno voljo, lahko dosežem 
vse, kar si lahko želim. 

16.  Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Svojim ciljem sem povsem predan saj zelo želim priti do nekega cilje. Trudim se, pa sam malo 
poskrbim za informacije,bolj prisluhnem. 10. 

17.  Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Vztrajam npr. pri tem, da ne hodim ven, da se osredotočim na to, kar sem si zadal, da to uspešno 
opravim. 10. 

18.  Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Najprej bi rešil tistega, ki mi je najbolj pomemben za življenje. Pred prijatelji bi izbral šolo, ker je 
pomembna pri nadaljnji karieri, prijatelje pa lahko pridobim sčasoma. 

19.  Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Če bom hotel priti do nekega cilja, bom prišel do več informacij, kar pomeni, da bom pridobil tudi 
več znanja. To se mi zdi koristna in pomembna naloga. 
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20.  Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Moj cilj je ,da končan SŠ in dalje nadaljujem izobraževanje. Na to pa ne mislim preveč, saj sem vsak 
dan v takem okolju. 

21.  Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
V bistvu vsi našteti. Družina ti stoji ob strani, šola in profesorji te naučijo, prijatelji ti svetujejo, ti 
stojijo ob strani, isto kakor punca. 

22.  Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
V bistvu ne vpliva toliko, kajti to je vse zgolj pomembno od mene, kajti jaz sem tista oseba, ki bi rad 
opravil določeni cilj za sebe. 

23.  Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
V bistvu ja, ker v šoli se vse naučiš in je pomembna za nadaljnjo kariero. Profesorji ti probajo 
pomagati, kolikor lahko. 

24.  Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Negativno me ne omejujejo, samo pozitivno, mi dajo par nasvetov, na koncu pa je spet moja 
odločitev. 

25.  Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
V bistvu mediji ne vplivajo toliko na mene,m sedaj je vprašanje spet koliko lahko verjameš tem 
stvarem, kar jih prikazujejo. Tudi facebook ne vpliva preveč na mene, ker kolikor jaz lahko dam od 
sebe, to lahko jaz naredim. Odvisno je od osebe, ker če je nekdo pametnejši od mene, bo sigurno 
dosegel več. Vse to vpliva bolj pozitivno. 

26.  Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Podpirajo me starši in punca, punca me spodbuja, da dobivam lepe ocene, starši pa isto, da se 
potrudim sam za sebe. Pozitivno najbolj punca, negativno pa nihče, saj mi vsi želijo pomagati. 

27.  Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 
V bistvu ne, ker niti nimam dovolj časa za druženje. V šoli pa ja, npr. Da se naj več učim, da mi lahko 
pomagajo, če rabim pomoč. 

28.  Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije 
iz strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
V bistvu je njihov vpliv pozitiven, saj nam skušajo pomagati in dati nadaljnjo samozavest za 
nadaljevanje šole. In tudi njihov cilje je, da jaz mam uspešno končam šolo. 

29.  Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 
1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
Nisem konflikta oseba, zato nimam dosti problemov. Če je kakšen, se sporazumem na lep način, da se 
vse lepo konča. Če imam kakšne notranje probleme, zaupam svoji punci, ampak jih niti nimam dosti. 

30.  Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Opravljam jih sproti, saj ko opravim določeno nalogo, imam takoj skrb manj. 9. 

31.  Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
V šoli mi je pomembno, da sem zelo dobro uspešen, saj že sam od sebe pričakujem, da bom uspešen in 
da bodo dobri rezultati prišli od tega. 10 – ker imam v redu ocene, mi kaže da bom prav dober. 

32.  Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Učenje za šolo se mi zdi najbolj pomembno, saj ocene pridobijo poklic, katerega si si izbral in ti to 
pomaga v bodočem življenju. 19 – najbolj pomembno bi rekel. 

33.  Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
V bistvu se učim le po po tebi, kajti si zelo hitro zapomnim informacije in se tako ne rabim učiti 
večkrat na dan, ampak tudi za učenje po potrebi pridobim lepe ocene. Najbolj me ovira npr. Hrup, 
najbolj me spodbuja punca, to je isto kaj in kdo. Morda kakšna mirna glasba za sprostitev … 
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34.  Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 

V bistvu moj način je, da se učim za predmet za katerega sem vprašan. Pokazal se je za zelo 
uspešnega, saj vedno dobim pozitivno oceno. 

35.  Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
ne uspem 10= povsem uspem)? 
Nimam svojega urnika, saj se ne učim dosti. Torej ne morem odgovoriti na naslednje vprašaje. 

36.  Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Učim se za samega sebe, da uspem v življenju, da npr. Dosežem določene cilje, ki sem si jih zastavil 
oz. Si jih bom še v prihodnosti. 

37.  Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Šola je zelo pomemben dejavnik, kajti brez šole mi težko dosežemo kakšen dober poklic, ki si ga 
želimo oz. Da bi uspeli v življenju je potrebna šola.  10. 
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Priloga 16: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 5 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Družina, prijatelji, to je ful pomembno, šola še, to bomo rabli za naprej, to je kar pomembno,ostalo pa 
mi ni tolko pomembni. Najbolj mi je pomembna družina – ata mama sestra – da se razumemo, to je 
prvo, da si pomagamo. Najbolj pomembno mi je to, da ko nekoga rabiš, da so vedno starši na voljo. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Pesu mojemu, hodima na sprehode, se igrama, ga učim. Ko pridem z šole res temu posvečam največ 
časa. Pa tudi ko si živčen ga vzameš, greš. Pa tudi prijateljem, šoli tak čisto iskreno najmanj. 

3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le 
po potrebi, ne razmišljam)?  
Ja, razmišljam o svojih ciljih, najbolj to za naprej šola – kam pa kak, razmišljam zato, ker moram 
videt kako bom končala šolo, v kateri smeri naj nadaljujem, pa tudi da si ustvariš nekaj svojega da 
imaš za naprej. Razmišljam takrat, ko moram. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
Ja imam jih, samo pač nisem 100 % da se bo dalo vse izpolnit. Prvo je, da končam to trgovsko šolo, 
PTI, mam naprej da grem na faks, ampak nič določenega, pustla bom da gre to leto mimo, pa da 
vidim, kako bo šlo mimo vseskup. 

5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Ja vem da sem jih sposobna, ampak vse je odvisno od moje lenobe. Sem ful lena, vsak mi to reče. Če 
ne bi bila lena, bi lahko vse cilje izpolnila, ne morem se pa prisilit, da ne bi bila več lena. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Če sem se spravila zraven, pa se potrudila, so mi do sedaj uspeli vsi cilji, če pa nisem, pa mi ni uspelo. 
Recimo lani mi ni uspelo, da nisem letnika naredila … sem nameravala, ampak ga nisem.  Letos ga 
nameravam narediti 1000 %. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Da imam dokončano neko šolo, malo neki faksa, pa da najdem neko službo – ne rabim biti nekaj, ne 
rabi biti zdaj neki ful, samo da se v redu razumem, da imam svojo družino, da sem še vedno povezana 
s starši. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
To pa kar dosti krat, ker pač tam ko ti spodleti, hočeš čim bolje narediti drugič, če dobiš še eno šanso. 
Dostikrat o tem razmišljam, pa mi je ful žal, samo sedaj je kar je, spremeniti ne morem nič. 

9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Ja, razmišljam o tem dosti. Ja se mi zdi, da mi ful pomaga. Ker sem padla, vem da imam večji zagon . 
Pa to ko vidim med kako mlade sošolce pridem, 93. Letnike, mi je potem tudi toliko težje in se želim 
potruditi. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Največ se pogovarjam s starši, pa s prijatelji in veze, kar jih imaš. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Več ali manj imam ja, kar pa nimam ,pa poskušam priti do nekih ljudi, da se potem pozanimam. 
Ponavadi dobim vse informacije, tako pozitivne in negativne, vse ti povedo. Največ te tak starši 
naučijo. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
V bistvu tega nimam ne, ker si sproti poskusim narediti. Nekaj želim delati z malimi koraki, da sigurno 
nekaj naredim, ker če ne takoj izgubim voljo, če bi si zastavila velik cilj. Moja strategija je, da se 
počasi daleč pride. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Ja, si postavim sigurno, v bistvu si vedno postavim neke manjše korake, da grem ena po ena. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Recimo – šola – kar se tiče šole. Najprej si postavim, da jo bom naredila. Si postavim neke manjše 
cilje, recimo da dobim , ampak potem v primeru da dobim 5, sem veliko bolj srečna potem. Tudi pri 
službi je tako – najprej delaš za mali denar, potem pa za vedno več. Začnem na dnu in potem greš 
vedno bolj visoko. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
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Sem povsem prepričana, da lahko nek cilj dosežem, ampak le v primeru, da se dovolj potrudim. Ocena 
10. Samo pravim, da moram res dati vse od sebe. NE to pa ne, ne dam pogosto vsega od sebe, zato bi 
dala 7, ker res vedno ne. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
V bistvu za tisto stvar, ko vem da mi bo ful koristila v življenju sem res 100 % tam, za tiste stvari, ko 
vem da lahko malo luftam, tam pa si pustim malo. 

17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Ja, vztrajna pa sem, ne odneham kar tako hitro, dokler ne dobim zadnji NE, tako dolgo ne odneham. 
Recimo tam nekje 8. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
V bistvu grem tam – grem v tisti cilj, za katere vem,da bom bolje počutila, pa četudi je manj poplačan, 
raje grem v tistega, za katerega vem, da se bo zame najbolj izplačalo. Včasih se raje odločiš za šolo, 
imam pa tudi dan ko se raje odločim za prijatelje – odvisno od dneva. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
V bistvu je to važno, ampak bolj mi je to pomembno da se jaz nekje v redu počutim, ker imam potem 
večjo voljo in vse. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
V bistvu toliko ne gledam na okoliščine, ampak gledam na to, da je meni v redu, da dosežem nekaj, kar 
sem si zadala, okoliščine mi pa niso pomembne. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Družina, v največji meri, kdo drug ne toliko. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Jaz si neki cilj zadam in jim povem, potem pa mi svetujeta, kako ga je bolje rešiti, ali naj se odvrnem 
od tega cilja in si zastavim novega. Predvsem s spodbujanjem in nasveti. Tudi starejša sestra je v šoli 
boljša in mi to da nek dodaten zagon, mi predstavlja nek vzor. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
V bistvu sedaj ko je srednja šola v bistvu da, me omejuje glede tega na drugi strani pa mi pomaga da 
lahko pridem do večjih ciljev. Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo pa ni. Škoda mi je 
tega časa, ko ga tu preživim, mi je predolgo. Snov ni toliko pomembna, koliko delamo neko stvar, 
včasih preveč vse raztegujejo. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
V bistvu ne dosti vplivajo, sama naredim, če so prijatelji so, so, če pa jih ni, pa naredim vse kar si 
sama zadam. Recimo kar se tiče glede špricanja, to zelo negativno vpliva, to edino. 

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Zdaj trenutno v teh letih nič več ne, v OŠ pa so ogromno vplivali name. Recimo glasba vpliva name ful 
pozitivno, računalnik in televizija pa zelo. Zato ker raje sem pred TV in računalnikom, mi to jemlje 
dragocen čas. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Ja, družina me podpira, vedno in zelo. Če si dam res neki konkretni cilj, ne morejo vplivati na mene, 
drugače pa NE, to ti tak svetujejo pa potem sam narediš – tako da  negativno nič ne vplivajo. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 
V bistvu me to nekod sploh ne zanima, če me ali me ne – če je cilj zastavljen, ga dosežem. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije 
iz strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Recimo če mi kaj nea gre, pa da se ne potrudim in mi potem pomaga, potem ja, mi pozitivno pomaga. 
V toti smeri ja, drugače pa ne. Ja, recimo ena profesorica misli da nas ful pozna, da vse in nas 
analizira. To me zelo ovira, ker ne ocenjuje znanja, ampak po imenu in priimku. To negativno vpliva 
na mene in imam slabo oceno pri predmetu. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 
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1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
7-8 tu nekje, ker včasih kaki problem se vleče, pa starši stopijo poleg in ti pomagajo in vrstniki. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Čisto po resnici – ne. 5, delam čisto po potrebi, res se ne trudim neki. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Zdaj v totem letniku mi je ful pomembno, da sem uspešna ne, zaradi negativne izkušnje. Zdaj rečmo 9, 
v totem letniku. Malo sem prišla k sebi, da šolo vseeno rabiš za naprej. Lani mi je bilo še čisto vseeno, 
kak naj rečem, vsedla sem se dol in malo razmišljala, da tako ne gre. Starši so mi rekli da se ne rabim 
učit, da naj raje delam. Pa rada bi izkusla študentska leta. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Kr no, Ker tu vseeno največ odneseš ane... 9 po lestvici. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Učim se le po potrebi, ko mi nekaj nea gre, potem…tak čisto po resnici. Najbolj me ovira nezbranost, 
zelo težko se zberem. To mi predstavlja res problem, ta nezbranost. Spodbudi me edino to, da vem da 
ne vem, pa da morem. Sama sebe ponavadi spodbujam. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Nimam svojega načina … čisto nič. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
Tudi urnika nimam svojega,učim se res samo takrat ko rabim – če nena rabim se ne učim. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Da bi jo naredila, to mi je najbolj pomembno. Učim se čisto za sebe, da bi bila uspešna…da bi lahko 
še na faks šla, pa malo več tudi bla potem. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Ja, odločno ja, zelo mi koristi … ker tako kot sem rekla, rada bi šla na faks, pa moraš vsaj 3+2 met 
nareto. 10 bi dala oceno, ker mi je to res pomembno. 
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Priloga 17: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 6 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Največ mi pomeni to, da ko se zjutraj zbudim da se razgledam po svojem stanovanju in pogledam svoje 
rože. Rože me spominjajo, da je vsak dan posebej priložnost za nov začetek. Najbolj pomembno mi je 
to, kar sem dosegel v življenju. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Podnevi službi, v nočnem času pa prijateljem, šoli, pospravljanje stanovanja in spanju. 

3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le 
po potrebi, ne razmišljam)?  
Da, razmišljam, zelo pogosto, ponavadi kar med službo in poukom, vedno znova si postavljam nove 
cilje in verjamem, da ni noben cilj tako visok, da ga ne bi mogel doseči. Povem naj še to, da sem vsak 
cilj, ki sem si ga kdaj zastavil, vsaj delno ali v celoti dosegel. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
Da. Ne vem kako bi utemeljil. Eden izmed poglavitnih ciljev je predvsem uživanje sadov doseženih 
ciljev in kak naj to povem, da imam v načrtu kar nekaj potovanj (Pariz, Kuba, Barcelona in Španija – 
letos). 

5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
10, vsekakor sem prepričan, da sem jih sposoben doseči, saj si zmeraj postavim cilje dovolj visoko, da 
vem da jih bom dosegel. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Sprva sem imel občutek, da je vsak cilj, ki si ga postavim, previsok, oz. ga ne morem doseči, kasneje pa 
sem ugotovil, da je dovolj zgolj to, da verjamem vase in svoje sposobnosti. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Sebe si predstavljam kot človeka, ki bo prost dan prej izjema kot pravilo, človeka, za katerega bo prav 
tako kot sedaj ljudje veseli, da se lahko nanj zanesejo. Razmišljam o odpiranju svojega podjetja (veliko 
odgovornosti in dela). Ker imam že sedaj zelo veliko nalog in dejavnosti s katerimi se ukvarjam in v 
njih uživam, se bojim, da se nekaterim ne bom mogel odreči in bodo ostale rutina mojega delovnika 
(ples, glasba, poučevanje plesa itd.). 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
Zelo redko razmišljam o negativnih izkušnjah, saj sem mnenja, da je dan takšen, kakršnega si narediš 
in v kolikor bi razmišljal o preteklih negativnih izkušnjah si bi kvaril dan in razpoloženje. Vsak dan 
živim posebej, in ga živim kot da je zadnji, torej ga izkoristim v celoti, tako da se zjutraj zbudim z 
nasmeškom in zvečer kljub utrujenosti zaspim vesel, da je za mano še en lep dan. 

9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Da, ker sem prepričan da smo ljudje in da se je motiti človeško in zavedam se, da se učimo na 
napakah. Samo razmišljanje o prihodnjih ciljih ne preseže ravno negativnih izkušenj, rekel bi, da jih 
prej preseže dejanje in izpolnjen cilj. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Ne, ne pogovarjam se z nikomer, saj sem človek dejanj in ne besed. V preteklosti sem razlagal o svojih 
ciljih, na koncu pa ugotovil,da sem bil predmet posmeha, saj je bila okolica mnenja, da gre zgolj za 
moje muhe oz. sanje, ki jih ne morem doseči. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Da, imam dovolj znanja o tem, kako cilje doseči. Pridobil sem jih na podlagi izkušenj v preteklosti. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Ne nimam izdelanega načrta oz. strategije. Zgolj verjamem vase, kar je po mojem mnenju dovolj, da 
svoj cilj dosežem, kljub temu da ne vem kako. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Ne, zato ker se bojim, da bi mi to ne zbilo motivacije, ker bi se zmanjšal nivo motivacije za dosego 
glavnega cilja. S tem ko bi dosegel nekatere izmed podciljev. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Ne oblikujem je. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
Popolnoma sem prepričan, 10, saj sem že prej omenil, da imam dovolj moči in vere vase in dovolj 
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sposobnosti. 
16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 

nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Da, nekatere izmed svojim ciljev jemljem kot življenjska načela in to se vsakodnevno kaže tako, da ko 
npr. imam dan ko mi ni za iti v službo, si rečem, da moram, saj bom posledično lahko šel lahko na 
potovanje. 

17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Da, zelo sem vztrajen oz. 10. Kako bi to povedal … da morda mi nekoliko na polovici pade motivacija, 
a vendar pomislim da ko bo cilj dosežen, bo to za mano, se pomirim in dobim nov zagon oz. moč za 
nadaljevanje doseganja svojih ciljev. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Zame je vsak cilj zelo pomemben, v kolikor ne bi bil, si ga nebi postavil. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Vsak cilj ima svoje slabosti in prednosti,  vse je pomembno. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Zelo pogosto razmišljam o okoliščinah, pri tem pa sem posebej pozoren na morebitne ovire oz. 
prepreke, mi lahko stojijo kot prepreke za dosego cilja. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Zgolj jaz samo sam. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Nikakor, saj živim sam in v mojem življenju so zelo malo prisotni (obisk). 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
Ne, šola ne vpliva na postavljanje cilje, prav tako ne učitelji in šolska klima, vplivam samo jaz in si ne 
dovolim, da bi me kaj premaknilo na poti za dosego svojih ciljev. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Nič in nihče ne more vplivat, da bi jaz spremenil svojo odločitev oz. postavljeni cilj, saj sem preveč 
trmast, in preveč prepričan v svoj uspeh, da bi dovolil, da mi človek, stvar in/ali dogodek to 
preprečijo. 

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Čisto isto kot prej. Kako lahko mediji vplivajo … ne vplivajo. Nič me ne premakne. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Ne vedo za moje cilje. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj vpliva? 
Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Ne vedo za moje cilje. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Ne, v bistvu ne vplivajo, saj ne vedo, katere cilje imam postavljene, ko pa je cilj dosežen, pa so odzivi 
učiteljev ponavadi pozitivni. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 1 
do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
Po mojem mnenju sem zelo učinkovit, saj nisem človek, ki bi z glavo rinil skozi zid, pač pa na vsako 
stvar pogledam najmanj z dveh zornih kotov. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Da, če je le možno, jih opravim že v šoli, nor. Domače naloge, saj popoldne nimam časa zanje, ko sem 
v službi, noč imam pa rezervirano za spanje oz. druženje s prijatelji. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Zgolj toliko, da pridobim želeno izobrazbo, saj je to eden izmed mojih postavljenih ciljev. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
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pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Sem dijak, najbrž rojen pod srečno zvezdo, saj sem obiskoval OŠ, ki nam je dala zelo veliko dobrega 
predznanja, ki ga lahko koristno uporabim v SŠ. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Zaradi mojih številnih obveznosti sem nimam časa učiti, zato se bolj posvečam predavanju profesorjev 
pri urah, da osvojim dovolj znanja že pri sami uri, predavanju.  Čas, pomanjkanje časa me ovira, 
spodbuja me pomanjkanje časa, saj se odpovem noči spanja, ko mi teče voda v grlo. Zgolj sam se 
spodbujam. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Da, imam svoj način in sicer v prvi vrsti odnesti čim več od predavanja samega, doma naredim zgolj 
kratke izpiske, ker povzamem bistvo zapiskov in predavanj. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
Ne, nimam urnika, učim se zgolj takrat, ko vem da drugače ne gre. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Učim se zase, oz. zato, da dosežem zastavljeni cilj, torej želeno izobrazbo in uspešen zaključek srednje 
šole. Drugi razlog, ki ga pogosto moji vrstniki in tudi drugi jemljejo bolj za šalo kot zares, je ta, da kar 
se Janezek nauči, to Janezek zna. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Da, je povezano, na lestvici bi ocenil z 5. Določene stvari, ki jih učenci, dijaki, študentje in drugi 
odnesemo s predavanj, so nam v pomoč, da se morebiti v službi in/ali v življenju samem znamo 
prilagoditi oz. rešiti težavo, v kolikor nastopi. 
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Priloga 18: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 7 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
V življenji mi je najbolj pomemben sočlovek. Da smo v skupinah, da delujemo v skupinah, da delujemo 
skupaj in v enoti, ker človek je socializirano bitje in ker smo vsi za enega in eden za vse. Pa tudi 
srečna ja no, pa zdravje, da maš nek notranji mir, da lahko deluješ normalno. Če imaš v sebi neke 
vzorce, ki ti škodijo, je to slabo za življenje. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Tako kot sem rekel sočloveku in ljudem, rad sem v  družbi, rad jim pomagam, imam dosti izkušenj, sem 
že dosti dal v življenju skozi, se mi zdi da mam nek socialni čut, in točno vem da mi nekdo hoče kaj 
slabega. Sem v klubu srečnih, kjer si pomagamo, če morda kdo nima denarja, mu naredimo nadstrešek 
in tako. 

3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le 
po potrebi, ne razmišljam)?  
Po moje je v redu, da imaš svoje podcilje vseskozi v svoji podzavesti, vse skozi je potrebno mislit na to. 
Moji cilji so, da bi končal to šolo, čeprav ni ravno moja smer, ne bi rad bil v pisarni, in rad sem zunaj 
v naravi. Imam ful različne cilje, vse me veseli, najbolj pa me veseli, da bi mel svojo restavracijo ali 
pa svojo delavnico za avtomobile. Rad bi končal šolo, ker če ne sem brezveze vrgel stran to. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
* isto kot pri 3. 

5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Ja, valda se mi zdi da ja, glede restavracije sem prepričan, avte pa mam tudi rad. Dal bi si nekje 8. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
V preteklosti, če dam na stran šolo, sem skoraj vse cilje, kar sem si zadal – dosegel. Če me nekaj res 
ne veseli takrat ne gre, drugače pa primem vse in pridem res do konca. OŠ pa to je šlo zelo v redu mi, 
potem pa sem jaz takoj že želel iti na gostinsko, ampak mi mama ni pustla, pa sem moral iti na 
gimnazijo. Gimnazija ni bla moja šola, ni bla to, kar sem jaz  hotel, sploh me ni motiviralo, ni bilo 
motivacije. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Jaz nisem ful standardn, tako ko vsaka ovca v sistemu, sem ateist…jaz si ne predstavljam avta, hiše, 
žene in službe – vedno en in isti tempo, to ne gre tak. Odvisno kako me bo zavedla pot, čisto zares ne 
vem kako bo, pustimo se presenetit. Upam da se mi bo katera od želja in ciljev uresničila. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
Finta je lih v tem, da se z neko izkušnjo negativno spoprimem in se je skušam rešiti, da nisi potem 
zaznamovan s tem za celo življenje in da je potem kaj narobe. Ja, negativne izkušnje so ene vrste šola, 
da veš kaj ja in kaj ne, kako odreagirati in tako. Včasih se res ne moreš zadržati, ponavadi pa se. 

9. Ja, saj sem reko, pač tak ko je to blo, da pač z nekimi negativnimi stvarmi preideš na pozitivne, ker ti 
to da šolo za razmislit, ker vidiš da nekaj ni tak ko si hotel oz . želel.  

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Se kar dosti pogovarjam z kolegi, prijatelji pa tudi z člani kluba srečni, vsi so v redu, noben nima 
predsodkov. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Ja v bistvu informacije imam, dobim jih na internetu, samo je finta v tem, da za cilje moraš vedeti, 
moraš sam probati – ne moreš iz tega, da bi si neki prebral oz. videl. Internet je kar v redu stvar po 
eni strani, po drugi strani pa lahko vsi vidijo kdo si, kje si – celi svet te lahko opazuje.   

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
V bistvu nimam načrta in strategije, ampak po občutku – vedno se ravnam po občutku, v večini 
primerov vedno poslušam sebe in nisem pod vplivom drugih. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Svojih ciljev se ponavadi tako dosežem, da grem nanje »direkt« brez kakršnega koli predhodnega 
»usposabljanja«. Če nekaj želim, naredim in gre do konca. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Ne vem, če bi že moral met strategijo – prvo pogledam neko stvar in sam pri sebi pogledam če sem 
zmožen, in če sem se tega potem tudi lotim in opravim. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
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1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
Tam nekje 8 bi rekel, da ni 10 je ovira  v tem, da ne moreš nikoli 100 % vedet, da boš neki cilj dosegel, 
ker ti lahko vedno nekaj pride na pot, ker so prisotni zunanji dejavniki. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Ja sedaj da bi bil obseden s svojimi cilji, to nisem – želja je ,da bi jih čimbolj zadovoljil, v čim večji 
meri. Ocenil bi to z 8. 

17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Pri ciljih – če me neka začne jezit, če res vztrajam vztrajam in ne gre, potem odneham, ampak 
ponavadi ne odneham, to pa je 9, ker sem kar vztrajen. Če komu kaj popravljam in če ne naredim do 
konca to delam tako dolgo, dokler ne naredim do konca. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Odločo se bi na podlagi občutka, kako se bi počutil potem, ko bi bila naloga rešena. Odvisno je od 
situacije in zakaj gre. Če bi šlo ali bi mogo iti v šolo ali pa bi moral pomagati sočloveku, potem bi 
sigurno pomagal komu. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Ja saj v bistvu se celo življenje učiš – več nekih nalog dobiš, več znanja imaš. Čim več nekih novih 
spoznanj, korakov narediš – več veš in bolj koristno je zate. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Jaz prisegam na to, da ne pustim da bi neke okoliščine ali okolje vplivali na mene. Poslušam sebe in 
ne nekoga, ki mi želi soliti pamet. Prvo poslušam sebe, potem pa sočloveka in potem skušam to 
skompenzirat. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Prvo kot prva je družina, to ful vpliva, ko greš v srednjo šolo, se skoraj noben ne odloči sam. Starši za 
šolo svetujejo. Dosti vpliva imajo prijatelji, ker greš na šolo zaradi določenih prijateljih. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Moja družina pač mi ni najbolj v pomoč. Moja mama vedno gleda samo na to, kako je ona – njej ni šlo 
najbolje v življenju in zato misli da bom tudi jaz takšen. Zelo malo se pogovarjava doma in me ne 
pozna, škoda. Drugače pa ima veliki vpliv. Oče pa me ful posluša, lahko se z njim veliko pogovarjam 
in ve, kako se jaz počutim in ve kako je ko si v takih letih. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
Šola lahko tudi vpliva, samo na mene ne vpliva. Jaz rad berem, samo ne šolske učbenike, ampak druge 
stvari – imam druge interese kot so ti šolski. Vidim da dosti ljudi nima šole in so uspeli. V Sloveniji je 
takšen sistem, da imamo premalo prakse. Pri nas nimamo smiselno – ko se ti A sklop naučiš in potem 
B, ta prvega pozabiš. Ni v redu sistem. Nekaj je potrebno narediti v celoti in ne v koščkih. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Vrstniki – jaz se skorajda ne družim z vrstniki in se družim s starejšimi. Moji vrstniki  - na njih imajo 
ful vpliv mediji in ne znajo več ločiti med resničnostjo in realnostjo. So zelo otročji.  

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Finta je v tem, da včasih lahko vplivajo – če vidim po TV-ju kaj delajo ljudem, kako ravnajo z njimi, to 
me zelo prizadene in me moti. Drugače pa mediji sploh ne preveč vplivajo, knjige bolj pozitivno 
vplivajo. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Pri doseganju ciljev me podpirajo, oče da, mama pa ne, mama mi ni v pomoč, ona me ovira, ker se 
počutim tako »zasužnjenega«. Tak je ponavadi pri starših, ful kolegov se pritožuje, da glede staršev, 
zelo je kriza. Mama je zelo malo doma, z njo se vidim 1 uro – zelo je zaposlena in njo preveliki tempo 
res obremenjuje. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 
To bi rekel, da vrstniki res ne vplivajo na mene. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
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strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Učitelji so pa dostikrat tak, da kar vplivajo – lahko ti dajo pozitiven pristop in te potem pritegne, da si 
dosti bolj zagret da se lažje učiš, čeprav ti ne snov leži. Tako ko so učitelji pri uri, tak si potem ti. Če je 
profesor tečen, smo tudi mi tečni. ON je luč v razredu, ki osvetli prostor. Včasih ima profesor slab dan 
in ima neprimeren pristop. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 
1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
8 – v bistvu čimbolj probam se  z nekim problemom spoprijet in čim bolj učinkovito ga rešit in na 
pozitiven način. Četudi je problem negativen ga gledam v pozitivnem smislu – vse kar se na dogaja je 
v nekem smislu pozitivno. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Šola mi lih nekak ne leži, zato vse odlašam – in ko je sila se moram učit in se učim na silo dobim samo 
2- Ker če se bi bolje učil, bi takoj dobo 2. Ker to ni tista šola kar jaz želim, je to zato tako kot je. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Ja če hočeš neki cilj doseči, moraš biti uspešen. Trudiš se po svojih močeh – vsi nismo na isti ravni, ne 
moremo biti vsi uspešni. Probam se potruditi. Šola mi je zelo … res tak 2 bi dal. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Čisto tak bom povedal – grdo bom povedal, šola nas uči kako čim bolje napolniti državi blagajno, kar 
drugega ni smiselno – učimo se v dobro države. 8 ur smo v šoli, s čimer te pripravljajo, da boš 8 ur v 
šoli. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Po pravici povedano se še letos nisem učil, pač ovira me to – ker ne vem, nimam motivacije da bi se 
poleg spravo. Ponavadi tak od ure odnesem za toliko, da dobim 2 – ko vem da nekaj znam se 
zadovoljim z 2. Najbolj me spodbuja kakšna žogica. Spodbuja me to, da če je snov zanimiva, takrat se 
poglobim in komaj odneham, če ne pa skoraj zaspim. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Mam ja – si ful zapomnim, ko gledam stran in preletim skozi, mogoče gre za eno vrsto fotografskega 
spomina, se mi zdi da mi kar gre. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
Nimam urnika, ga ne potrebujem. Če se učim se pa učim zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, pa učim se 
rad zunaj na balkonu. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Učim se malo in zato, da zadovoljim željam svojim staršem, da bodo rekli, da je naredil srednjo šolo. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
V večini primerov je tak – ampak v mojem primeru šola trenutno ni temelj mojih ciljev – po eni strani 
te naučijo discipline in bontona, ampak drugače za življenje, da bi te naučili to pa redko kdaj, da ti bi 
koristilo. 5, nič več ne bi dal. 
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Priloga 19: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 8 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Najbolj pomembno nekak v življenju mi je pomembna družina, to je na prvem mestu, na drugem mestu 
pa je to kariera – poklic na koncu.   

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Zdaj spet na prvem mestu je nekak družina, pol pa uresničitev svojih ciljev. Ter svojemu hobiju oz. 
življenjskemu poslanstvu če bi lahko temu tako rekli – gasilstvo. Na teden nekje 20-30 ur na teden. 

3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le 
po potrebi, ne razmišljam)?  
Jah, zdaj odvisno kakšni cilji so tukaj mišljeni. Glede poklicnih ciljev – to vsak dan ko sem pri 
gasilcih, večinoma v domu. Zdaj so težki časi, tako da nadaljnjo šolanje ni moja prioriteta. To kar 
hodim sedaj, mi je pomembno, za naprej pa ne vem. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
Jah, pač odvisno – en del je poklic, drugi del je lastni življenje, da nisem na plečih staršev, tretji pa je 
družina. Da si samostojen in prevzameš odgovornost v svoje roke. 

5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Sem sposoben, definitivno, sicer sem včasih malo len, ampak če imaš neko željo, postopoma je 
potrebno doseč. Potrebno si je zastaviti neke male korake, cilje, in tiste postopoma dosegati, da si 
srečen, in potem te male presežeš. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Ja, enega cilja mi ni uspelo doseči – narediti škofijske gimnazije. Najprej sem zabluzo jaz, pa sem imel 
5 popravnih. Potem sem bil prav dober, potem pa je bil prisoten spor s profesorjem zaradi gasilcev in 
sem bil cele dneve vuni in profesor tega ni razumel, zato sem dobil popravca in mi je zmanjkalo 0.25 
točke. Potem sem se izpisal, in se vpisal sem ker nisem rabil delati diferencialnih izpitov. Dobro tistih 
malih ciljev, da bi dobil petko – na to se ne oziram. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Po vsej verjetnosti in močno upam v službi z 9 leti delovne dobe, upam da pri gasilcih, pa da sem že 
na svojem, da nisem staršem v breme ampak v pomoč. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
O tem niti ne razmišljam, ker se mi ne zdi poglabljati v preteklost, ker če se preveč s tem ubadaš in 
preveč razmišljaš o tem, lahko dobiš dejansko nek strah za prihodnost, kako bo če se spet to zgodi. Pri 
teh stvareh živim iz danes na jutri – če bo, bo – če ne, pa sploh ne razmišljam, ker nima smisla in je 
potrebno dejansko gledati samo naprej. 

9. Ali imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz  
preteklosti? 
Dejansko je lih obratno – tiste glavne stvari kaj si narobe naredil, kako bi lahko boljše naredil 
določene stvari. Ker če razmišljam o prihodnosti ne razmišljam o preteklosti, ker dejansko se učimo iz 
naših napak in osel gre samo enkrat na led. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Ja, večinoma s staršema pa tudi s prijatelji, ki so del nekega mojega življenja. Tudi s kolegi iz 
gasilskega doma, imajo podobno razmišljanje imamo. To nam pomeni neko življenje , strast – imamo 
podobno razmišljanje in se zelo razumemo med sabo. Povezuje nas ta miselnost o žrtvovanju za druge, 
se pogovarjamo in si pomagamo, si delimo svoje znanje in ti da pozitivno mnenje. Če dosežeš cilj je 
ok, če pa ne, te pa potolažijo. Dejansko je to to, kako bi morala delovati naša celotna družba. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Absolutno imam, več kot dovolj – se spoznam na to, dobim jih večinoma od poveljnika, od očeta … 
celotna družina je res v to vpletena, je to naša tradicija v družini. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Ne, nimam, ker se mi to zdi dejansko nesmiselno, ker če si nekaj zastaviš previsoko ali pa prenizko, 
potem spet to ni v redu. Dejansko je treba iti s vsakodnevnimi smernicami in iz vsakega dneva iztisnit 
nekaj za prihodnost. Nikoli ne veš kaj bo, ker če pride neka nesreča, bolezen…se mi sanje v trenutku 
razbijejo. Potrebno je imeti neke alternative, zato nimam nobenega plana in strategije in to res nima 
smisla – ne veš na kakšne poti te bo zaneslo. Bolje da se tebi prilagaja plan, kot ti planu. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Ne, zdaj načrta dejansko nimam, so pa neke vmesne točke, na katere se lahko oprem. Če sem spet pri 
gasilcih – tu je izobraževanje tako narejeno, da greš po malih ciljih. So tehnična in psihična 
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izobraževanja, vse gre po nekih manjših ciljev. Za mene so ta izobraževanja ti podcilji, da vem, da sem 
sposoben za to delo in da se dodatno izobražujem. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Dejansko so ti podcilji samo izobraževanja, ki so pač na letnih nivojih. To je tudi odvisno potem, 
kateri čin imaš. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
Prepričan … sem bolj kot ne zelo, pač saj mam določeno število izkušenj in let v tem, delam v tem. 
Tako da če ne bo nekih drugih dejavnikov, jih lahko dosežem. Potruditi se je potrebno, in večkrat 
ponoviti vajo – bolje 100 napak narediti pri vaji, kot 1 pri akciji. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Absolutno in od tega ne odstopam niti za 1 %. 

17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Glede na to, da sem že 15 let skoraj pri gasilcih, je to lepo število let in mislim da je to lep čas in če se 
bom še naprej vztrajen, bo vse lepo prišlo skup in se vsi koščki sestavili. To se kaže tako, da zjutraj ob 
3 vstanem in grem na delo. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Izbira med šolo in gasilci … to ni samo moja odločitev, je tudi odločitev staršev in imata še vedno 
onadva besedo. Še vedno bi se za 1 % več odločil za šolo, ker to rabiš, za gasilce pa lahko še vedno 
vse nadoknadim. Prvo moram imeti dokončano šolo, ker šele nato naprej delaš pri gasilcih. Moraš 
razviti neko logično razmišljanje, trezno razmišljanje, kar lahko dobiš v šoli. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Lahko dam primer na izobraževanju, ker vsaka naloga me odnese k cilju, uresničitvi tega cilja in vsa 
ta naloga je izziv in iz nje potegneš najboljše. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Jah okoliščine … moje okoliščine so kar lepe, imam dosti izkušen, obdan sem z ljudmi, ki so gasilci. 
Dejansko se ta krog vleče okoli tega, tako okoliščine vsekakor so idealne. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Dejansko sam jaz vplivam, ker če jaz nimam nekega entuziazma, želje in volje – mi noben ne more 
tega vbit v glavo. Moram sam razmislit, če si to res želim, če sem res sposoben, če me bo to veselilo. 
Družina in šola mi lahko dajo smernice, vendar od cilje me noben ne more odmerit »odsmerit«. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Dejansko me moja družina zelo spodbuja, saj se vsi zavedajo okoliščin v kakšnih časih smo in želijo mi 
čimprejšnjo zagotovitev dela oz. delovne izkušnje. Ata in tudi mama se strinjata s tem, da se je 
zaposliti po srednji šoli res težko in me 100 % podpirajo pri doseganju cilja, gasilstva. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
Šola bolj kot ne ne vpliva. Mi je samo neki vmesni medij za dosego cilja. Je tako rekoč nujno zlo – saj 
ti vcepi neko trezno razmišljanjem drugo pa je, če boš ti to sprejel. Šola mi gre na roko pri izostajanju, 
to pa je tudi vse. Je dobra klima, da se dosti več zmenit, nisi več samo številka ampak tudi oseba. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Prijatelji in sovrstniki vplivajo pozitivno, se lahko pogovarjam, jim povem vse. Sošolkam tega ne 
razlagam, se mi ne zdi smiselno. 

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Sedaj ko so bile te poplave je bilo fajn slišati, da so bili gasilci ime tedna in leta, še neki večji zagon 
mi da to – preko medijev vidim realno stanje, če ga seveda prikažejo tako kot je treba. Da vidiš da je 
tvoje delo nagrajeno, da te javno izpostavijo  in pohvalijo. To je zelo zelo pozitivno. Negativnega 
vpliva pa ni, večinoma gasilce prikazujejo kot dobre osebe. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Sem že prej omenil, da me podpirajo in stojijo za mojimi odločitvami. Sem že vse prej povedal. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
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vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 
Tudi vrstniki me podpirajo, imajo podobne cilje in žilje kot jaz, gre za timsko in bratsko delo, skoraj 
tako kot sorodstvo. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
V prejšnji šoli (škofijska gimnazija) ne, sedaj pa dejansko pozitivno vplivajo, mi dajo prosti dan in s 
tem pokažejo da se zanimajo za pomembnost mojih ciljev. S profesorji se da potem normalno 
pogovoriti glede ciljev in želja. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 
1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
Večinoma probleme rešujem sam, če ne gre drugače, vprašam za pomoč starša, dekle ali kakega 
drugega prijatelja. Za šolo ravno ne, ker se ne sekiram zaradi ocen. Sem učinkovit pri reševanju, eno 
devetko bi dal. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Ja, kar … mali zamudni roki so, ampak bolj kot ne sproti. Nimam večjih težav, delam sproti. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Phja … v šoli uspešnost ni toliko pomembna mi, gre se pa za neko notranje zadovoljstvo, grem na roko 
staršem – da se za njiju potrudim. Da vem pri sebi da znam in da lahko starši mirno spijo. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Če potegnem dve črti med gasilci in šolo – bi blo mi enako, enako mi je pomembno, ker v šoli se učiš 
za življenje, uspeh je pomemben, če ne zaradi česa drugega pa zaradi sebe, za lastne dosežke. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Učim se le po potrebi, to je definitivno. Ovira me lenoba, ker ponavadi zaspim, spodbujata me starša. 
Jaz se bolj kot nena učim. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Večinoma poslušam pri pouku in je to 90 % mojega znanja. Za mene to najbolj funkcionira, za druge 
pa ne vem. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
Nimam urnika, ker ne vem na koncu kje se me drži rit in glava. Če je čas se učim, če ga ni, se pa ne. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Dejansko se učim samo za ocene, ker ocene odločajo o vsem skupaj, tudi o tvoji prihodnosti. Jaz se 
učim za svojo dušo, toliko da jo naredim in da je to neka odskočna deska za uresničitev ciljev. 
Bilokero šolo bi naredil, vse bi bilo dobro, pa naj bo to gimnazija, živilska, trgovska. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Bolj kot ne se mi ne zdi pomembno – ne vidim v čem je smisel aranžerstva pri gasilstvu. Če pa recimo 
gledam neko motoričnost prstov, oživljanje, te stvari – to se mi zdi pomembno. Neka vztrajnost – to se 
naučiš v šoli in je potemtakem pomembno. Gre za nek posredni vpliv, neka odločnost in odzivnost – to 
ti sigurno da šola in pomaga. 
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Priloga 20: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 9 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Ljubezen ni tolko pomembna, pomembno mi je to, da tiste cilje, ki jih imam, da jih dosežem. Jaz mam 
sedaj na prvem mestu ljubezen, ker si več kot polovico življenja potem z nekom, in iz tega nastane 
ljubezen. Družina je tudi, samo ne toliko. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Se večino časa učim, ker želim doseči svoje cilje, največ časa posvečam fantu in učenju. 

3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le 
po potrebi, ne razmišljam)?  
Ja vsaki dan, ker z dneva v dan se učim za to  v šoli recimo, ker želim naredit maturo 5, želim biti 
odlična in iti pravo študirat. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
To se ponavlja, da naredim maturo z odličnim, pa grem študirati pravo po sistemu 2+3, imela bi svoj 
SP, pa da sem uspešna v življenju. Imam visoke cilje in vse kar imam v načrtu, to dosežem. 

5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Ja seveda, sposobna sem, ker imam svojo voljo in lahko to dosežem. Ker če imam svojo voljo, vse 
dosežem. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Ja zastavljene cilje sem dosegla, v OŠ sem bila dobra – in so mi vsi pravili, da iz mene ne bo nič, zato 
hočem drugim dokazat da iz mene nekaj bo, ker nihče ne bo verjel. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Da pravo dokončam, mam svoj SP, sem zelo uspešna, poleg tega da imam veliko plačo, pa 3 otroke, se 
poročiti, srečno živeti s čimmanj prepiri in solzami. Vem da ni vse tako, kot si sam predstavljaš, 
gledam na vse objektivno. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
Ne, sploh se ne spomnem, da bi kdaj doživela kaj takega, ker vse kaj sem si zadala sem vse dosegla. Če 
pa česa nisem uspela, sem si vedno rekla da moram to storiti.  

9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Res se ne morem spomniti, da bi imela kakšno slabo izkušnjo, ker tudi izpit za avto sem si rekla, da 
moram narediti v prvo in sem ga. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Ja tak staršem povem, predvsem pa fantu, njemu predvsem povem, ker imam z njimi bolj pogovor kot s 
svojimi starši. Sicer se pa tak vsak sam odloča kaj bo počel v življenju. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Ja, jaz sem že letos bila na informativnih dnevnih, želim dobiti čim več informacij, ker šola je tako 
pomembna stvar, imam pa res vse informacije, ki jih najdem sama. Sama grem osebno preveriti vse 
stvari, tudi sama pokličem in se pozanimam. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Ja, saj to mam, to da sem odlična, matura s 5, maturitetni, čim boljše vse narediti in doštudirati pravo, 
narediti pravosodni izpit- to je moja strategija, pa SP, dobro služit, glede na recesijo bi rada si 
zagotovila dobro prihodnost. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Ja, nekje nisem uspešna, si najdem neki drugi, rezervni cilj. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Učit se ne morem po nekih manjših korakih, jaz to vidim celostno. Jaz vidim jasno svoj cilj, v šolo ne 
hodim zato, ker morem in se učim za sebe. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
10, ja tak sigurno, če se jaz potrudim in se vse lepo učim, sem čisto prepričana v to, da jaz vem, da 
znam in da zmorem. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Ja, sem predana, zato se pa učim in vse.  Ja, čisto predana 100 %, v celoti. 
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17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Vztrajna sem tudi, vztrajam tako dolgo, dokler ne dosežem, četudi pridejo neke ovire se skušam čim 
bolj potruditi, da nekaj dosežem. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Meni so vsi cilji tako pomembni, da bi vse poskušala v čim večji meri doseči, bi si tako pametno 
razporedila obveznosti, da bi bilo narejeno. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Ja, lahko dam primer na predmetu Pravo – ker že v trgovcu sem videla pravo, sem takoj vedela. Ne 
razumem vprašanja, da bi kaj več tukaj povedala. 

20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Sploh ne razmišljam jaz o tem, ker vidim samo svoj cilj in delam vse sproti, da ne pride do nekih 
nepredvidljivih okoliščin. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Na moje cilje najbolj vplivam sama, sam si izbiraš kaj boš, pa recimo predmet Pravo – to me je najbolj 
navdušilo. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Jaz povem svojim staršem, njim se pač to zdi v redu, ne me pa neki spodbujajo, so pa veseli, če si jaz 
neki želim doseči. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
Ja, še vedno mislim o tistem predmetu, ki me je spodbudilo, jaz se itak učim za sebe in šole na toliko 
vpliva. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Ja, pogovarjamo se sicer, ampak nimajo še nekih ciljev, zato se težko pogovarjamo z njimi. Vedo, da 
bodo nekaj šle, ampak še ne vedo kaj. 

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Ja, ko vidim na televiziji tiste odvetnike in to – pa sodniki, ko samo sedijo in poslušajo ter malo s 
kladivom tlesknejo. Četudi morajo biti tam fizično, se mi zdi da to ni tako težko delo. Ja, sigurno to 
vpliva pozitivno, jaz vidim to pozitivno. Nič ne vpliva negativno na mene. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Ja, podpira pa me pozitivno, ko majo starši slabšo plačo jim je zelo všeč da jaz tako razmišljam. Saj 
starši nimajo kaj rečti in me omejevati pri mojih ciljev. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj vpliva? 
Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Ja, saj vsi me podpirajo, ne rečejo da nisem tumasta, da ne bom sprejeta. Ne najde se pa kdo, ko bi bil 
nesramen, noben mi ni v obraz povedo česa takega. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Če nekaj nisem v redu naredla, se potem drugič boljše potrudim, to sprejmem in ne bom začela žaliti 
profesorice. Sprejmem pozitivne in negativne komentarje, so pa pozitivni boljši. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 1 
do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
Ja zdaj tule ravno ne bi dala 10, ker se moraš ugriznit v jezik in ne smeš vsega rečti, včasih pa se 
moraš postaviti zase. Dala bi nekje 8-9. 

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Ja, 10. Opravljam sproti, med tednom vse takoj naredim, naloge pa vse sproti. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Ja to mi je zelo pomembno, da sem uspešna, 10 – ker želim doseči svoje cilje in moram biti čim bolj 
uspešna zato se jaz tudi učim. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 342

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ja neke stvari so že pomembne, da veš kako izračunat volumen sobe, da znaš laminate kupit, pa kdaj je 
Prešernov dan, pa koliko mora biti igralcev v ekipi,to so taka znanja, ko jih moraš znati. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Vsaki dan, vsaki drugi dan – odvisno, kar se imaš učit, ta teden nimam nič kaj takega, če vem da bom 
nekaj vprašana se bom učila za naprej. Snov ki mi ni zanimiva, me ovira in se jo bolj težko naučim, 
ampak se jo moram, recimo zgodovina. Pri učenju se spodbujam sama, starša mi ne pravita, naj se 
grem učit, ker sama ven. Spodbuja me to, da je snov zanimiva. Pa tudi profesorji so odvisni, kako se ga 
učiš. Če so profesorji v redu, je ok, če pa profesorji veliko zahtevajo, takrat se je pa potrebno res 
potrudit. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Ja jaz si naredim izpiske, na kratko (za odlično oceno) si naredim zapiske. Ja, meni je to v redu način 
se bolj znajdem v svojih zapiskih kot pa v zvezku. Pa tudi iz učbenika si jih naredim, ker ne toliko 
pišemo in je pomemben učbenik. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
Nimam urnika, se učim, ko je potrebno. 

36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
Ja, da dosežem svoje cilje, ki sem si jih zadala – vse te, kar sem opisala danes. 

37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 
(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Ja odvisno od predmeta – matematika mi bo koristila, del zgodovine tudi morda, take zanimive stvari, 
pa psihologija to je neka osnova. Pri slovenščini mi neka besedila ne bodo koristila, kaj drugega pa. 8 
naj bo. 
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Priloga 21: Primer strukturiranega intervjuja o ciljih dijakov – oseba 10 
 

1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
Šola ni najbolj, denar, ljubezen. Šola sicer je, ne pa najbolj. 

2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
Pa tak družbi, druženju, rad delam doma pomagam. 

3. Razmišljaš  kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le 
po potrebi, ne razmišljam)?  
Saj tak razmišljam kar dosti, samo še nisem neki prepričan kaj bi. Računam na to, da bi prvo naredil 
to šolo. Tu pa tam razmišljam, se pa ne obremenjujem. 

4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
Ja, imam kar – da bom enkrat mel svojo hišo, punco, otroka. Denar bom na nek način moral služiti. 

5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  
 1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
Sposoben sem jih doseči, samo me skrbi, ker sem len. Mislim da bi neka 8, 9 morala biti ne. 

6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
Nekatere ja, nekatere ne. Za šolo, kar sem si zadal cilje, mi do sedaj niso uspeli. Imam pa sedaj nove 
cilje, ki pa jih moram doseči. Ampak se še vedno ne trudim dovolj, vem da se ne trudim dovolj, da bi 
jih. Negativne izkušnje so to, da sem neuspešen v šoli, nimam pravih profesorjev, nimam ustrezne 
družbe. Poskušam biti malo pametnejši sedaj. 

7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
Nimam najbolj jasne slike, sploh ne vem. 

8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
O negativnih recimo ne toliko razmišljam, časa ne morem nazaj prevertet in se sploh ne sekiram kako 
je bilo prej, da sem že 2x ponavljal. Gledam samo za naprej. 

9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
Ja, tega sicer ne morem pozabit, skušam pa narediti nekaj vsaj malo, da bi bilo boljše. 

10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
Pa ja tudi s starši pa to, pa s kolegi, vsak ima svoje drugačne cilje, ti dajo včasih kakšno idejo. 

11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
Informacij še nimam dosti, ker še nimam zastavljenega cilja najbolj. Dosegel jih bom – nimam še 
dovolj informacij, ampak ko bom tako daleč, jih bom dosegel. 

12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
Ja, saj imam naštudirano, samo nimam v načrtu to, da bi šolo končal in vsaki dan delal v trgovini  - 
raje bi sam imel neko firmo, neki samostojnega, spletna trgovina. 

13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)?   
Odvisno od določenih stvari, nekaj delam postopoma, šola pa tak na hitro. 

14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši 
koraki do cilja)?  
Huh … razmišljam dosti o tem, malo po internetu brskam. 

15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  
1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
100 % sem prepričan, samo to da se nea spravim k sebi, da si puščam preveč časa. 

16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor 
nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Bolj tak sem – odvisno od cilja. Če gre za neke odnose, karkoli, vse drugo se bolj potrudim kot za šolo. 

17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to vsakodnevno kaže? 
Vztrajen pa sem ja, če hočem nekaj doseči, to dosežem. Samo v šoli verjetno še ni bilo dovolj velike 
volje, da bi nekaj dosegel. 

18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj  pomemben ? 
Če bi bilo za šolo bolj pomembno – se bi moral za šolo odločiti, drugače pa mi je bolj pomembna 
zabava. 

19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
Saj to je lih to, nek načrt moram meti, pa se bi ga moral držati.  Nimam 100 % cilja, rad bi šel v drugo 
državo … ampak težko je to doseči. 
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20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren?  
Ja saj ja, ful pogosto, vsak dan si nekaj novega domislim – ampak se potem hitro premislim – nisem 
tako vztrajen, kot bi moral biti. Škoda je, ker je šola v ospredju vsega sedaj. 

21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci,  
fant/dekle, ...)? 
Po moje družina ja … oni bi najbolj radi, da bi kaj dosegel. Samo oni nič ne morejo, premalo truda 
vložim v šolo. Prijatelji ne vplivajo, sam si zadam svoje cilje. 

22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
Tako kot sem rekel prej glede družine. 

23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) 
vpliva na postavljanje tvojih ciljev? 
Vpliva že po eni strani, samo na mene ne v taki meri da bi kaj naredil. 

24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
Vsi mi pravijo, da moram narediti … tudi punca mi je, ampak ne glede na to jaz sam moram nekaj 
narediti.   

25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna 
omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kaj s strani medijev nate 
vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
Super ne, glasbe predvsem, glasbo mam najrajši. Četudi kaj vidim takega, vem da ne bom mogel kar 
takoj doseči. Drugače pa negativno vplivajo, »fopajo«. 

26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) 
vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? Zakaj? 
Ja, družina me podpira, za njih je toti cilj šola. Skoz mi gnjavijo, ampak »jaz se ne dam«. 

27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, 
fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? Kdo od njih najbolj 
vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo aj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? 
Zakaj? 
Ja, če dobim v redu oceno, saj rečejo … pa tudi jaz jih pohvalim, ampak lažje je drugim pravit 
pohvale, kot pa sam nekaj narediti. 

28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz 
strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
Ko sem jaz se grdo obnašal, so bli vsi nesramni, najhujše je to, ko ne naredim tega kar mi rečejo, sicer 
imam kdaj slabo vest, ampak se ne obremenjujem. Negativno pa ne, niti se ne oziram na to. 

29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 
1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
Takoj ga rešim – če ni povezano s šolo. Odvisno zakaj se gre, ga rešim sam ali pa rešimo skupaj – ene 
6, 7, da ne neki pretiravam. Se da vse zmeniti.   

30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne 
opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
Nič ne delam sproti, samo v šoli kar delamo. Kak mi je – odvisno kaki predmet je, geografija in 
naravoslovje mi kar grem, matematika recimo pa ni v redu. 

31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= 
nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Ja zdaj ja prej mi neki ni bilo najbolj, o tem sploh nisem razmišljam. Letos se bolj trudim kot lani – 
lani nisem sploh nič delal, vedel sem da ne bom naredil, tak kot se bi sam odločil in potem nisem 
mogel več česa spremeniti. 

32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni 
pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
Ja zdi se mi pomembno, kaj pa vem …. Kaj bom jaz zdaj to rabo? Odvisno od tega, kar bom jaz delal. 

33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim 
se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? Kdo te najbolj 
spodbuja pri učenju? Kako? 
Redko se učim, pa saj se nekaj, vsaj poskušam pri pouku. Časa imam več kot dovolj, ampak preprosto 
se mi ne da. 

34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
Ja, naučim se tako da si poskusim čimbolj logično zapomnit vse. Ja, če bom malo več truda še vložil, 
potem bi moglo biti. 

35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne 
uspem 10= povsem uspem)? 
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Nimam urnika za učenje. 
36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 

V bistvu se učim zaradi sebe … ker tu ne moreš dobit službe brez šole, tak je dan danes. 
37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji 

(podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= povsem je povezano)? 
Ne, mislim da ne. Prodaja blaga in temelji gospodarstva, to je zanimivo, ostalo pa nikakor. 
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Priloga 22: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 1 
1. Osebne prioritete dijakov – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Osebne prioritete dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
 
Št.  

Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

1.  družina pa šport – to je meni nekak najbolj, čimmanj nasilja družina brez nasilja Družina 
2.  družina, prijatelji, da mi stojijo ob strani in me podpirajo razumevanje v družini Družina 
3.  družina mi je ful pomembna, pa to da se mi razumemo in da se ne kregamo razumevanje v družini Družina 
4.  družina, da se razumemo, to je prvo, da si pomagamo razumevanje v družini Družina 
5.  to, da ko nekoga rabiš, da so vedno starši na voljo opora v družini Družina 
6.  družina, da je družina bolj skupaj, da nismo ločeni, narazen povezanost družine Družina 
7.  družina, šola, ne vem … da se razumemo, pa da smo vsi skupaj razumevanje in povezanost družine Družina 
8.  družina, da vse štima, na splošno, šola mi ni pomembna razumevanje v družini Družina 
9.  družina, prijatelji, punce, facebook družina, druženje Družina in medsebojni odnosi 
10.  prijatelji in družina, zaupanje znotraj družine in med prijatelji družina, medsebojno zaupanje Družina in medsebojni odnosi 
11.  družina, prijatelji, da imamo vredu odnose, da smo iskreni, da se mamo radi družina, razumevanje, pristni odnosi Družina in medsebojni odnosi 
12.  družina, prijatelji, to je ful pomembno družina, druženje Družina in medsebojni odnosi 
13.  družina, prijatelji družina, druženje Družina in medsebojni odnosi 
14.  družina pa prijatelji, ker sem dosti z njimi družina in prijatelji Družina in medsebojni odnosi 
15.  najbolj pomembna mi je družina, šola pa prijatelji. družina, šola, prijatelji Družina in medsebojni odnosi 
16.  družina, sreča, ljubezen, pa to kar je … poklic družina, srečni odnosi Družina in osamosvojitev 
17.  družina, kariera, ljubezen, ne vem …  družina, zaposlitev, partnerstvo Družina in osamosvojitev 
18.  podpora družine, pa dobra služba podpora družine, zaposlitev Družina in osamosvojitev 
19.  da uživam življenje v glavnem uživanje življenja Hedonizem 
20.  šola ni najbolj, denar, ljubezen denar in ljubezen Hedonizem 
21.  da končam šolo zaključiti šolo Izobrazba 
22.  izobrazba, normalno izobrazba Izobrazba 
23.  da naredim šolo, da dobim potem službo, pa neki poklic uspešnost v šoli, zaposlitev Izobrazba in zaposlitev 
24.  šola še, to bomo rabli za naprej šola Izobrazba 
25.  šola je tudi pomembna,ampak ni na prvem mestu šola ni na prvem mestu Izobrazba 
26.  pri šoli mi je glavni cilj, da jo čim prej končam čim prej zaključiti šolo Izobrazba 
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27.  šola, zdravje pa neki odnosi, to mi je nekak najbolj važno šola in medsebojni odnosi Izobraževanje in medsebojni odnosi 
28.  da bi si vsi pomagali, da bi bli zdravi in … da bi bili vsi nekak srečni medsebojna pomoč in razumevanje Medsebojni odnosi 
29.  pomembni so mi odnosi medsebojni odnosi Medsebojni odnosi 
30.  mi je najbolj pomemben sočlovek sočlovek Medsebojni odnosi 
31.  da smo v skupinah, da delujemo v skupinah, da delujemo skupaj in v enoti, 

ker človek je socializirano bitje in ker smo vsi za enega in eden za vse  
sodelovanje, povezanost Medsebojni odnosi 

32.  da si ustvarim tudi družino želja po lastni družini Osamosvojitev 
33.  pa tudi partner in nadaljnje šolanje partnerstvo in izobraževanje Osamosvojitev 
34.  poklicna kariera, družina, take stvari poklic in družina Osamosvojitev 
35.  jaz mam sedaj na prvem mestu ljubezen ljubezen Partnerstvo 
36.  da bom pridobila poklic in službo izobrazba in zaposlitev Socialna varnost 
37.  da imam neko strukturo pred sabo, poklic želena prihodnost Vizija uspešne prihodnosti 
38.  da si uspešen v šoli, da imaš cilje za naprej, da nekaj narediš iz sebe uspešnost, želena prihodnost Vizija uspešne prihodnosti 
39.  pa tudi sreča, pa zdravje, da maš nek notranji mir, da lahko deluješ 

normalno 
želja po srečnem življenju Vizija uspešne prihodnosti 

40.  da bo nekaj iz mene, da bom imel vredi službo, pa puno dnarja, vredi ženo, 
vreu otroke, da bom dolgo živel 

uspešnost, želena prihodnost Vizija uspešne prihodnosti 

41.  da uspem nasploh v karierni uspešnost v karieri Vizija uspešne prihodnosti 
42.  najbolj pomembno mi je to, kar sem dosegel v življenju. zadovoljstvo z doseženim Vrednotenje lastnih uspehov 
43.  da je vsak dan posebej priložnost za nov začetek  nove priložnosti Življenjske priložnosti 
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Priloga 23: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 4 
4. Prihodnji cilji dijakov – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Prihodnji cilji dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 
Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Seveda imam veliko ciljev, če tega ne bi imela, sploh ne vem, zakaj bi morala obstati.  

Cilji so pa tisto, kar sem povedala na začetku. 
cilji kot pogoj obstoja nujnost ciljev 

2.  Tako kot sem rekel prej – da si bi ustvaril družino družina družina 
3.  Ja, imam kar – da bom enkrat mel svojo hišo, punco, otroka.  družina 
4.  Pol pa familija, da bi bli srečni, da bi spoznala pravega fanta. družina 
5.  Največja želja mi je, da bi si ustvaro družino, pa bi potem srečno živeli. družina 
6.  enkrat pol družina družina 
7.  Spoznati eno punco, da se poročim. družina 
8.  Ja, ampak najbolj da bi živela srečno. ideja srečnega življenja srečno življenje 
9.  Ja, imam neke cilje ja. ima cilje ima cilje 
10.  Še kar nekaj ciljev. ima cilje 
11.  Vsak ma cilje za prihodnost al ne? Seveda jih imam. Veliko. Bomo vidli.  ima cilje 
12.  V prihodnosti nimam veliko ciljev... nima veliko ciljev malo ciljev 
13.  Ja pač … srednjo, malo … ima malo ciljev 
14.  Da, imam veliko ciljev, vse to kar sem prej omenil. ima veliko ciljev veliko ciljev 
15.  Pa mam tak ja dosti ciljev ima veliko ciljev 
16.  Imam ful različne cilje, vse me veseli,  ima zelo različne cilje različni cilji 
17.  Ja, prvo bi rad uspešno končal šolo. končati šolo končati šolo 
18.  moja želja pa je da bi uspešno končal SŠ  končati šolo 
19.  Moj cilj je, da čim prej naredim šolo... končati šolo 
20.  Ja, to je to, da naredim šolo končati šolo 
21.  Ja imam jih, samo pač nisem 100 % da se bo dalo vse izpolnit. Prvo je, da končam to, 

pti. 
končati šolo 

22.  Ja, imam – uspešno končati šolo. končati šolo 
23.  Rad bi končal šolo, ker če ne sem se brezveze trudil za to. končati šolo 
24.  Mam ja, da končam čim prej šolo,  končati šolo 
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25.  Še kar mam ja. Samo najprej moram šolo končat, pa ne vem kak bo. končati šolo 
26.  Ja, da bi šolo uspešno končala pa da grem pol na 3+2 al pa še kaj končati šolo 
27.  Nekaj ja, nekaj pa jih vedno pride še sproti. Ni še čas, da bi to razmišljal.  ne razmišlja o ciljih ne razmišlja 
28.  Trenutno imam neke cilje, veliko jih pa sicer še nimam … zdaj neka še ne razmišljam o 

dveh, treh letih naprej. 
ne razmišlja o ciljih 

29.  Nekaj ekstra nimam. Sem bolj spontan, če vete kaj mislim. nima ciljev ni ciljev 
30.  drugi del je lastni življenje, da nisem na plečih staršev, tretji pa je družina. Da si 

samostojen in prevzameš odgovornost v svoje roke. 
osamosvojitev osamosvojitev 

31.  pa grema s punco na svoje. osamosvojitev 
32.  ampak nič določenega, pustla bom da gre to leto mimo, pa da vidim, kako bo šlo mimo 

vseskup. 
prepuščanje situaciji prepuščanje situaciji 

33.  Mam ja, imam veliko cilje, samo mam jaz prevelike cilje, npr. farmacija, veliko 
denarja… 

preveliki cilji (nedosegljiv študij, 
veliko denarja) 

preveliki cilji 

34.  in se nadalje uspešno izobraževal. študij študij 
35.  Ja, mam. Da bi šla študirat. To mi je zelo velika želja. študij 
36.  To se ponavlja, da naredim maturo z odličnim, pa grem študirati pravo po sistemu 2+3. študij 
37.  potem faks študij 
38.  Ja imam jih, samo pač nisem 100 % da se bo dalo vse izpolnit. Prvo je, da končam to, 

pti, mam naprej da grem na faks 
študij 

39.  pa da vmes še končam študij. študij 
40.  Ja, vedno sem imela dosti ciljev in večino sem jih uspela doseči. Zdaj si najbolj želim 

priti na študij, družino pa otroke še ne. 
študij 

41.  Zdaj prvi je to, da dobim pošto, da sem sprejeta na faks, pa da naredim vredu maturo, 
pa da sem potem dejansko sprejeta na faks. Potem pa čimbolje narediti prvo ali drugo 
leto, da lahko grem na izmenjavo.  

študij v tujini 

42.  Ful mi je želja, da bi mi uspelo v košarki, v mojem športu. uspešnost v športu uspešnost 
43.  Ne, samo enega uspešnost – na menedžmentu. uspešnost v študiju 
44.  pa da sem uspešna v življenju. Imam visoke cilje in vse kar imam v načrtu, to dosežem. uspešnost v življenju 
45.  Da  Ne vem, kako bi utemeljil. Eden izmed poglavitnih ciljev je predvsem uživanje 

sadov doseženih ciljev in kak naj to povem, da imam v načrtu kar nekaj potovanj 
(Pariz, Kuba, Barcelona in Španija). 

uživanje sadov doseženega 

46.  da čim prej najdem zaposlitev, temu primerno izobrazbi. zaposlitev zaposlitev 
47.  Enkrat pol družina, pa služba fajna … ne vem. zaposlitev 
48.  Jah, pač odvisno – en del je poklic zaposlitev 
49.  najti primerno službo zaposlitev 
50.  Če bi bil vredi poklic, pa denar … vendar tega ni. Če imaš vredi poklic in denar, otroke, 

dobro prihodnost, da ni kakšnih težav, probaš čim boljše živet. 
zaposlitev 

51.  pa da dobim neko službo  zaposlitev 
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52.  da bi dobil službo, pa da bi bil potem srečen v življenju. Neko finančno varnost. 
Dandanes je že do tega težko priti. 

zaposlitev kot finančna varnost 

53.  da bi mel višjo plačo zaposlitev, dobra plača 
54.  Če bi bil vredi poklic, pa denar … vendar tega ni. Če imaš vredi poklic in denar, otroke, 

dobro prihodnost, da ni kakšnih težav, probaš čim boljše živet. 
zaposlitev, ideja dobrega življenja 

55.  začnem svojo uspešno kariero, ker imam tudi možnost službe.  zaposlitev, kariera 
56.  Ja, da bi imela svoj SP zaposlitev, lastna obrt 
57.  najbolj pa me veseli, da bi mel svojo restavracijo ali pa svojo delavnico za avtomobile.  zaposlitev, lastno podjetje 
58.  Potem pa bi rad imel službo v televizijski hiši, tam ko delajo nadaljevanke in lahko 

mirno živim dalje.  
zaposlitev, mirno življenje 

59.  Ja, da bi šel +2, pa da se prepišem na Serša, pa da imam potem 2 poklica. zaposlitev, poklic 
60.  Denar bom na nek način moral služiti. zaposlitev, zaslužiti denar 
61.  Pa da si malo med počitnicami zaslužim, pa da lahko grem na kakšno potovanje oz. 

kamorkoli.  
zaslužek za potovanja zaslužek 

62.  Ja, ogromno, imam ful ciljev, upam da se mi bodo vsi uresničili, če ne pa imam tudi B 
plane.  

zelo veliko ciljev zelo veliko ciljev 

63.  Ja, imam ful ciljev.  zelo veliko ciljev 
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Priloga 24: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 6 
6. Pretekle izkušnje dijakov pri doseganju ciljev– razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Pretekle izkušnje dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pri doseganju ciljev 

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1. Ja, spodletelo mi je to, da se nisem že od začetka sem vpisala, ker bi bila že 4. letnik in bi že 

skoraj končala šolanje. Prej sem obiskovala ekonomsko šolo, ker na oblikovalni ni blo šans. 
Tako je rekla svetovalna delavka. Po 3 mesecih ekonomske sem se vpisala na oblikovno, tam 
sem padla, nato sem se vpisala sem.  

neuspeh in  
preusmeritev dvakrat  

v srednji šoli 

izkušnja neuspešnosti 

2. Hodil sem že na drugo šolo, ampak mi bolezen tega ni dopuščala, pa sem moral iti na lažjo 
šolo. 

neuspeh in  
preusmeritev v srednji šoli 

 
3. Bil je sicer neuspeh, ko nisem bila sprejeta na želeno šolo, ampak sem to negativno izkušnjo 

obrnila sebi v prid. V vsakem slabem je nekaj dobrega, najprej tega ne vidiš, potem pa 
ugotoviš, da je to res. 

neuspeh ob vpisu v šolo 

4. Dosti sem imela negativnih izkušenj v osnovni šoli, tukaj niti ne. Zdaj mi kar uspeva. neuspeh v osnovni šoli 
5. OŠ pa to je šlo zelo vredu mi, potem pa sem jaz takoj že želel iti na gostinsko, ampak mi 

mama ni pustla, pa sem moral iti na gimnazijo. Gimnazija ni bla moja šola, ni bla to, kar sem 
jaz  hotel, sploh me ni motiviralo, ni bilo motivacije. 

neuspeh v srednji šoli,  
napačna izbira šole 

6. Ja, enega cilja mi ni uspelo doseči – narediti škofijske gimnazije. Najprej sem zabluzo jaz, pa 
sem imel 5 popravnih. Potem sem bil prav dober, potem pa je bil prisoten spor s profesorjem 
zaradi gasilcev in sem bil cele dneve vuni in profesor tega ni razumel, zato sem dobil popravca 
in mi je zmanjkalo 0.25 točke. Potem sem se izpisal, in se vpisal sem ker nisem rabil delati 
diferencialnih izpitov. Dobro tistih malih ciljev, da bi dobil petko – na to se ne oziram. 

neuspeh v srednji šoli, 
neodgovornost 

7. Recimo lani mi ni uspelo, da nisem letnika naredila … sem nameravala, ampak ga nisem.  
Letos ga nameravam narediti 1000 %. 

neuspeh v srednji šoli 

8. Za šolo, kar sem si zadal cilje, mi do sedaj niso uspeli. Imam pa sedaj nove cilje, ki pa jih 
moram doseči. Ampak se še vedno ne trudim dovolj, vem da se ne trudim dovolj, da bi jih.  

neuspeh v srednji šoli 

9. Negativne izkušnje so to, da sem bil neuspešen v šoli, nisem mel pravih profesorjev, nisem 
mel ustrezne družbe. Poskušam biti malo pametnejši sedaj. 

neuspeh v srednji šoli 

10. Kar se šole tiče mi sicer ni šlo vse po načrtih, samo sem se zdaj kar našel tukaj, pa ne gledam 
več nazaj. Pač izkušnja. 

neuspeh v srednji šoli 
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11. Hodila sem sicer na prometno šolo, pa sem padla, tukaj pa mi zdaj gre. neuspeh v srednji šoli 
12. Sem bil na prometni, ampak sploh ni šlo, ker nisem bil discipliniran, ni se mi najbolj dalo, 

tako da ni bilo dobro. Sem pa na določene stvari ponosen – sem prostovoljni gasilec in so bile 
intervencije in so to neki cilji v sklopu tega, na katere sem ponosen. 

neuspeh v srednji šoli; 
nedisciplina 

13. V šoli – slaba družba, kajenje trave in ni šlo, lansko leto sem povozil na celi črti.  neuspeh v srednji šoli, 
slaba družba 

14. negativne izkušnje pa niso take, da bi se zdaj še na njih ozirala. Včasih sem se narobe odločla. 
Tudi za šolo, da sem šla najprej na gimnazijo. 

neuspeh v srednji šoli,  
napačna izbira šole 

15. Ne..., ne zaradi težkega karakterja, dostikrat pa sem bila sama pri sebi kriva, ker sem se preveč 
zagnala. Karakter moj je takšen, da me večkrat tepe. 

neuspeh, 
lastna odgovornost 

16. Tak bom rekel, da nekje mi je uspelo nekje pa tudi.  občasno uspešno izkušnja občasne uspešnosti 
17. Nekatere ja, nekatere ne.  občasno uspešno 
18. Kakor kdaj. Nekaj sem jih uspela, nekaj jih še bom,  občasno uspešno 
19. Ja, mi je uspelo pa mi ni uspelo, ampak treba je pač verjet v sebe in it naprej, ne? občasno uspešno 
20. Ja... kaj te vem, mi je pa mi ni. Se mi zdi, da si moraš res močno nekaj želet, pa pol gre lažje. 

Ni pametno gledat samo na slabo, tak da se negativne so ble, ampak sem se iz tega nekaj 
naučila, predvsem kar se tiče tega s kom govorim o tem, ker je preveč hinavščine pa faušije.  

občasno uspešno 

21. Včasih si kakšen cilj dosegel, včasih pa ne gre tako, kot si si zamislil. Mela sem negativne in 
tudi pozitivne izkušnje. 

občasno uspešno 

22. Zdaj mi gre dobro, ampak lani pa sem komaj speljala vse, ker nisem najbolj hodla v šolo. To 
mi je zdaj letos dobra šola, tak da je ne bom ponovila.  

občasno uspešno, 
predhodna izkušnja 

23. Ja vedno mi ni uspelo doseči svojih ciljev, ker je mogoče vedno kaka prepreka prišla poleg. občasno uspešno,  
prepreke 

24. Običajno mi je uspelo, včasih pa se nisem dovolj potrudila, nimam pa nekih ful negativnih 
izkušenj. 

občasno uspešno,  
trud 

25. Sprva sem imel občutek, da je vsak cilj, ki si ga postavim, previsok, oz. ga ne morem doseči, 
kasneje pa sem ugotovil, da je dovolj zgolj to, da verjamem vase in svoje sposobnosti.  

občutek o nedosegljivosti ciljev 

26. Običajno mi je uspelo doseči, pa tudi ne, kak pač kaj. Ne spomnim se kakšnega takega zdaj, 
ko mi ni uspelo. 

običajno uspešno 

27. Tak  bom rekla … običajno mi je uspelo doseči zastavljene cilje.  običajno uspešno 
28. Mela sem želje za kake stvari, pa kljub temu, da je bila želja velika, nisem šla v tej smeri. opustitev cilja kljub veliki želji opustitev cilja 
29. Ene cilje sem si postavil malo previsoko, pa sem se moral malo zdaj z lažjim zadovoljit. Šolo 

bom zdaj definitivno naredo, sem se že odločil. 
prilagoditev previsokih ciljev prilagoditev cilja 

30. Sicer pretekle izkušnje – težko otroštvo – jih je bilo težko doseči. težko dosegljivi zaradi preteklosti težko dosegljivi cilji 
31. Kar dobre, vse cilje, ja šolo bi lahko naredila že ane.  uspešno izkušnja uspešnosti 
32. Ja, vse mi je uspelo, čeprav nisem bil pri pouku. Je uspelo. uspešno 

kljub ne obiskovanju pouka 
33. Dejansko ja... ker sem uspešna uspešno 
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34. V bistvu sem do sedaj naredila vse, kar sem si zadala.  uspešno 
35. Imam vredu izkušnje, večinoma vse uspešne, ne spomnim se, da mi bi kaj šlo v življenju 

narobe. 
uspešno 

36. Da, včasih sem tudi bolj dolgo potreboval, da sem jih dosegel, včasih je bilo to bolj hitro. Cilje 
pa sem ne glede na to vedno dosegel.  

uspešno 
 

37. Zaenkrat sem še vse dosegel, ni mi kdaj spodletelo kaj. uspešno 
38. Ja, mi je kar uspevalo in osnovna šola in zdaj mi kar gre. Mam kar dobre izkušnje, pa tudi 

dosti delam na tem, da bi svoje cilje dosegla. 
uspešno 

39. Moje izkušnje... dostikrat sem že dokazala, da lahko kaj naredim, tak da mam kar dobre 
izkušnje. Tudi izpit za avto sem ta mesec naredila takoj.  

uspešno 

40. Če me nekaj res ne veseli takrat ne gre, drugače pa primem vse in pridem res do konca.  uspešno ob interesu 
41. Če sem se spravila zraven, pa se potrudila, so mi do sedaj uspeli vsi cilji, če pa nisem, pa mi ni 

uspelo.  
uspešno ob trudu 

42. V preteklosti, če dam na stran šolo, sem skoraj vse cilje, kar sem si zadal – dosegel.  uspešno pri ne-šolskih ciljih 
43. vse se da s trudom, in mi je uspelo. uspešno s trudom 
44. Ne vem, mislim, da nimam nekih negativnih izkušenj. Si nisem postavila previsokih ciljev. uspešno, dosegljivi cilji 
45. Ene so ble, ene ne, čisto odvisno od volje in ali je bilo to sploh možno narediti. uspešno, odvisno od volje  

in dosegljivosti cilja 
46. Jaz mislim, da do sedaj, kar sem si ustvaro neke cilje, da mi je kar nekak uspelo, mogoče pač 

manjših želja, ko mi ni uspelo – se pa nisem preveč kaj sekiral in obremenjeval s tem. 
večinoma uspešno 

neobremenjenost z neuspehom 
izkušnja večinske uspešnosti 

47. Lahko rečem, da večino dobre. Mi je uspelo ja, ker mam močno voljo. večinoma uspešno 
48. Meni je uspelo večkrat ja doseči. večinoma uspešno 
49. Tak lahko rečem, večino sem bil uspešen, vedno pa ne. Je bilo včasih vsega preveč, pa sem 

malo dal neke cilje na stran, tak da jih nisem še uspel doseči. 
večinoma uspešno 

50. Večinoma mi je vse uspelo doseči, če pa ne, pa mi te menda ni blo namenjeno. Sem se nehala 
s tem obremenjevat. 

večinoma uspešno,  
usoda 

51. Kar sem si zadal, sem uspel doseči vse.  vedno uspešno izkušnja popolne uspešnosti 
52. Ja zastavljene cilje sem dosegla, v OŠ sem bila dobra. vedno uspešno 

 
53. V življenju si nisem zadal dosti ciljev, toda kar se si zadal za šolo, mi jih je vedno uspelo 

doseči. 
vedno uspešno pri šolskih ciljih 

54. – in so mi vsi pravili, da iz mene ne bo nič, zato hočem drugim dokazat da iz mene nekaj bo, 
ker nihče ne bo verjel. 

želja po dokazovanju 
 

dokazovanje 
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Priloga 25: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 8 
8. Pogostost razmišljanja dijakov o negativnih izkušnjah pri doseganju ciljev – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Pogostost razmišljanja dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o negativnih izkušnjah pri doseganju ciljev 

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Pa ne, o tem  v bistvu sploh ne razmišljam …  ne razmišlja ne razmišlja 

 
 

2.  O tem niti ne razmišljam,  ne razmišlja 
3.  Sploh ne razmišljam. ne razmišlja 
4.  Nena razmišljam, ker jih nisem imel …  ne razmišlja 
5.  ...če pa sem v družbi pa gledam samo naprej in sem pozitivna. Dosti energije mi 

jemlje, me obremenjuje če razmišljam o tem. 
ne razmišlja v družbi, pozitiven vpliv 

družbe 
6.  ker se mi ne zdi poglabljati v preteklost, ker če se preveč s tem ubadaš in preveč 

razmišljaš o tem, lahko dobiš dejansko nek strah za prihodnost, kako bo če se spet to 
zgodi.  

ne razmišlja, izogibanje razmišljanju o 
preteklosti zaradi strahu pred 

ponovitvijo negativnih izkušenj 
7.  … če pa bi moral, pa raje ne razmišljam o njih. ne razmišlja, ne želi razmišljati 
8.  O negativnih izkušnjah ne razmišljam, saj to vpliva negativno na mene. ne razmišlja, negativno vpliva 
9.  ... se ne obremenjevat s preteklostjo, ker popraviti itak ne moreš nekih stvari.  ne razmišlja, neobremenjenost s 

preteklostjo 
10. Niti nisem imela kdaj kakšne negativne izkušnje.  ne razmišlja, nima negativnih izkušenj 
11. ... kar je bilo, se ne oziram nazaj, veliko stvari sem naredil narobe, a ne gledam na 

njih.  
ne razmišlja, odmik od preteklih napak 

12. Nikoli, ker gledam samo na prihodnost, ... ne razmišlja, poudarjanje prihodnosti 
13. Pri teh stvareh živim iz danes na jutri – če bo, bo – če ne, pa sploh ne razmišljam, ... ne razmišlja, prepuščanje sedanjosti 
14. Ne mislim na to, raje pozabim na vseskup. ne razmišlja, raje pozabi 
15. ..., časa ne morem nazaj prevertet in se sploh ne sekiram kako je bilo prej, da sem že 

2x ponavljal.  
ne razmišlja, se ne obremenjuje 

16. Ne, sploh se ne spomnim, da bi kdaj doživela kaj takega, ker vse kaj sem si zadala 
sem vse dosegla.  

ne razmišlja, se ne spomni negativnega 
 

17. Ne da se mi sploh s tem ukvarjat, ne želim razmišljat o tem, ker potem sploh ne 
dobim iz glave nič. 

ne razmišlja, tako razmišljanje blokira 
miselni proces 

18. … vsaka stvar je za neki dobra in se izkaže, da je za nekaj dobro... poudarjanje dobrega v slabem poudarjanje določenih vidikov 
razmišljanja 19. Gledam samo za naprej. poudarjanje prihodnosti 
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20. Učim se pa iz negativnih izkušenj, da ne bo potem se ponavljala pri določenih 
napakah.  

poudarjanje prihodnosti, negativna 
izkušnja kot učno izhodišče za 
preprečevanje prihodnjih napak 

 
 
 

 21. Ja, negativne izkušnje so ene vrste šola, da veš kaj ja in kaj ne, kako odreagirati in 
tako.  

poudarjanje prihodnosti, negativne 
izkušnje kot izhodišče za prihodnje 

ravnanje 
22. ... ker nima smisla in je potrebno dejansko gledati samo naprej. poudarjanje prihodnosti, ni smiselno 

razmišljati 
23. Vsak dan živim posebej, in ga živim kot da je zadnji, torej ga izkoristim v celoti, 

tako da se zjutraj zbudim z nasmeškom in zvečer kljub utrujenosti zaspim vesel, da 
je za mano še en lep dan. 

poudarjanje sedanjosti 

24. Zelo redko razmišljam o negativnih izkušnjah, saj sem mnenja, da je dan takšen, 
kakršnega si narediš... 

poudarjanje sedanjosti 

25. Potrudiš se lahko, da boš bolje delal stvari. poudarjanje truda 
26. Včasih se res ne moreš zadržati, ponavadi pa se. razmišlja kadar se ne more zadržati razmišlja 

 
 

27. Samo 2 dni razmišljam, potem pa pozabim. razmišlja kratek čas, potem pozabi 
28. Razmišljam bolj o pozitivnih izkušnjah, ki sem jih doživela, ker me  to vodi naprej, 

ne pa negativne izkušnje.  
razmišlja o pozitivnih izkušnjah kot 

vodilih za nadaljnje ravnanje 
29. Po potrebi, če je res nekaj rizično, takrat ko sem skeptična o določenem cilju 

razmišljam tudi o tem. 
razmišlja po potrebi 

30. Zdaj če mi nekega cilja ni uspelo doseči, pol pač razmišljam o tem, da bi neka 
vseeno popravil – nočem odnehat, dokler mi česa ne uspe doseči. Tak, bi rekel da 
razmišljam le po potrebi.  

razmišlja po potrebi, za vzdrževanje 
vztrajnosti 

31. Vsak dan glih ne, ampak dostikrat pa. razmišlja pogosto 
32. Dostikrat razmišljam o tem  razmišlja pogosto 
33. Dostikrat o tem razmišljam, pa mi je ful žal, samo sedaj je kar je, spremeniti ne 

morem nič. 
razmišlja pogosto, obžalovanje napake 

34. To pa kar dosti krat, ker pač tam ko ti spodleti, hočeš čim bolje narediti drugič, če 
dobiš še eno šanso.  

razmišlja pogosto, želja po 
popravljanju napake 

35. Sem se naučila iz takšne izkušnje, da bi čim boljše potem popravila to napako in 
čimbolj uspešno prišla do nekega cilja. Razmišljam skoraj vsaki teden o teh 
izkušnjah. 

razmišlja pogosto, želja po 
popravljanju napake 

36. O negativnih recimo ne toliko razmišljam, ... razmišlja redko 
37. Bolj malo ja, ker  se večinoma dosegla tisto, kar sem želela. razmišlja redko 
38. Zelo redko razmišljam o negativnih izkušnjah, ... 

 
razmišlja redko 

39. Če sem sama, potem razmišljam,... razmišlja v samoti 
40. Če je kakšno osebno področje, potem vsak dan razmišljam o tem, ... razmišlja vsak dan na osebnem 
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področju 
41. Tak bom rekel – vsak večer, preden zaspim,  razmišlja vsakodnevno, refleksija 

dneva 
42. ... o šoli razmišljam skoraj vsaki drugi dan. razmišlja zelo pogosto o šoli 
43. ... in mi je žal, ker bi že sedaj bila lahko na faksu če bi se prej bolj potrudila.  razmišlja, obžalovanje in poudarjanje 

truda 
44. Če pa česa nisem uspela, sem si vedno rekla da moram to storiti. razmišlja, poudarjanje obveze, 

odgovornosti 
45. Ah, jaz sploh ne razmišljam negativno, ker v vsaki stvari je potrebno poiskati nekaj 

pozitivnega, ker  tudi to te žene naprej. V povprečju nikoli ne razmišljam negativno. 
razmišlja, poudarjanje pozitivnega 

razmišljanja 
46. Ja, tak bom rekla, vsak je sposoben doseči svoje cilje, če se potrudi. Če se bom 

trudila tako, kot se sedaj trudim, ko sem prišla k sebi, se mi zdi da mi lahko uspe. Ne 
morem pa zagarantirati, ker ne vem, kaj se lahko v življenju zgodi. 

razmišlja, poudarjanje truda za 
preseganje negativnih izkušenj 

47. Dosti energije mi jemlje, ... razmišljanje jemlje energijo 
48. ... razmislim kaj sem v dnevu naredil narobe, da lahko popravim.  razmišljanje kot vodilo za popravljanje 

napak 
49. ... v kolikor bi razmišljal o preteklih negativnih izkušnjah si bi kvaril dan in 

razpoloženje.  
razmišljanje kvari razpoloženje 

50. ...me obremenjuje če razmišljam o tem. razmišljanje obremenjuje 
51. Ker me vseeno včasih peče vest, če kaj naredim napačno. razmišljanje zaradi slabe vesti 
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Priloga 26: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 12 
12. Načrti in strategije dijakov za doseganje prihodnjih ciljev– razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Načrti in strategije dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za doseganje prihodnjih ciljev 

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Ja, saj to mam, to da sem odlična, matura s 5, maturitetni, čim boljše vse narediti in doštudirati 

pravo, narediti pravosodni izpit- to je moja strategija, pa DP, dobro služit, glede na recesijo bi rada 
si zagotovila dobro prihodnost. 

ja, izobraževanje in 
socialni status 

ima načrt, nima strategije 
 

2.  Da, vsako leto si rečem, da moram naredit šolo, v glavi imam skozi načrt, da moram imeti šolo 
nareto. 

ja, poudarjanje šole 

3.  Imam ja, saj sem povedal, da imam narejeno vse.  Želim to doseči z normalnimi ocenami, nobenega 
manjkanja – samo s koraki 3 leta, potem 2 leti in potem še naprej. 

ja, poudarjanje šole 

4.  Ja za sedaj še nekaj nimam, načrtujem pa da je potrebno narediti neki plan.  ne, bo potrebno nima načrta in strategije, a pozna 
pomen načrtovanja 5.  Ka te vem, ne da bi vedo. Ne vem še. Občasno ja, občasno ne. ne, le občasno 

6.  V bistvu nimam načrta in strategije, ampak po občutku – vedno se ravnam po občutku, v večini 
primerov vedno poslušam sebe in nisem pod vplivom drugih.  

ne, poudarjanje lastne 
presoje 

nima načrta in strategije 
 

7.  V bistvu tega nimam ne, ker si sproti poskusim narediti. Nekaj želim delati z malimi koraki, da 
sigurno nekaj naredim, ker če ne takoj izgubim voljo, če bi si zastavila velik cilj.  

ne, poudarjanje 
postopnosti 

8.  Pravzaprav nimam. Moja strategija je, da se počasi daleč pride. ne, poudarjanje 
postopnosti 

9.  Ja, saj imam naštudirano, samo nimam v načrtu to, da bi šolo končal in vsaki dan delal v trgovini  - 
raje bi sam imel neko firmo, neki samostojnega, spletna trgovina.  

ne, poudarjanje 
prihodnjih vizij 

10. Ne, nimam nekega načrta. Če imaš preveč začrtano pot in ko prideš no nekega ovinka, se lahko 
zgodi, da ga ne boš znal preveč dobro zvoziti. Potrebno se je prilagajati in tako pridi do neke poti. 

ne, poudarjanje 
prilagajanja 

11. No, potrebno je imeti neke alternative, zato nimam nobenega plana in strategije in to res nima 
smisla – ne veš na kakšne poti te bo zaneslo. Bolje da se tebi prilagaja plan, kot ti planu. 

ne, poudarjanje 
prilagajanja 

12. Natančno niti nimam, imam pa približno izdelan načrt. Tak da vem – neke oporne točke imam, kaj 
bi rad dosegel v življenju. Kaj se bo vmes zgodilo pa bodo še videli. Če ne bo šlo, pa ne bo šlo. 

ne, poudarjanje 
prilagajanja 

13. V bistvu ne. Konec koncev tak ne veš kaj te čaka, pa se moraš vedno prilagajat. ne, poudarjanje 
prilagajanja 

14. Ne, nimam, ker se mi to zdi dejansko nesmiselno, ker če si nekaj zastaviš previsoko ali pa prenizko, 
potem spet to ni v redu.  

ne, poudarjanje 
prilagajanja cilja 
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15. Ne, nimam nekega načrta, samo si pač sproti zamislim kaj bom pa kaj ne bom. ne, poudarjanje 
prilaganja 

16. Obstaja pregovor: carpe diem – uživaj življenje na najboljši način, tako da trenutno živim iz dneva v 
dan. Neke strategije nimam, ampak načrte za vnaprej imam točno določene, da vem kaj si želim in 
česa ne. 

ne, poudarjanje 
sedanjosti 

17. Ne, nimam. Dejansko je treba iti s vsakodnevnimi smernicami in iz vsakega dneva iztisnit nekaj za 
prihodnost.  

ne, poudarjanje 
sedanjosti 

18. Nimam nobenega načrta, sproti gledam kar je najboljši za mene. ne, poudarjanje 
sedanjosti 

19. Ne, tega nimam … kot razmišljam, tako gre, ne postavljam pa strategije. ne, poudarjanje 
sedanjosti 

20. Ne nimam, ker so spontane stvari najboljše. Imam nek osnovni načrt glede šole, kar bo pa prišlo 
poleg, pa mora biti spontano. 

ne, poudarjanje 
spontanosti 

21. Ne, nimam načrta izdelanega – po moje tako najboljše, da slediš toku in vidiš kaj ti življenje prinaša 
in vse to prilagodiš.  

ne, poudarjanje 
spontanosti 

22. Ne, v bistvu še nimam, vse mi gre spontano in po sreči, ker če kaj načrtujem, potem »dol pade«. ne, poudarjanje 
spontanosti 

23. Zdaj za en cilj imam načrt – bit sprejet na šolo, delam načrtno, da naredim vse potrebno za avdicijo. 
Za drugo nimam načrta, le za najbolj pomembno. Ker vedno ne gre vse po načrtih in ne želim da se 
mi podre načrt, ker to zna človeka zlomiti. Bolje je, da greš korak za korakom. 

ne, poudarjanje šole 

24. Nimam glih nekega načrta, samo da šolo nardim čim prej, pol pa bom že vidla. ne, poudarjanje šole 
25. Nimam kakšnega načrta, samo da sem uspešna pri svoji stvari, da se po eni strani čim prej rešim 

šole. Nimam pa nobenega načrta 
ne, poudarjanje šole 

26. Ne nimam izdelanega načrta oz. strategije. Zgolj verjamem vase, kar je po mojem mnenju dovolj, da 
svoj cilj dosežem, kljub temu da ne vem kako. 

ne, poudarjanje vere 
vase 

27. Ne, nimam. V bistvo nimam, ampak vem, kaj bi rada. ne, poudarjanje želje 
28. Ne … če pride, pride. ne, prepuščanje situaciji 
29. V bistvu nimam, kak pride pride. Jaz se kar prepustim. ne, prepuščanje situaciji 
30. Nimam lih nekega načrta in strategija, kaj pride pride. ne, prepuščanje situaciji 
31. Ne, nimam, kar bo pa bo. Nima smisla nekaj preveč pričakovat, ker se ti hitro lahko kaj pokvari.  ne, prepuščanje situaciji 
32. Ma ne... nimam. Itak bo kak bo, če pa ne bo, pa bom pol vido. ne, prepuščanje situaciji 
33. Ne, nimam. Vse se pač nekak odvija, mam pa voljo, da naredim toto šolo čim prej. ne, prepuščanje situaciji 
34. Niti ne. Ne, nimam. Itak bo čas pokazal kaj bo.  ne, prepuščanje situaciji 
35. Ne, razen tega da pač grem naprej v tri plus dva, drugo pa bomo pol vidli. ne, prepuščanje situaciji 
36. Nimam izdelanega načrta, saj to pride samo od sebe, oz. od moje volje. ne, prepuščanje situaciji, 

poudarjanje volje 
37. Ne, nimam, ker nikoli ne veš kaj bo, ker če pride neka nesreča, bolezen…se mi sanje v trenutku 

razbijejo.  
ne, strah pred 

nepredvidljivostjo 
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38. Ne, nimam nekega načrta. To se mi ne zdi nekam smiselno, ker se ti hitro lahko kaj pokvari. ne, strah pred 
neuspehom 

39. Ne, nimam nekega načrta, ker če mi pol ne gre po načrtih se mi lahko vse zameri.  ne, strah pred 
neuspehom 

40. Pravzaprav nimam, se mi ne zdi smiselno preveč, ker se ti načrti lahko hitro pokvarijo, pol pa moraš 
tak spet vse še enkrat. S tem se nena preveč ubadam. 

ne, strah pred 
neuspehom 
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Priloga 27: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 14 
14. Oblikovanje sistema konkretnih podciljev dijakov – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši koraki do cilja)? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Oblikovanje sistema konkretnih podciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Dejansko so ti podcilji samo izobraževanja, ki so pač na letnih nivojih. To je tudi odvisno 

potem, kateri čin imaš. 
ima načrt za izobraževanje ima sistem 

2.  Ja, si naredim nek načrt. Recimo za fax. Preden bom šla na maturo se  bom intenzivno 
pripravljala, ker želim čimbolj uspešno opravit maturo.  

ima načrt za šolo 

3.  Tak kot sem rekla, najprej šola pol pa bom že vidla. ima načrt za šolo 
4.  Ja, npr. da se prvo sama učim, če mi ne gre, prosim za pomoč, potem pa tudi dostikrat v šoli – 

sošolke tudi, ali pa učna pomoč ali pa gospa profesor (matematika). 
ima sistem iskanja pomoči 

5.  To sploh ni možno, da bi vse kar naenkrat naredo, tak da recimo uporabljam male korake na 
poti do cilja. 

ima sistem malih korakov 

6.  Recimo – šola – kar se tiče šole. Najprej si postavim, da jo bom naredila. Si postavim neke 
manjše cilje, recimo da dobim oceno, ampak potem v primeru da dobim 5, sem veliko bolj 
srečna potem.  

ima sistem malih korakov 

7.  Poskusiš z nečim manjšim, lažjim, potem pa grem k težjim. ima sistem malih korakov 
8.  Tudi pri službi je tako – najprej delaš za mali denar, potem pa za vedno več. Začneš na dnu in 

potem greš vedno bolj visoko. 
ima sistem malih korakov, 

zavedanje postopnega 
napredovanja 

9.  Samo pri sebi si rečem, da bom to dosegel, da si to želim in da me pri tem ne bo nič 
zaustavilo. 

ima sistem 
samospodbujanja 

10. Učit se ne morem po nekih manjših korakih, jaz to vidim celostno.  nima sistema nima sistema 
11. Ne delam si, kaj tej vem. nima sistema 
12. Si je ne oblikujem, ne vem kaj bi tu odgovorila. nima sistema 
13. Vztrajam pri tem, da malih podciljev in korakov ne delam. nima sistema  
14. Ne oblikujem si jaz kake strategije, tak ko sem že prej rekla. nima sistema 
15. Dosti razmišljam o tem, o poti do cilja. Samega načrta »dans bo tak, jutri tak« pa si ne 

naredim. 
nima sistema 

16. Ne oblikujem je. nima sistema 
17. Tega ne delam, si res vse hitro splaniram. nima sistema 
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18. Ne naredim si kakega načrta. nima sistema 
19. Nea se pripravljam zdaj neki. nima sistema 
20. Ne vem , kaj naj tu rečem. Nimam neke strategije. nima sistema 
21. Strategijo... ne vem, menda ne. Ne vem. nima sistema 
22. Kot sem že rekel, si ne delam. nima sistema 
23. Tak bom rekla – glede na mojo samostojnost in na to, da sem naredila šolo, želim prvo končati 

to šolo, potem pa bom delala naprej to, kar sem si zastavila.  
nima sistema, končati šolo 

24. Jaz vidim jasno svoj cilj, v šolo ne hodim zato, ker morem in se učim za sebe. nima sistema, končati šolo 
25. Ne razumem tega vprašanja. nima sistema, ne razume 
26. Ne vem kaj naj tu rečem.  nima sistema, ne razume 
27. Tega ne razumem. Saj imam neke male korake, drugače tak ne morem, da bi pa neke strategije 

mela za vsak dan, to nimam.  
nima sistema, ne razume 

28. Niti si ne. Načrti pridejo glede na to, kaj pač moram naredit. nima sistema, odzivanje na 
okoliščine 

29. No v bistvu so mi za sprejemne oni postavili strategijo (torej rekli so mi kaj je potrebno 
narediti), tako da je bila strategija oblikovana vnaprej, drugače se pa ne obremenjujem s tem, 
tako ko pride, pride. 

nima sistema, odzivanje na 
okoliščine 

30. Čisto se prepustim toku in ne delam nekih vmesnih ciljem, vzameš tisto, kar ti ponuja življenja 
in iz tega narediš najbolje. 

nima sistema, prepuščanje 
okoliščinam 

31. V bistvu si je nea oblikujem, ampak zamisli in ideje prihajajo spontano. nima sistema, prepuščanje 
okoliščinam 

32. Ne delam si. Se sproti pokaže. nima sistema, prepuščanje 
okoliščinam 

33. Pravzaprav ne, ker si sproti delam načrte. nima sistema, prepuščanje 
okoliščinam 

34. Ne vem, če bi že moral met strategijo – prvo pogledam neko stvar in sam pri sebi pogledam če 
sem zmožen, in če sem se tega potem tudi lotim in opravim. 

nima sistema, presoja 
samoučinkovitost 

35. Že zdaj delam na tem, da bi začela delat preko študentskega servisa, pri katerem se bi v 
prihodnje zaposlila. Da si že sedaj pridobim izkušnje. 

nima sistema, pridobiva 
izkušnje za prihodnost 

36. Strategijo si oblikujem v glavi, v mislih, kako naj bi izgledalo moje doseganje ciljev. nima sistema, razmišlja 
37. Razmislim, kaj bi naslednji korak naredil, da bi se boljše izkazal, več razmišljam. nima sistema, razmišlja 
38. Nena si. V glavi si pač nekaj zamislim, pa pol kar gre. nima sistema, razmišlja 
39. Ne vem. V bistvu si v glavi vse splaniram, da bi nekaj prav načrtovala pa ne. nima sistema, razmišlja 
40. Vse si nekak sproti razmislim, tak da ne vem. Mislim, da si je ne. nima sistema, razmišlja 
41. Huh … razmišljam dosti o tem, malo po internetu brskam. nima sistema, razmišlja, 

išče informacije 
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Priloga 28: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 23 
23. Vpliv šole na postavljanje ciljev dijakov – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) vpliva na postavljanje tvojih ciljev?  
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Vpliv šole na postavljanje ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Šola malo vpliva na postavljanje ciljev, ne kaj dosti.  malo vpliva malo vpliva 
2.  Nekak tak šola ne vpliva preveč. malo vpliva 
3.  Ja vpliva že, samo na mene ne kaj preveč, ker rad bolj po svoje delam.  malo vpliva 
4.  Ne, šola ne vpliva na postavljanje mojih ciljev. Sploh ne. ne vpliva ne vpliva 
5.  ..., jaz se itak učim za sebe in šole na toliko vpliva. ne vpliva 
6.  Ne, najbolje je poslušati samo sebe – ... ne vpliva 
7.  Ne, šola ne vpliva na postavljanje cilje, prav tako ne učitelji in šolska klima, vplivam samo jaz 

in si ne dovolim, da bi me kaj premaknilo na poti za dosego svojih ciljev. 
ne vpliva 

8.  Šola sama po sebi pa ne more vplivati.  ne vpliva 
9.  Šola lahko tudi vpliva, samo na mene ne vpliva.  ne vpliva 
10. Ne, šola ne vpliva na postavljanje mojih ciljev …  ne vpliva 
11. Ne, meni se ne zdi, da nekaj vpliva. ne vpliva 
12. Ne, ne vpliva. Na mene ne.  ne vpliva 
13. Jaz rad berem, samo ne šolske učbenike, ampak druge stvari – imam druge interese kot so ti 

šolski. Vidim da dosti ljudi nima šole in so uspeli.  
ne vpliva, poudarjanje 

uspeha brez šole 
ne vpliva, šola je vmesna stopnja 

14. Ne ne vpliva, nikakor, moji cilji so neodvisni od šole. Šola je samo stopnička, da pridem na 
menedžment. 

ne vpliva, šola kot vmesna 
stopnja 

15. ..., ampak šola in učitelji pa ne vplivajo na postavljanje mojih ciljev, ker so te osebe vseeno 
nek vmesni dejavnik, vmesni korak na neki poti, tekom katere želiš priti do nekega cilja. 

ne vpliva, šola kot vmesna 
stopnja 

16. Šola bolj kot ne ne vpliva. Mi je samo neki vmesni medij za dosego cilja. ne vpliva, šola kot vmesna 
stopnja 

17. ... – lahko se zgodi, da ti kakšen učitelj narobe razloži, te podcenjuje. negativno vpliva 
podcenjevanje 

vpliva negativno 

18. ..., ampak v tem poklicu se nekak ne vidim, zato predmeti kot taki me nič ne spodbujajo. negativno vpliva, ni pravi 
poklic 

19. V Sloveniji je takšen sistem, da imamo premalo prakse.  negativno vpliva, premalo 
prakse 

20. Pri nas nimamo smiselno – ko se ti A sklop naučiš in potem B, ta prvega pozabiš. Ni v redu negativno vpliva, slab 
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sistem. Nekaj je potrebno narediti v celoti in ne v koščkih. sistem pridobivanja znanja 
21. Razen slab učni uspeh mi vzame voljo.  negativno vpliva, slab učni 

uspeh kot demotivator 
22. ..., ampak eni so potem favšni in me to obremenjuje. negativno vpliva, zavist 
23. Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo pa ni. Škoda mi je tega časa, ko ga tu 

preživim, mi je predolgo.  
negativno vpliva, časovno 

ovira 
24. Snov ni toliko pomembna, koliko delamo neko stvar, včasih preveč vse raztegujejo. negativno vpliva, preveč 

snovi 
25. Vpliva že po eni strani, samo na mene ne v taki meri, da bi kaj naredil. vpliva, ni ustrezna 

spodbuda 
vpliva neustrezno, omejuje 

26. Šola je tako rekoč nujno zlo – saj ti vcepi neko trezno razmišljanjem drugo pa je, če boš ti to 
sprejel.  

vpliva, nujno zlo, daje 
izhodišča 

27. V bistvu sedaj ko je srednja šola v bistvu da, me omejuje glede tega na drugi strani pa mi 
pomaga da lahko pridem do večjih ciljev.  

vpliva, omejuje, pomaga 

28. Ja, šola tudi vpliva, ampak ne tako hudo kot pa družina.  vpliva vpliva dobro počutje, klima in 
medosebni odnosi 29. Ja, vpliva.  vpliva 

30. Ja, vpliva, vsekakor.  vpliva 
31. Ja šola vpliva na postavljanje ciljev, kot sem že prej rekla …  vpliva 
32. ..., vse to vpliva pozitivno. vpliva pozitivno 
33. Je dobra klima, da se dosti več zmenit, nisi več samo številka ampak tudi oseba.  vpliva, dobra klima, 

pogovor 
34. Tudi to, da se tukaj v redu počutim je fajn.   vpliva, dobro počutje 
35. Najbolj vpliva to, da se dobro počutim, ... vpliva, dobro počutje 
36. Jaz se zdaj na tej šoli zelo dobro počutim in to zelo vpliva na moje ocene, zdaj sem skoraj 

odlična, prej pa sem dvakrat padla na drugi šoli. 
vpliva, dobro počutje, učni 

uspeh 
37. Vredi vzdušje, vredi dijaki so tudi.  vpliva, dobro vzdušje 
38. … ja šolska klima – lahko se zgodi , da v razredu niso dobri odnosi, ... pri meni na srečo so... vpliva, klima in odnosi 
39. Seveda vpliva, še posebej v tej šoli, ko so dobri odnosi in klima, ... vpliva, klima in odnosi 
40. ..., pa si med sabo pomagamo, ... vpliva, medsebojna pomoč 
41. Ta šola je najboljša ravno kar se tega tiče z nasveti, res si vzamejo čas. vpliva, nasveti, posvečen 

čas 
vplivajo osebni odnosi, podpora, 

spodbuda  in pomoč 
42. ... pa nismo samo številka.  vpliva, osebni odnos 
43. Ja, vpliva, na mene večinoma pozitivno, predvsem z nekaterimi učitelji, pa razredničarko, pa 

svetovalno delavko.   
vpliva, osebni odnos z 

zaposlenimi 
44. Če vidiš, da te učitelj podpira, si dobil večjo motivacijo in zagon, ... vpliva, podpora učiteljev 
45. S pogovorom, nasveti včasih vpliva name svetovalna delavka in razredničarka.  vpliva, pogovor 
46. ..., pa tudi pogovor s svetovalno delavko, ... vpliva, pogovor s 

svetovalko 
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47. Vsi te poslušajo, ti svetujejo, si vzamejo čas, če jih rabiš. vpliva, pogovor, posvečen 
čas 

48. Lahko bi rekla, da je samo moja razredničarka, katera mi je do zdaj pomagala, omogočila in 
opravičila marsikatero uro, tako da je ona edina, ki mi pomaga pri postavljanju ciljev. 

vpliva, pomoč 
razredničarke 

49. Profesorji ti probajo pomagati, kolikor lahko. vpliva, pomoč učiteljev 
50. ..., tudi za učitelje bi lahko delno rekel, da vplivajo, ampak bolj malo. vpliva, učitelji delno 
51. Seveda vpliva... Učitelji me vedno pohvalijo, tako da lahko tudi iz tega neki vzamem.  vpliva, učitelji pohvala 
52. ..., pa me spodbujajo, eni pravijo da sem priden, eni pravijo da nisem. Spodbujajo me z 

ocenami, da si popravim negativno oceno.  
vpliva, učitelji spodbuda 

53. Ja, včasih tudi profesorji kaj rečejo, dajo kaki namig, pa to vpliva. Že takoj veš, da je nek 
predmet lahek in potem imaš dober občutek, da bo lahko doseči cilj, ker je predmet 
nezahteven. 

vpliva, učitelji spodbuda 

54. Ja, seveda vpliva, še posebej ker te učitelji spodbujajo in ti pomagajo z nasveti in vsem. vpliva, učitelji spodbuda 
55. Tudi odnosi z učitelji vplivajo, če te spodbujajo, tak ko na tej šoli. Tukaj te res poslušajo in ti 

pomagajo. 
vpliva, učitelji spodbuda, 

pomoč, pogovor 
56. Ja, šola mi gre na roko pri izostajanju zaradi razmer, to pa je tudi vse.  vpliva, upošteva razmere 
57. Ne, zaradi tega, … No, mogoče dober učni uspeh vpliva, ... ker te spodbudi. vpliva, učni uspeh kot 

spodbuda 
vpliva učni uspeh kot spodbuda 

58. Ja, seveda – če sem uspešna, potem ni težav pri doseganju ciljev.  vpliva, učni uspeh kot 
spodbuda 

59. Tudi lepa ocena mi da nek zagon, .. vpliva, učni uspeh kot 
spodbuda 

60. Normalno da ima vpliv, če imaš nek dober uspeh.  vpliva, učni uspeh kot 
spodbuda 

61. ... pa tudi učni uspeh – če je uspeh dober, to pozitivno vpliva. vpliva, učni uspeh kot 
spodbuda 

62. Predmeti so mi tudi vredi, so lahki, ni toliko seminarskih nalog, pa praksa je tudi fajn. 
 

vpliva, vsebina in 
nezahtevnost predmetov, 

praksa 

vpliva vsebina programa, predmetov 

63. Ja, še vedno mislim o tistem predmetu, ki me je spodbudilo, ... pravo. To je res vplivalo. vpliva, vsebina predmeta 
64. Ja, kemija in matematika, to me privlači. Edina dva predmeta ki me zanimata. vpliva, vsebina predmeta 
65.  Najbolj mi vsebina predmeta pomaga. Ker je vsebina takšna, da bom nekatere predmete mela 

tudi dalje na faksu, zato se trudim, da bi rada čim boljše znala in bom to znanje potrebovala.  
vpliva, vsebina predmeta 

66. ..., pa recimo zgodovina mi je zelo všeč, ... vpliva, vsebina predmeta 
67. Ja, vpliva... vsebina predmetov..  vpliva, vsebina predmetov 
68. Pa tudi vsebina predmetov vpliva, če so ti všeč, ker te bolj pritegnejo, pa si lažje uspešen. vpliva, vsebina predmetov 
69. Tudi vsebina predmetov vpliva, ker če te nekaj res zanima in potem tudi praksa, ki jo super. vpliva, vsebina predmetov, 

praksa 
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70. V bistvu ja, ker v šoli se vse naučiš in je pomembna za nadaljnjo kariero.  vpliva, znanje  
71. Ja, ker če imaš veliki cilj, da bi bil kriminalist, potem ne moreš tega doseči, če šola ne vpliva. 

Torej vpliva.  
vpliva, šola kot vmesna 

stopnja 
72. Ja, vpliva, predvsem zato, ker šola daje osnovo za življenje, za poklic, če nekaj hočeš.  vpliva, pomembnost šole 
73. Ja, seveda vpliva. Če se bom fejst učil, bom mel boljše ocene in bom bolj kaj dosegel.  vpliva, poudarjanje truda, 

uspeha 
74. Ja, saj vpliva šola, da se tudi kaj naučim da bom potem znal, ... vpliva, znanje 
75. … če so prej počitnice, se še potrudim da rešim kako oceno, da se potem med počitnicami ne 

rabim učit. 
vpliva, pred počitnicami 

76. Hm, ja vpliva... ta trgovska mi je lažja, ... vpliva, nezahtevnost šole 
77. Ja, šola zelo vpliva, vsaj ta.  zelo vpliva zelo vpliva 
78. Meni se zdi, da zelo vpliva, če si na pravi šoli, tam kjer se dobro počutiš.  zelo vpliva, dobro počutje 
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Priloga 29: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 23 
23. Vpliv šole na postavljanje ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
 
Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) vpliva na postavljanje tvojih ciljev?  
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv šole na postavljanje ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 
 Vplivajo osebni odnosi, podpora, 

spodbuda  in pomoč 
(41–56)  
- posvečen čas in osebni 
     odnosi (41–47) 
- pomoč (48–49) 
- učiteljeva spodbuda  
     (50–55) 
 
 
 
- upoštevanje razmer (56) 

16 
 
 
 
7 
2 
 
6 
 
 
 
1 

- Ta šola je najboljša ravno kar se tega tiče z nasveti, res si vzamejo čas. 
- Ja, vpliva, na mene večinoma pozitivno, predvsem z nekaterimi učitelji, pa razredničarko, pa svetovalno 

delavko.   
- Vsi te poslušajo, ti svetujejo, si vzamejo čas, če jih rabiš. 
- Lahko bi rekla, da je samo moja razredničarka, katera mi je do zdaj pomagala, omogočila in opravičila 

marsikatero uro, tako da je ona edina, ki mi pomaga pri postavljanju ciljev. 
- Seveda vpliva... Učitelji me vedno pohvalijo, tako da lahko tudi iz tega neki vzamem.  
- Profesorji ti probajo pomagati, kolikor lahko. 
- ..., pa me spodbujajo, eni pravijo da sem priden, eni pravijo da nisem. Spodbujajo me z ocenami, da si 

popravim negativno oceno. 
- Tudi odnosi z učitelji vplivajo, če te spodbujajo, tak ko na tej šoli. Tukaj te res poslušajo in ti pomagajo.  
- Ja, šola mi gre na roko pri izostajanju zaradi razmer, to pa je tudi vse. 

 Vpliva vsebina programa, 
predmetov (62–76) 
- nezahtevnost (62, 76) 
- vsebine predmetov (63–69) 
 
 
- znanje (70, 74) 
 
- šola kot vmesna stopnja (71) 
- pomembnost šole (72) 
- pomembnost truda, uspeha 
     (73) 
- pred počitnicami (75) 

15 
 
2 
7 
 
 
2 
 
1 
1 
 
1 
1 

- Predmeti so mi tudi vredi, so lahki, ni toliko seminarskih nalog, pa praksa je tudi fajn. 
- Hm, ja vpliva... ta trgovska mi je lažja, ... 
- Tudi vsebina predmetov vpliva, ker če te nekaj res zanima in potem tudi praksa, ki jo super. 
- Pa tudi vsebina predmetov vpliva, če so ti všeč, ker te bolj pritegnejo, pa si lažje uspešen. 
- Najbolj mi vsebina predmeta pomaga. Ker je vsebina takšna, da bom nekatere predmete mela tudi dalje na 

faksu, zato se trudim, da bi rada čim boljše znala in bom to znanje potrebovala. 
- V bistvu ja, ker v šoli se vse naučiš in je pomembna za nadaljnjo kariero. 
- Ja, saj vpliva šola, da se tudi kaj naučim da bom potem znal, ... 
- Ja, ker če imaš veliki cilj, da bi bil kriminalist, potem ne moreš tega doseči, če šola ne vpliva. Torej vpliva. 
- Ja, vpliva, predvsem zato, ker šola daje osnovo za življenje, za poklic, če nekaj hočeš. 
- Ja, seveda vpliva. Če se bom fejst učil, bom mel boljše ocene in bom bolj kaj dosegel. 
 
- … če so prej počitnice, se še potrudim da rešim kako oceno, da se potem med počitnicami ne rabim učit. 

 Vpliva dobro počutje, klima in 
medosebni odnosi 
(28–40) 

13 - Je dobra klima, da se dosti več zmenit, nisi več samo številka ampak tudi oseba. 
- Tudi to, da se tukaj v redu počutim je fajn.   
- Najbolj vpliva to, da se dobro počutim, ... 
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- Jaz se zdaj na tej šoli zelo dobro počutim in to zelo vpliva na moje ocene, zdaj sem skoraj odlična, prej pa 
sem dvakrat padla na drugi šoli.  

- Seveda vpliva, še posebej v tej šoli, ko so dobri odnosi in klima, ... 
 Ne vpliva (4–12) 9 - Ne, šola ne vpliva na postavljanje mojih ciljev. Sploh ne. 

- ..., jaz se itak učim za sebe in šole na toliko vpliva. 
- Ne, šola ne vpliva na postavljanje cilje, prav tako ne učitelji in šolska klima, vplivam samo jaz in si ne 

dovolim, da bi me kaj premaknilo na poti za dosego svojih ciljev. 
- Ne, ne vpliva. Na mene ne. 

 Vpliva negativno (17–24) 
- podcenjevanje učiteljev 
     (17) 
- ni pravi poklic (18) 
- premalo prakse (19) 
- slab sistem pridobivanja 
     znanja (20) 
- slab učni uspeh (21) 
- zavist sošolcev (22) 
- šola kot časovna ovira (23) 
 
- preveč snovi (24) 

8 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
 
- ... – lahko se zgodi, da ti kakšen učitelj narobe razloži, te podcenjuje. 
- ..., ampak v tem poklicu se nekak ne vidim, zato predmeti kot taki me nič ne spodbujajo. 
- V Sloveniji je takšen sistem, da imamo premalo prakse. 
- Pri nas nimamo smiselno – ko se ti A sklop naučiš in potem B, ta prvega pozabiš. Ni v redu sistem. Nekaj je 

potrebno narediti v celoti in ne v koščkih. 
- Razen slab učni uspeh mi vzame voljo. 
- ..., ampak eni so potem favšni in me to obremenjuje. 
- Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo pa ni. Škoda mi je tega časa, ko ga tu preživim, mi je 

predolgo. 
- Snov ni toliko pomembna, koliko delamo neko stvar, včasih preveč vse raztegujejo. 

 Vpliva učni uspeh kot spodbuda 
(57–61) 

8 - Ne, zaradi tega, … No, mogoče dober učni uspeh vpliva, ... ker te spodbudi. 
- Ja, seveda – če sem uspešna, potem ni težav pri doseganju ciljev. 
- Normalno da ima vpliv, če imaš nek dober uspeh.  
- Tudi lepa ocena mi da nek zagon, .. 

 Ne vpliva, šola je vmesna 
stopnja (13–16) 

4 - Ne ne vpliva, nikakor, moji cilji so neodvisni od šole. Šola je samo stopnička, da pridem na menedžment. 
- Šola bolj kot ne ne vpliva. Mi je samo neki vmesni medij za dosego cilja. 

 Malo vpliva (1–3) 3 - Ja vpliva že, samo na mene ne kaj preveč, ker rad bolj po svoje delam. 
 Vpliva neustrezno, omejuje  

(25–27) 
3 - Vpliva že po eni strani, samo na mene ne v taki meri, da bi kaj naredil. 

- Šola je tako rekoč nujno zlo – saj ti vcepi neko trezno razmišljanjem drugo pa je, če boš ti to sprejel. 
- V bistvu sedaj ko je srednja šola v bistvu da, me omejuje glede tega na drugi strani pa mi pomaga da lahko 

pridem do večjih ciljev. 
 Zelo vpliva (77–78) 2 - Meni se zdi, da zelo vpliva, če si na pravi šoli, tam kjer se dobro počutiš. 
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Priloga 30: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 27 
27. Podpora vrstnikov pri doseganju ciljev dijakov – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Kako reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kako? 
Kdo od njih najbolj vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Podpora vrstnikov pri doseganju ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
   Št.  Postavka pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Vrstniki me podpirajo, ... podpirajo podpirajo 
2.  Ja, me podpirajo.  podpirajo 
3.  Ja, vrstniki me podpirajo, ... podpirajo 
4.  Ja, vrstniki me podpirajo, ... podpirajo 
5.  Pa ja, mislim – eni me, eni me spet ne.  podpirajo nekateri 
6.  Vrstniki me na nek način podpirajo, včasih pa tudi.  podpirajo nekateri 
7.  Me ja podpirajo, občasno.  podpirajo občasno 
8.  Včasih me (podpirajo) včasih pa tudi ne, odvisno v kakih odnosih smo.  podpirajo občasno, odnosi 
9.  Kaka 2,3 prijatelji iz otroštva se mi zdi da najbolj.  podpirajo prijatelji 
10. Tako kot sem rekel, prijatelji so z mano in me podpirajo, ... podpirajo prijatelji 
11. Moji najbližji prijatelji me podpirajo, ... podpirajo prijatelji 
12. Zdaj pravi prijatelji to ja (podpirajo), to itak, nepravi prijatelji pa itak ne.  podpirajo prijatelji 
13. Kolegice so me podpirale, me podpirajo, do sedaj še ni bilo, da me ne bi, …  podpirajo prijatelji 
14. Oboje, drugi prijatelji, ... podpirajo prijatelji 
15. Prijatli me najbolj podpirajo.  podpirajo prijatelji 
16. Najbolj me (podpirajo) prijatelji, ko se z njimi družimo in se menimo.  podpirajo prijatelji, 

pogovor, druženje 
17. , ... najbolj prijatelji, so veseli če mi kaj uspe. podpirajo prijatelji, veseli 

uspeha 
18. ... pa tudi sošolke. Sošolke najbolj vidijo, ker smo skoz skup, in me potem spodbujajo.  podpirajo sošolci, 

druženje, spodbuda 
19. Ja, me podpirajo zelo, ... podpirajo zelo 
20. Vrstniki me ne podpirajo, fant edino. podpirajo, fant 
21. Bi izpostavila pri tem (podpori) fanta, ker ko njemu povem za dobro oceno se potem bolje 

počutim, ko je ponosen. Ko sem začela z »resnim« fantom, sem se potem čisto spremenila. 
podpirajo, fant, ponos 

22. Tudi vrstniki me podpirajo, imajo podobne cilje in želje kot jaz, gre za timsko in bratsko delo, podpirajo, isti cilji, 
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skoraj tako kot sorodstvo. sodelovanje 
23. Čeprav se bom malo z njimi pogovarjam o tem, se mi zdi da me podpirajo.  podpirajo, malo pogovora 
24. Ja, saj vsi me podpirajo, ne rečejo da nisem tumasta, da ne bom sprejeta.  podpirajo, spodbujajo 
25. Me podpirajo ja, ker je zelo lepo, če te kdo vidi v dobri luči.  podpirajo, sprejemajo 
26. V bistvu me to nekod sploh ne zanima, če me ali me ne – če je cilj zastavljen, ga dosežem. ni pomembno ne podpirajo 
27. Ne vedo za moje cilje. ni pomembno, ne pove 
28. Vrstniki me ne podpirajo, fant edino. ne podpirajo 
29. Ne, me ne podpirajo.  ne podpirajo 
30. ..., za ostale mi je pa vseeno. ne podpirajo, brezbrižnost 

do podpore drugih 
31. Ne vem, ker se nekaj posebej o šoli ne pogovarjamo.  ne podpirajo, ni pogovora 
32. ..., sošolci pa ne – zaradi ljubosumja, da bi nekomu nekaj uspelo. Na te ljudi se ne oziram. ne podpirajo, sošolci, 

ljubosumje 
33. Če me kdo od njih želi odvrniti od cilja, imam le še večjo voljo da cilj dosežem. ne podpirajo, spodbuda 
34. Majo vedno pozitivni vpliv, negativno ni nič. vplivajo pozitivno vplivajo pozitivno 
35. Ja, majo vpliv, večinoma pozitivni. Se dobro razumemo, pa se pogovarjamo. vplivajo pozitivno, dobri 

odnosi, pogovor 
36. Me tudi pohvalijo in to dosti pomeni. Negativno ne vplivajo. vplivajo pozitivno, 

pohvalijo 
37. Pozitivno pa je, da te vzpodbujajo in se strinjajo s tabo, da ti ne mečejo drugih stvari pred nos. vplivajo pozitivno, 

spodbuda, soglasje 
38. ..., ker tudi sami vidijo, da nekoliko drugače razmišljam od njih, potem pa se nekak postavijo 

na mojo stran, da me lažje usmerijo.  
vplivajo pozitivno, 

spoštovanje, usmerjanje 
39. Najbolj vplivata fant in prijateljica, ... vplivajo fant, prijateljica vplivajo 
40. ..., pa punca bi vplivala na mene. vplivajo punca 
41. Vplivajo tudi na načrte za dosego ciljev.   vplivajo na strategije 
42. Ja, če dobim v redu oceno, saj rečejo … pa tudi jaz jih pohvalim, ampak lažje je drugim pravit 

pohvale, kot pa sam nekaj narediti. 
vplivajo, pohvalijo 

43. ..., ker vsekakor sta mi tudi dala vedeti, da šolo moram končati – ne da mi bi to vsilila, ampak 
ker vesta, da je to najboljše za mene.  

vplivajo, poudarjanje šole 

44. Na doseganje ciljev najbolj vplivajo prijatelji.   vplivajo prijatelji 
45. V šoli pa ja, npr. da se naj več učim, da mi lahko pomagajo, če rabim pomoč. vplivajo sošolci, ponudijo 

pomoč 
46. S sošolci se malo bolj zezamo, da nam ni tečno v šoli.  vplivajo sošolci, zabava 
47. Vrstniki, ...ja vplivajo... vplivajo vrstniki 
48. Saj mi rečejo kdaj kakšno pohvalo, in imaš potem neko avtoriteto in položaj, samo to ni sedaj 

neki. V zavodu je tako da si avtoriteto vzpostaviš s tem, da kakšne neumnosti delaš, ali pa si 
odličen. Ampak meni ni do neke avtoritete.   

vplivajo, pohvala, status 
pozitivno 
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49. , … so določene osebe, ki so brez dlake na jeziku in povejo če kaj ni v redu …  vplivajo, povratne 
informacije 

50. To bi rekel, da vrstniki res ne vplivajo na mene. ne vplivajo ne vplivajo 
51. Nekega posebnega vpliva tudi ni.  ne vplivajo 
52. ..., ampak na strategije ne vplivajo.  ne vplivajo na strategije 
53. ..., ne delamo kdaj skupaj načrta za doseganje ciljev.  ne vplivajo na strategije 
54. Ne, zato ker sem pomembna in dosti obetam in ljubosumje v Mariboru ne pozna mej.  ne vplivajo, ljubosumje, 

samozadostnost 
55. Meni se zdi da ne vplivajo na mene, ker si jaz to ne pustim. ne vplivajo, ne dovoli 
56. Jaz sem taki karakter, da me ne more nekak družba zavest – lahko bi negativno vplivala, 

ampak ker jaz nočem, to ne bo vplivalo. 
ne vplivajo, ne dovoli, 

stabilnost 
57. ..., z vrstnicami se zelo redko pogovarjamo o ciljih, niti se nimamo kaj menit, ker nismo na isti 

šoli. O šoli se sploh ne pogovarjamo, ker me ne zanima šola, ko sem jaz doma, kot da je ni. 
ne vplivajo, ni istih ciljev, 

nepomembnost šole 
58. S sošolkami se nič ekstra ne pogovarjamo, ... ne vplivajo, ni pogovora 
59. V bistvu ne, ker niti nimam dovolj časa za druženje.  ne vplivajo, nima časa 
60. Ne najde se pa kdo, ko bi bil nesramen, noben mi ni v obraz povedo česa takega. negativnih vplivov ni 
61. Aaa..., negativno ne vpliva kdo na mene. negativnih vplivov ni 
62. Ni negativnih vplivov, se ne norčuje kdaj kdo. negativnih vplivov ni 
63. Negativno ne vpliva nihče. negativnih vplivov ni 
64. Ni nič negativnega. negativnih vplivov ni 
65. … najde se kaka oseba, negativna oseba, ki negativno vpliva … mislim negativno, kak naj 

rečem – če iščeš pri nekomu pogovor, se ne izkaže za dobro prijateljico. Sicer me to ne ovira, 
me pa žalostni. 

vplivajo negativno, 
razočaranje, prijateljstvo 

vplivajo negativno 

66. Ene so recimo nesramni, pa so ljubosumni, pa sebični, pa ne privoščijo ti vsega. Ti lahko 
nekaj dosežeš, oni pa ne in to je negativno.  

vplivajo negativno, zavist, 
sebičnost 

67. Imaš pa določene, ki so favš in ti mečejo naprej, ker imam dobre ocene. Če mi kdo reče piflar 
rečem nazaj, da sem raje piflar, kot pa da me »fuknejo« iz šole. 

vplivajo negativno, zavist 

68. Sošolci se dostikrat najprej kažejo lepo, v resnici pa so nevoščljivi, če imaš boljše ocene, tak 
da to je negativno in mi ni vseeno.  

vplivajo negativno, sošolci 
zavist, dvoličnost 

69. Sošolke edino malo negativno, ker nikoli ne veš kateri lahko zaupaš, ker je dosti nekih for, ki 
jih majo, pa to ne vpliva glih nekam dobro. Dostikrat me to živcira, ker se pretvarjajo. 

vplivajo negativno, sošolci, 
dvoličnost, nezaupanje 

70. Včasih so me določene reakcije (sošolk) iztirile, a zdaj mam že mam oklep. vplivajo negativno, sošolci, 
reakcije, samozaščita 

71. Ja sošolke malo negativno vplivajo z obnašanjem, ker izgubim voljo, da bi hodila v razred in 
ne maram hinavščine.  

vplivajo negativno, sošolci, 
vedenje 
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Priloga 31: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 33 
33. Pogostost učenja ter spodbude in ovire pri učenju dijakov – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja pri 
učenju? Kako? Kdo te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Pogostost učenja ter spodbude in ovire pri učenju dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Nič me ne ovira pri učenju.  ovira, nič ovire pri učenju 
2.  Ni ovir, ... ovira, nič 
3.  Nič me ne ovira pri učenju, mam svojo sobo, imam svoj mir, me ne ovira kaj.  ovira, nič 
4.  Nič me ne ovira, ker si tak naredim, da me ne.  ovira, nič 
5.  Ovira in spodbuja me ne nič, ... ovira, spodbuja nič 
6.  Čas, pomanjkanje časa me ovira, ... ovira, nima časa 
7.  Najbolj me ovira, če je na obisku fant, ker se ne zna sam znajti.  ovira, fant 
8.  Ovira me to, če pride sestra in mi gnjavi, da gremo kamorkoli. Me pritegne, da bi šla kam, 

ampak ko pregledam in pomislim, raje ne grem.  
ovira, sestra, izhodi 

9.  Najbolj me ovira npr. hrup, ... ovira, hrup 
10. Najbolj me ovira tišina.  ovira, tišina 
11. Ovira me lenoba, ker ponavadi zaspim, ... ovira, lenoba, odpor 
12. Če je v zavodu nemir, če je kdo preveč nastopaški, se ne morem učit.  ovira, nemir v okolju 
13. Milijon drugim misli, ki se mi podijo po glavi, zbranost me malo muči včasih.  ovira, nezbranost 
14. Najbolj me ovira nezbranost, zelo težko se zberem. To mi predstavlja res problem, ta 

nezbranost.  
ovira, nezbranost 

15. ..., nimam časa – ne morem bit samo za zvezki, se je potrebno malo sprostiti.  ovira, nima interesa 
16. ..., pač ovira me to – ker ne vem, nimam motivacije da bi se poleg spravo.  ovira, nima motivacije 
17. Najbolj me ovira ker nimam volje, včasih mi ni najbolj, ... ovira, nima volje 
18. Pri učenju me najbolj ovira izguba časa. Brezveze porabljam čas.  ovira, učenje je izguba časa 
19. Nič me ne ovira, le to, da sem od vseh aktivnosti izmučen in bi raje spal, kot šel za zvezek.  ovira, utrujenost 
20. Pozno pridem iz šole, pa sem utrujen, včasih bi res šel takoj spat. Tudi zdravila vplivajo na to.  ovira, utrujenost 
21. Najbolj me ovira, ..., pa tudi če mi predmet ne leži, da imam slabše ocene.  ovira, predmet ne leži 
22. Najbolj me ovira, če me snov ne zanima, ...  ovira, vsebina ni zanimiva 
23. Snov, ki mi ni zanimiva, me ovira in se jo bolj težko naučim, ampak se jo moram, recimo 

zgodovina.  
ovira, vsebina ni zanimiva 
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24. Ponavadi me ovira to, da ni snov zanimiva, ker bom rabla več časa, da se bom to naučila.  ovira, vsebina ni zanimiva 
25. ..., mama mi gnjavi, naj se grem učit, ... priganjanje k učenju, mama priganjanje k učenju 
26. Mama mi gnjavi celi čas.  priganjanje k učenju, mama 
27. Mama ponavadi reče, da se moram iti učit.  priganjanje k učenju, mama 
28. Mislim da se sam najbolj spodbujam, s tem ko dosti razmišljam kaj se dogaja po svetu. samospodbujanje samospodbujanje 
29. Noben me ne spodbuja, se sam učim. samospodbujanje 
30. Najbolj se spodbujam sam, ker se zavedam, da so ti moji rezultati in bodo koristni samo zame, 

ne npr. staršem. 
samospodbujanje 

31. Za učenje se sama spodbujam. samospodbujanje 
32. Pri učenju se spodbujam sama, starša mi ne pravita, naj se grem učit, ker sama vem.  samospodbujanje 
33. Če se sam ne trudiš, je tak brezveze, najbolj se moraš sam. samospodbujanje 
34. Sama sebe ponavadi spodbujam. samospodbujanje 
35. Spodbuja ..., ali pa se sama.  samospodbujanje 
36. Zgolj sam se spodbujam. samospodbujanje 
37. Nič me ne spodbuja, ni kake vzpodbude.  spodbuja, nič spodbude pri učenju 
38. Denar me najbolj spodbuja.  spodbuja, denar 
39. Ja prijatelji me spodbujajo, se dosti učijo in pomagajo pri kakšni nalogi. spodbuja, prijatelji 
40. ..., najbolj pa me spodbuja fant... spodbuja, fant 
41. ..., najbolj me spodbuja punca, to je isto kaj in kdo.  spodbuja, punca 
42. Spodbuja me to, da če sem z fantom, da mi pomaga pri določenih stvareh, mi razloži.  spodbuja, fant, pomaga 
43. Fant me spodbuja, mama in ata. spodbuja, fant, starši 
44. Ja, oba dva starša in pa tudi fant me spodbujajo. spodbuja, fant, starši 
45. Spodbuja me mama, ... Ker se ne učiš zunaj, da bi te spodbujali prijatelji. Saj ne sili v tebe, 

ampak ti hoče samo dobro. Kljub temu da odlagaš, potem v vsakem primeru se greš učit. Ona 
ti hoče najboljše. 

spodbuja, mama 

46. ..., spodbujata me starša.  spodbuja, starši 
47. ... – spodbujajo me pa tudi starši. spodbuja, starši 
48. Ja, spodbujajo me itak vsi, starši, prijatelji.   spodbuja, starši, prijatelji 
49. Starši pa učitelji tud (me spodbujajo), ko povedo kar se moramo naučit. spodbuja, starši, učitelji 
50. Vzpodbujajo me vzgojitelji in starši, s starim sva skregana ampak imam še vedno mamo.  spodbuja, starši, vzgojitelji 
51. Morda kakšna mirna glasba za sprostitev, … spodbuja, glasba 
52. Najbolj me spodbuja kakšna žogica.  spodbuja, kinestetična stimulacija 
53. Čim bolj je hrupno, bolje se skoncentriram.  spodbuja, koncentracijo, hrup 
54. Spodbuja me, da imam mir, da me ne kdo gnjavi, ker se tako ne morem zbrati.  spodbuja, mir 
55. Ko se učim, imam rada mir in tišino, da mi ne kdo kaj poleg govori. V sobi moram biti zaprta 

in se samo učim.  
spodbuja, mir, tišina 

56. Če je mir, to me spodbuja, če imaš vse pospravljeno.  spodbuja, mir, urejeno okolje 
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57. Spodbudi me edino to, da vem da ne vem, pa da morem.  spodbuja, občutek dolžnosti 
58. Ja to, da si želiš doseči cilje, da si rečeš, da moraš to doseči, nujno.  spodbuja, občutek dolžnosti 
59. Ta občutek, da moram biti čim boljši, to me spodbuja. spodbuja, občutek dolžnosti 
60. Spodbuja me to, da če vidim, da imam veliko snovi, da se je potem naučim hitro, ko vidim da 

sem se sposoben nekaj naučiti.  
spodbuja, občutek obvladovanja 

61. Spodbuja me ta občutek, da dobim dobro oceno, da zmorem in da bom čim prej zaključil z 
nečim.  

spodbuja, občutek obvladovanja 

62. ..., pa to (spodbuja), da se bom čim hitreje rešila.  spodbuja, opravljena naloga 
63. Ko dobim dobro oceno, mi je pomembna pohvala, da potem vidiš, da so opazili, da se trudiš. spodbuja, pohvala 
64. ..., spodbuja me pomanjkanje časa, saj se odpovem noči spanja, ko mi teče voda v grlo.  spodbuja, pomanjkanje časa 
65. Spodbuja me pa moja težka preteklost. spodbuja, težka preteklost 
66. Spodbuja me to, da je snov zanimiva.  spodbuja, vsebina zanimiva 
67. Zanimiva snov, ...  spodbuja, vsebina zanimiva 
68. Če je zanimiva tema, me to spodbuja ... spodbuja, vsebina zanimiva 
69. Spodbuja me to, da če je snov zanimiva, takrat se poglobim in komaj odneham, če ne pa 

skoraj zaspim. 
spodbuja, vsebina zanimiva 

70. ..., najbolj pa me spodbuja ... in to, da se držim reka: več znam, več veljam. spodbuja, znanje kot vrednota 
71. Spodbuja me to, da bodo lepe ocene, v redu matura in da bomo prišli na faks.  spodbuja, želja po uspehu 
72. Tako bom rekla, kar pogosto.  uči se pogosto uči se 
73. Na dan se učim uro dve, v soboto ponavadi ja, v nedeljo bolj tak.  uči se vsak dan sproti 
74. Vsaki dan, vsaki drugi dan...  uči se vsak drugi dan 
75. Ne vem, vsak dan se že ne učim, drugače pa se ne vem, vsakih kakih 14 dni, ...  uči se občasno 
76. Učim se od enkrat do dvakrat na teden.  uči se 1 x do 2 x na teden 
77. Enkrat, dvakrat na teden.  uči se 1x do 2x na teden 
78. Tak ene 2x, 3x, na teden trenutno, sploh ko so testi, takrat itak vsak dan.  uči se 2x do 3x na teden 
79. V bistvu tako srednje, ponavadi se učim v zadnjem momentu, ker si tako več zapomnim.  uči se v zadnjem trenutku 
80. Se ne napiflam, ampak si zapomnim.  uči se z razumevanjem 
81. Ponavadi se učim zvečer, ker čez dan nimam časa.  uči se zvečer 
82. ..., čisto odvisno od predmeta, recimo hitro se naučim – vse skor se hitro naučim, malo več 

moram delati za nemščino.  
uči se odvisno od predmeta 

83. Ja, hm … za nekatere predmete, ki mi gredo dobro in jih razumem, nekje 2 ali 3 dni.  uči se odvisno od predmeta 
84. Če se pri kakem predmetu učim slabše, se učim, ... uči se odvisno od predmeta 
85. Pa tudi profesorji so odvisni, kako se ga učiš. Če so profesorji v redu, je ok, če pa profesorji 

veliko zahtevajo, takrat se je pa potrebno res potrudit. 
uči se odvisno od učiteljevih 

zahtev 
86. Če je treba se bom že naučil, ne bom se za brezveze piflal.   uči se po potrebi 
87. V bistvu se učim le po potrebi, kajti si zelo hitro zapomnim informacije in se tako ne rabim 

učiti večkrat na dan, ampak tudi za učenje po potrebi pridobim lepe ocene.  
uči se po potrebi 
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88. ..., učim se le po potrebi, ...   uči se po potrebi 
89. Učim se le po potrebi, to je definitivno.  uči se po potrebi 
90. Učim se le po potrebi, ko mi nekaj nea gre, potem…tak čisto po resnici.  uči se po potrebi 
91. Če je potrebno vsaki dan, takrat ko so testi.  uči se po potrebi 
92. Učim se po potrebi.  uči se po potrebi 
93. Učim se takrat, ko je to potrebno.  uči se po potrebi 
94. Učim se takrat, ko je treba. Ker imamo vse na datume zmenjeno se pripravim za takrat in to je 

to.   
uči se po potrebi 

95. Po potrebi, če je kaki test se najbolj učim med tednom, med vikendom se ne, ... uči se po potrebi, pred 
preverjanjem 

96. Vedno se učim 1-2 tedna pred testom, tako da vsaki dan po malo po malo.  uči se pred preverjanjem 
97. Jaz se tak učim, ko vem da sem nekaj vprašana, in ko vem, da nekaj pišem.  uči se pred preverjanjem 
98. ... 10 dni prej začnem učit, da se v bistvu naučim in da si zapomnim. Pri spraševanju kdaj čisto 

vse pozabim.  
uči se pred preverjanjem 

99. Ne učim se vsaki dan, ampak tiste dneve pred kontrolno in spraševanjem, tak si tudi najbolj 
zapomnim, ... 

uči se pred preverjanjem 

100. ..., pred testom se učim pol ure, 10 ali 5 minut.  uči se pred preverjanjem 
101. Če je test, ko sem bolj tak, pa se tudi teden dni prej začnem učit.  uči se pred preverjanjem 
102. ..., če imam tisti teden kaki test ali spraševanje, se učim.   uči se pred preverjanjem 
103. ... – odvisno, kar se imaš učit, ta teden nimam nič kaj takega, če vem da bom nekaj vprašana 

se bom učila za naprej.  
uči se pred preverjanjem 

104. ..., med 5-minutnim odmorom se vse naučim. Tako se naučim več, kot če se bi doma učila 
celo uro.   

uči se med odmorom 

105. ..., zato se bolj posvečam predavanju profesorjev pri urah, da osvojim dovolj znanja že pri 
sami uri, predavanju.   

uči se pri pouku 

106. Ponavadi tak od ure odnesem za toliko, da dobim 2 – ko vem, da nekaj znam, se zadovoljim z 
2.  

uči se pri pouku 

107. Redko se učim, pa saj se nekaj, vsaj poskušam pri pouku.  uči se pri pouku 
108. Dovolj dobro poslušam, razmišljam, sem inteligentna in mi tega ni potrebno. učiti se ni potrebno ne uči se 
109. Ne učim se sploh.  ne uči se 
110. Doma se ne učim nič, ...   ne uči se 
111. ..., ampak jaz se nikoli ne učim. ne uči se 
112. Časa imam več kot dovolj, ampak preprosto se mi ne da. ne uči se 
113. Jaz se bolj kot ne ne učim. ne uči se 
114. Zaradi mojih številnih obveznosti sem nimam časa učiti, ...   ne uči se 
115. Po pravici povedano se še letos nisem učil, ...  ne uči se 
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Priloga 32: Primer razčlenitve odgovorov in odprtega kodiranja intervjuja – vprašanje 34 
34. Ocena dijakov o lastnem načinu in učinkovitosti učenja – razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
 
Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
 
 

 Razčlenitev odgovorov in odprto kodiranje 
Ocena dijakov o lastnem načinu in učinkovitosti učenja srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
   Št.  Postavka Pojem 1. reda Pojem 2. reda 

 
1.  Mam svoj način učenja.  ima ima 
2.  Ja, imam.  ima 
3.  Mam svoj način učenja, ... ima 
4.  Da, imam svoj način ... ima 
5.  ... in sicer v prvi vrsti odnesti čim več od predavanja samega, ... ima 
6.  Pa mam neki izdelanega, ... ima 
7.  Mam ja – ... ima 
8.  Mam svoj način ja, ... ima 
9.  Ja, mam ga ja... ima 
10. Imam ja... ima 
11. Ja, imam, mam neki svoj sistem, ... ima 
12. No, mam... ima 
13. Joj, če nimam učenja… ne morem odgovoriti. nima nima 
14. Nimam svojega načina … čisto nič. nima 
15. Jaz ko se spravim učit, delam vse drugo poleg, tak da nimam nekega načina.  nima 
16. Nimam sploh načina, ker se itak ne učim. nima 
17. No, ja, nimam nekega načina... nima 
18. Ne, nimam glih nekega učenja, ker se skoraj ne učim. nima 
19. Nimam sploh načina, ker se tak ne učim jaz.  nima 
20. Nekega posebnega nimam, ker tudi če se hočem, se nekam ne morem najbolj zbrat.  nima 
21. Ja, če bom malo več truda še vložil, potem bi moglo biti. nima zaenkrat 
22. ..., to govorim o teh pet minutnih odmorih.  v 5-minutnih odmorih kdaj in kje 
23. ..., pa da je mir, da ni televizija prižgana, ker me to moti, da ni hrupno.  v mirnem okolju 
24. Ja, jaz si ponavadi pospravim vse, pa se grem na postlo učit, ... v urejenem okolju 
25. Imam recimo veliko pavze vmes.  dolga obdobja nedela 
26. Večinoma poslušam pri pouku in je to 90 % mojega znanja.  pri pouku 
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27. Ja, tak kot sem že rekla, v šoli si probam čim več zapomnit, ker se samo tak učim. pri pouku 
28. ... v šoli poslušam, pa se tak naučim.  pri pouku 
29. Če si res zbran, pa če je pri pouku mir, mi kar uspeva. pri pouku 
30. V bistvu moj način je, da se učim za predmet za katerega sem vprašan.  pred preverjanjem  
31. ..., vmes se naučim – vsak dan se ne učim, ko sem vprašan pa resno predelam snov.  pred preverjanjem 
32. Način mam taki, da si tisti sklop, ki ga sprašujejo ...  pred preverjanjem 
33. Ja, mam, pač pred testi se učim... pred preverjanjem 
34. Pa ja, učim se zvečer, ... zvečer 
35. Če se moram naučiti 20 strani, se prvo po 3x, 4x počasi vse preberem, ...  bere bere 
36. Ja imam ja, da si prečitam samo skozi, da se ne neki na blef učim in piflam brezveze.  bere 
37. ..., nimam izpiskov, ampak parkrat preberem ...  bere 
38. Tak da si preberem, ...  bere 
39. ..., in si oblikujem svoje stavke.  bere 
40. Ja jaz berem, berem, berem … res zelo berem sproti, sproti, potem ko se moram pa res naučit, 

pa začnem aktivno in intenzivno brati.  
bere 

41. Si preberem eno stran, ... bere 
42. Drugače si pa preberem, ...  bere 
43. ..., večkrat preberem, ...  bere 
44. ... berem in si potem tiste važne odgovore bolj učim.  bere 
45. Jaz si pač berem dokler ne znam. bere 
46. .. ., to pomeni da si, preden sem vprašana, pač tak dolgo berem, dokler ne znam. bere 
47. Pač berem in so poskušam čim bolj zapomnit, nekam logično.  bere 
48. ..., drugače pa si pač tokrat preberem, da znam... bere 
49. ..., pa bolj sproti berem ... bere 
50. Največkrat berem dokler ne znam. bere 
51. ... – si ful zapomnim, ko gledam stran in preletim skozi, mogoče gre za eno vrsto 

fotografskega spomina, ... 
gleda gleda 

52. Če se učim, si snov gledam, samo navadno nimam zapiskov... gleda 
53. Ja jaz si naredim izpiske, ... izpiski izpisuje 

 54. Učim se tako, da si delam izpiske.. izpiski 
55. ..., doma naredim zgolj kratke izpiske, ker povzamem bistvo zapiskov in predavanj. izpiski 
56. Jaz si izpiske naredim, potem pa se učim iz izpiskov ven, ... izpiski 
57. ..., al pa si naredim izpiske. izpiski 
58. Imam ja, da si iz snovi naredim zapiske po vprašanjih in se iz tega učim, ker se mi zdi to tudi 

najbolj smiselno.  
izpiski 

59. ..., na kratko (za odlično oceno) si naredim zapiske.  izpiski 
60. Pa tudi iz učbenika si jih (zapiske) naredim, ker ne toliko pišemo in je pomemben učbenik. izpiski 
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61. Ja, naučim se tako, da si poskusim čim bolj logično zapomnit vse.  logično logično 
62. Ja imam, vsaki dan po malo, po malih korakih.  mali koraki z malimi koraki 
63. ..., kolikor se da na pamet ...  na pamet na pamet 
64. Učim se bolj na pamet.  na pamet 
65. Ja, učim se na pamet, ... na pamet 
66. Učim se večinoma na pamet. na pamet 
67. Ja, se učim na pamet. na pamet 
68. ..., al pa če je kaj takega, se pač na pamet naučim. na pamet 
69. ..., skušam obnoviti, ali sem ujela vse. obnavlja obnavlja 
70. ... in obnovim s svojimi besedami.  obnavlja 
71. Ja, podčrtujem si snov, ...  podčrtuje podčrtuje 
72. Si včasih kaj podčrtam, ... podčrtuje 
73. Ja, si podčrtam, če imam dosti, ... podčrtuje 
74. Včasih si podčrtujem, ... podčrtuje 
75. ... pol pa ponavljam. ponavlja ponavlja 
76. ..., pa jo ponovim, ... ponavlja 
77. .. in ponavljam in ponavljam.  ponavlja 
78. ..., . potem pa ponovim.  ponavlja 
79. ..., pred testom pa ponovim vse še enkrat. ponavlja 
80. ... in potem na glas večkrat ponovim... ponavlja na glas 
81. ... in si ponavljam v mislih, ... ponavlja v mislih 
82. ..., muzike vedno poslušam poleg, vseeno kaka zvrst, vseeno se lažje učim.  posluša glasbo ob glasbi 
83. Delam se, da  se učim.   pretvarja se pretvarja se 
84. ..., da si sproti vse v mapo zlagam, . ureja ureja 
85. Skušam si te stvari razumsko razložit.  z razumevanjem z razumevanjem 
86. Se pa trudim da bi snov povedala z razumevanjem.  z razumevanjem 
87. Ja, ta način je zelo uspešen. zelo uspešen zelo uspešno 
88. Pokazal se je za zelo uspešnega, saj vedno dobim pozitivno oceno. zelo uspešno 
89. ... in to učenje je vsaj pri meni zelo uspešno.  zelo uspešno 
90. Je zelo dober način. zelo uspešno 
91. Je to zelo uspešen način, saj sem uspešna v šoli. zelo uspešno 
92. Se mi zdi, da je to uspešna strategija. uspešno uspešno 
93. Ja, to se je pokazalo za uspešno, za zdaj mi je šlo vse vredi. uspešno 
94. Ja je uspešno. uspešno 
95. Ja, meni je to v redu način, se bolj znajdem v svojih zapiskih kot pa v zvezku.  uspešno 
96. Za mene to najbolj funkcionira, za druge pa ne vem. uspešno 
97. ..., ja meni je ta način v redu. uspešno 
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98. Je pa uspešen, glede na ocene lahko rečemo da je. uspešno 
99. Se izkaže za uspešno ja, težko se bi učil če ne bi muzike poslušal. uspešno 
100. ..., se mi zdi, da je to uspešno. uspešno 
101. Ja, se mi zdi uspešen način, mi uspeva v šoli. uspešno 
102. Meni se zdi da ja (je uspešen). uspešno 
103. Ja, uspešna sem, tak da pač ga ne rabim. uspešno ne-učenje 
104. Je zelo lahek program, kot v OŠ.  uspešno, lahek program 
105. Vsekakor mi je to (učenje) do sedaj pomagalo. uspešno, pomaga 
106. Pri nekaterih predmetih je to uspešno, pri drugih pa to ne gre najbolje. delno uspešno delno uspešno 
107. Se mi zdi, da je ta način nekako uspešen. delno uspešno 
108. Pri nekaterih predmetih je to ok, pri nekaterih ni. delno uspešno 
109. Je kar uspešno, ne pa vedno. delno uspešno 
110. ... večinoma je uspešno, ker bom verjetno vse popravla. delno uspešno 
111. Meni se je to pokazalo ok skoraj vedno. delno uspešno 
112. Da, tudi se je pokazal za uspešnega dokaj. dokaj uspešno 
113. ..., se mi zdi da mi kar gre. dokaj uspešno 
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Priloga 33: Osebne prioritete dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
1. Kaj ti je v življenju najbolj pomembno? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Osebne prioritete dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
  

Pojem 2. reda 
 

Št. primerov 
       
 Primeri postavk 

 Družina (1–18) 18 - Družina mi je ful pomembna, pa to da se razumemo in da se ne kregamo. 
- ..., družina, da je družina bolj skupaj, da nismo ločeni, narazen, ... 
- Družina, da se razumemo, to je prvo, da si pomagamo, ... 
- Družina, da vse štima, na splošno, šola mi ni pomembna. 

 Medsebojni odnosi (9–15, 27, 31) 12 - ..., družina pa prijatelji, ker sem dosti z njimi. 
- ..., družina in prijatelji, zaupanje znotraj družine in med prijatelji. 
- ..., pomembni so mi odnosi. 

 Zaposlitev in osamosvojitev (16–18, 23, 32–34) 7 - ..., družina, sreča, ljubezen, pa to kar je… poklic. 
- ..., da naredim šolo, da dobim potem službo, pa neki poklic. 

 Izobrazba (21–27) 7 - Izobrazba, normalno, ... 
- ..., pri šoli mi je glavni cilj to, da jo čim prej končam. 

 Vizija uspešne prihodnosti (37–41) 5 - , ... da si uspešen v šoli, da imaš cilje za naprej, da nekaj narediš iz sebe. 
- ..., da bo nekaj iz mene, da bom imel vredi službo, pa puno dnarja, vredi ženo, vreu 

otroke, da bom dolgo živel. 
 Hedonizem (19,20) 2 - , ... da uživam življenje v glavnem. 

- ..., šola ni najbolj, denar, ljubezen; 
 Partnerstvo (35) 1 - Jaz mam sedaj na prvem mestu ljubezen, ... 
 Socialna varnost (36) 1 - ..., da bom pridobila poklic in službo. 
 Vrednotenje lastnih uspehov (42) 1 - Najbolj pomembno mi je to, kar sem dosegel v življenju. 
 Življenjske priložnosti (43) 1 - ..., da je vsak dan posebej priložnost za nov začetek. 
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Priloga 34: Časovne prioritete dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
2. Čemu v življenju posvečaš največ časa? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Časovne prioritete dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Prijateljem (36–47) 12 - Prijateljam, s prijatelji gremo v prostem času špilat nogomet. 
- ..., da preživim in da se počutim dobro v krogu prijateljev. 
- ... preživljanju časa s prijateljicami, ... 

 Šoli (54–62) 9 - ... trenutno šoli; 
- ... trenutno šola, se učim. 
- ..., učim se sicer ne dosti, ampak za šolo pa namenim dosti časa. 

 Družini (5–12) 8 - Zdaj spet na prvem mestu je nekak družina, ... 
- ..., družini, sorodnikam. 
- ... in družini, ker smo največ časa skupaj. 

 Partnerstvu (28–35) 8 - Večino časa sem s fantom, s pesom, gremo skupaj na sprehod. 
- Največ časa posvečam svoji punci, ...; 
- ... ljubezni...ker sem tak družinski tip človeka. 

 Hobijem (16–22) 7 - ... svojemu hobiju oz. življenjskemu poslanstvu če bi lahko temu tako rekli – gasilstvo. 
- Največ časa posvečam glasbi, jo poslušam in pojem. 
- ... pesu mojemu, hodima na sprehode, se igrama, ga učim. 

 Ne šoli (23–27) 5 - ... šoli tak čisto iskreno najmanj. 
- Pa če ostane čas, si kaj preberem za šolo. 
- ..., šoli tak ne. 

 Delu (1–4) 4 - ... denarju...ker imam toliko sposobnosti, da lahko dosti naredim. 
- ...delo preko študentskega servisa. 

 Elektronskim medijem (13–15) 3 - Doma sem, gledam televizijo, na računalniku sem, ... 
 Spanju (51–53) 3 - ... spim dosti. 
 Sebi (49–50) 2 - ... sama sebi.. 
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Priloga 35: Razmišljanje dijakov o ciljih – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
3. Razmišljaš kdaj o svojih ciljih? Kako pogosto (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, razmišljam le po potrebi, ne razmišljam)? 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Razmišljanje dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o ciljih  

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Vsakodnevno (19–37)  
kot spodbuda (30) in zaradi 
- preživetja (20) 
- študija (19, 24, 33, 37) 
- poklica (26) 
- krize (35) 
- prihodnosti (19, 32) 
- zaposlitve (36) 

19 - Razmišljam prav vsak dan, ker se mi zdi to pomembno – ker moraš imeti ti zastavljen 
nek cilj, da te spodbuja, da lahko grem s pozitivno energijo naprej. 

- Ja valda da razmišljam, mislim da vsak dan nekak bolj – ko sem starejši nekak vse 
drugače vidim. 

- Verjetno zdaj že skoraj vsak dan razmišljam o tem, ker se tudi kar naprej o tem 
pogovarjamo, kaj bomo pa to, kje se bomo zaposlili. 

- ..., neki pogovor je vsaki dan o prihodnosti. 
- Verjetno razmišljam vsak dan o svojih ciljih, kakšen poklic bi mela, pa da jih probaš 

čim bolj izpolnit, kolikor se da. 
 Ne pogosto (3–6) 4 - O svojih ciljih ne razmišljam prav pogosto, kajti do cilja če želim priti, si moram sam 

zamisliti kako oz. kakšen cilj imam. 
 Občasno (11–14) 4 - Saj tak razmišljam kar dosti, samo še nisem neki prepričan kaj bi. Računam na to, da 

bi prvo naredil to šolo. Tu pa tam razmišljam, se pa ne obremenjujem. 
 Po potrebi (15–18) 4 - O ciljih razmišljam po potrebi, za svoje cilje... Razmišljam po potrebi, je – ko enega 

dosežem, si zastavim drugega. 
- Ko je treba, takrat razmišljam.  

 Ne razmišlja (7–9) 3 - Razmišljam sploh ne, ker so itak narejeni taki ko so.  
- Zdaj so težki časi, tako da nadaljnjo šolanje ni moja prioriteta. To kar hodim sedaj, 

mi je pomembno, za naprej pa ne vem. 
 Ko mora (1–2) 2 - Ne, ne razmišljam kaj posebej. Ko pač moram. 
 Vse pogosteje (37–38) 2 - Ja razmišljam tako rekoč vsaki dan, ker bi rada šla študirati, to je velik cilj za 

vnaprej. Ampak pa moram prvo narediti srednjo šolo, potem pa šele gledam za 
naprej. 

 Nujnost razmišljanja (10) 1 - Po moje je v redu, da imaš svoje pod cilje vseskozi v svoji podzavesti, vse skozi je 
potrebno mislit na to. Moji cilji so, da bi končal to šolo, čeprav ni ravno moja smer, 
ne bi rad bil v pisarni, in rad sem zunaj v naravi. Rad bi končal šolo, ker če ne sem 
brezveze vrgel stran to. 

 Zelo razmišlja zaradi študija (40) 1 - Ja razmišljam o svojih ciljih, sploh sedaj ko je bil vpis – sedaj sem zelo razmišljala, 
raziskovala, gledala po spletu, informativni dnevi, smeri … vse, kar me zanima. 
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Priloga 36: Prihodnji cilji dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
4. Imaš za prihodnost veliko ciljev? 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Prihodnji cilji dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ima cilje 
- ima cilje (9–11) 
- zaposlitev (46–57) 
 
 
 
- končati šolo (17–26) 
 
 
- osamosvojitev (39, 31) 
 
- ustvarit si družino 
    (2–7, 30, 47) 
- srečno življenje (8) 
- študij (34–41) 
 
- biti uspešen (42–45) 
 
- različni cilji (16) 

48 
3 
12 
 
 
 

10 
 
 
2 

 
 

8 
1 
7 
 
4 
 
1 

 
- Vsak ma cilje za prihodnost al ne? Seveda jih imam. Veliko. Bomo vidli. 
- Če bi bil vredi poklic, pa denar … vendar tega ni. Če imaš vredi poklic in denar, otroke, dobro prihodnost, 

da ni kakšnih težav, probaš čim boljše živet. 
- Denar bom na nek način moral služiti. 
- ..., da čim prej najdem zaposlitev, temu primerno izobrazbi.  
- Moj cilj je, da čim prej naredim šolo...  
- Ja, imam – uspešno končati šolo. 
- Rad bi končal šolo, ker če ne sem se brezveze trudil za to.  
- ..., drugi del je lastni življenje, da nisem na plečih staršev, tretji pa je družina. Da si samostojen in 

prevzameš odgovornost v svoje roke. 
- Največja želja mi je, da bi si ustvaro družino, pa bi potem srečno živeli.  
- Tako kot sem rekel prej – da si bi ustvaril družino. 
- Ja, ampak najbolj da bi živela srečno. 
- Ja, mam. Da bi šla študirat. To mi je zelo velika želja.  
- ..., da naredim maturo z odličnim, pa grem študirati pravo po sistemu 2+3. 
- Ne, samo enega uspešnost – na menedžmentu. 
- Ful mi je želja, da bi mi uspelo v košarki, v mojem športu. 
- Imam ful različne cilje, vse me veseli,... 

 Ima veliko ciljev   
(1,14, 15, 33) 
- nujnost ciljev (1) 
 
- preveliki cilji (33) 

4 
 
1 
 
1 

- Da, imam veliko ciljev, vse to kar sem prej omenil.  
- Seveda imam veliko ciljev, če tega ne bi imela, sploh ne vem, zakaj bi morala obstati.  Cilji so pa tisto, kar 

sem povedala na začetku.  
- Mam ja, imam veliko cilje, samo mam jaz prevelike cilje, npr. farmacija, veliko denarja… 

 Ima malo ciljev  
(12,13, 27, 28) 
- ne razmišlja (27, 28) 

4 
 
2 

- V prihodnosti nimam veliko ciljev... 
- Trenutno imam neke cilje, veliko jih pa sicer še nimam … zdaj neka še ne razmišljam o dveh, treh letih 

naprej. 
 Nima ciljev (29, 32) 

- prepuščanje situaciji (32) 
2 
1 

- Nekaj ekstra nimam. Sem bolj spontan, če vete kaj mislim. 
- ..., ampak nič določenega, pustla bom da gre to leto mimo, pa da vidim, kako bo šlo mimo vseskup. 
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Priloga 37: Kontrolna prepričanja dijakov o sposobnostih doseganja ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
5. Misliš, da si svoje cilje sposobna/sposoben doseči (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/  1= nikakor nisem sposobna, 10= povsem sem sposobna)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Kontrolna prepri čanja dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o sposobnostih doseganja ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Skoraj povsem sposoben/na 
- lenoba (20, 23–27) 
- vpliv drugih (21) 
- izkušnje (22) 
- pomembno (28) 
- volja (29) 
- trma (29) 

16 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

- Sposoben sem jih doseči, samo me skrbi, ker sem len. Mislim da bi neka 8, 9 morala biti ne. 
- Itak da sem. Samo sem len. Nekje 9.  
- Ja, mislim da sem jih sposobna doseči, tam nekje 7–8, ampak ni vse odvisno od mene. 
- Ja, sem ja. Običajno mi rata. Kakih 8-9. 
- Kaj pa vem, jaz bi dala ene 8, mogoče 9, ker sposobna sem, ampak sem, ampak sem malo lena, in to se 

pozna pri nekaterih stvareh. Se prepozno lotim stvari in ne morem vredu narediti. 
- Po mojem enih 8. Mi je važno pa imam voljo in sem trmasta. 

 Povsem sposoben/na 
 
- volja (11) 
- želja (12) 
 
- pomoč (10) 
- lenoba (13) 

13 
 
1 
1 
 
1 
1 

- Seveda sem sposobna, tak da bi se kar z 10 ocenla. 
- Definitivno čista desetka. Zakaj ne bi bil? Do zdaj mi je še kar šlo. 
- Mislim da sem sposoben vse doseči, ker volja je moč pravijo. Če imam voljo, bom naredil čisto vse. 10 
- Jaz sem 100 % prepričan v sebe, ker vem – da če to hočem, da če se bom za nekaj potrudil, da mi bo nekaj 

uspelo, ker da ne bom rekel – da bi lahko, pa sploh nisem probal. 
- Če nisi prepričan sam v sebe, ti pa drugi pomagajo. Jaz mislim da 10. 
- Sem sposoben, definitivno, sicer sem včasih malo len, ampak če imaš neko željo, postopoma je potrebno 

doseč. 
 Sposoben/na (30–40) 

- želja (32, 39) 
 
- dvom (34, 35) 
- trud (36) 
 
 
- volja (37, 38) 
 
 
 
- lenoba (40) 

11 
2 
 
2 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 

- 6,5, imam takšne bolj čudne cilje. To so skrivnostni cilji. 
- Sam za sebe sem prepričan, da sem jih sposoben doseči, saj kar si želim, sem prepričan da lahko to 

dosežem. 
- Ne vem točno. Verjetno sem. Tak nekje 5, 6 bi si dala. 
- Ja, tak bom rekla, vsak je sposoben doseči svoje cilje, če se potrudi. Če se bom trudila tako, kot se sedaj 

trudim, ko sem prišla k sebi, se mi zdi da mi lahko uspe. Ne morem pa zagarantirati, ker ne vem, kaj se 
lahko v življenju zgodi. 

- Ja seveda, sposobna sem, ker imam svojo voljo in lahko to dosežem. Ker če imam svojo voljo, vse dosežem. 
- Ja ja, jaz mislim da sem jih sposoben doseči – imeti moraš voljo in energijo. Logično je, da iz zraka ne bo 

padlo nič. 
- Ja vem da sem jih sposobna, ampak vse je odvisno od moje lenobe. Sem ful lena, vsak mi to reče. Če ne bi 

bila lena, bi lahko vse cilje izpolnila, ne morem se pa prisilit, da ne bi bila več lena. 
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Priloga 38: Pretekle izkušnje dijakov pri doseganju ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
6. Kakšne so tvoje pretekle izkušnje pri doseganju ciljev? Ti je običajno uspelo doseči zastavljene cilje? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Pretekle izkušnje dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pri doseganju ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Izkušnja neuspešnosti (1–15) 
 
 
- v osnovni šoli (4) 
- ob vpisu v srednji šolo (1, 3) 
 
- v srednji šoli 

- napačna izbira šole (5, 14) 
 
 
- nedisciplina (12) 
 
- preusmeritev (1,2) 
- neodgovornost (6) 

 
 
 
 

- slaba družba (13) 
- lastna odgovornost (15) 

 

15 
 
 
1 
2 
 

13 
2 

 
 

1 
 
2 
1 
 
 
 
 
1 
1 

- Recimo lani mi ni uspelo, da nisem letnika naredila … sem nameravala, ampak ga nisem.  Letos ga 
nameravam narediti 1000 %. 

- Hodila sem sicer na prometno šolo, pa sem padla, tukaj pa mi zdaj gre. 
- Dosti sem imela negativnih izkušenj v osnovni šoli, tukaj niti ne. Zdaj mi kar uspeva.  
- Bil je sicer neuspeh, ko nisem bila sprejeta na želeno šolo, ampak sem to negativno izkušnjo obrnila sebi v 

prid. 
- ..., sem jaz takoj že želel iti na gostinsko, ampak mi mama ni pustla, pa sem moral iti na gimnazijo. 

Gimnazija ni bla moja šola, ni bla to, kar sem jaz hotel, sploh me ni motiviralo, ni bilo motivacije. 
- Ja, spodletelo mi je to, da se nisem že od začetka sem vpisala, ker bi bila že 4. letnik in bi že skoraj končala 

šolanje. 
- Sem bil na prometni, ampak sploh ni šlo, ker nisem bil discipliniran, ni se mi najbolj dalo, tako da ni bilo 

dobro. 
- Hodil sem že na drugo šolo, ampak mi bolezen tega ni dopuščala, pa sem moral iti na lažjo šolo. 
- Ja, enega cilja mi ni uspelo doseči – narediti škofijske gimnazije. Najprej sem zabluzo jaz, pa sem imel 5 

popravnih. Potem sem bil prav dober, potem pa je bil prisoten spor s profesorjem zaradi gasilcev in sem bil 
cele dneve vuni in profesor tega ni razumel, zato sem dobil popravca in mi je zmanjkalo 0.25 točke. Potem 
sem se izpisal, in se vpisal sem ker nisem rabil delati diferencialnih izpitov. Dobro tistih malih ciljev, da bi 
dobil petko – na to se ne oziram. 

- V šoli – slaba družba, kajenje trave in ni šlo, lansko leto sem povozil na celi črti. 
- Ne..., ne zaradi težkega karakterja, dostikrat pa sem bila sama pri sebi kriva, ker sem se preveč zagnala. 

Karakter moj je takšen, da me večkrat tepe. 
 Izkušnja uspešnosti (31–45) 

- kljub neobiskovanju pouka 
    (32) 
- ob interesu (40) 

- ob trudu (41, 43) 
- ne-šolski cilji (42) 
- dosegljivost cilja (45) 
- volja (45) 

15 
 
1 
1 
 
2 
1 
1 
1 

- V bistvu sem do sedaj naredila vse, kar sem si zadala. 
- Ja, vse mi je uspelo, čeprav nisem bil pri pouku. Je uspelo. 
 
- Da, včasih sem tudi bolj dolgo potreboval, da sem jih dosegel, včasih je bilo to bolj hitro. Cilje pa sem ne 

glede na to vedno dosegel. 
- Če sem se spravila zraven, pa se potrudila, so mi do sedaj uspeli vsi cilji, če pa nisem, pa mi ni uspelo. 
- V preteklosti, če dam na stran šolo, sem skoraj vse cilje, kar sem si zadal – dosegel. 
- Ne vem, mislim, da nimam nekih negativnih izkušenj. Si nisem postavila previsokih ciljev. 
- Ene so ble, ene ne, čisto odvisno od volje in ali je bilo to sploh možno narediti. 
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-  
 Izkušnja občasne uspešnosti 

(16–27) 
- predhodna izkušnja (22) 
 
- prepreke (23) 
- trud (24) 
- občutek nedosegljivosti 
    ciljev (25) 

12 
 
1 
 
1 
1 

 
1 

- Tak bom rekel, da nekje mi je uspelo nekje pa tudi. 
- Ja, mi je uspelo pa mi ni uspelo, ampak treba je pač verjet v sebe in it naprej, ne? 
- Zdaj mi gre dobro, ampak lani pa sem komaj speljala vse, ker nisem najbolj hodla v šolo. To mi je zdaj 

letos dobra šola, tak da je ne bom ponovila. 
- Ja vedno mi ni uspelo doseči svojih ciljev, ker je mogoče vedno kaka prepreka prišla poleg. 
- Običajno mi je uspelo, včasih pa se nisem dovolj potrudila, nimam pa nekih ful negativnih izkušenj. 
- Sprva sem imel občutek, da je vsak cilj, ki si ga postavim, previsok, oz. ga ne morem doseči, kasneje pa sem 

ugotovil, da je dovolj zgolj to, da verjamem vase in svoje sposobnosti. 
 Izkušnja večinske uspešnosti 

(46–50) 
- neobremenjenost z  
    neuspehom (46) 
- usoda (50) 

5 - Jaz mislim, da do sedaj, kar sem si ustvaro neke cilje, da mi je kar nekak uspelo, mogoče pač manjših želja, 
ko mi ni uspelo – se pa nisem preveč kaj sekiral in obremenjeval s tem. 

- Večinoma mi je vse uspelo doseči, če pa ne, pa mi te menda ni blo namenjeno. Sem se nehala s tem 
obremenjevat. 

- Lahko rečem, da večino dobre. Mi je uspelo ja, ker mam močno voljo. 
 Izkušnja popolne uspešnosti 

(51–53) 
- pri šolskih ciljih (53) 

3 - Kar sem si zadal, sem uspel doseči vse. 
- Ja zastavljene cilje sem dosegla, v OŠ sem bila dobra. 
- V življenju si nisem zadal dosti ciljev, toda kar se si zadal za šolo, mi jih je vedno uspelo doseči. 

 Opustitev cilja (28) 1 - Mela sem želje za kake stvari, pa kljub temu, da je bila želja velika, nisem šla v tej smeri. 
 Prilagoditev cilja (29) 1 - Ene cilje sem si postavil malo previsoko, pa sem se moral malo zdaj z lažjim zadovoljit. Šolo bom zdaj 

definitivno naredo, sem se že odločil. 
 Težko dosegljivi cilji – 

preteklost (30) 
1 - Sicer pretekle izkušnje – težko otroštvo – jih je bilo težko doseči. 

 Dokazovanje (54) 1 - ... – in so mi vsi pravili, da iz mene ne bo nič, zato hočem drugim dokazat da iz mene nekaj bo, ker nihče ne 
bo verjel. 
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Priloga 39: Predstave dijakov o prihodnosti – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
7. Kako si predstavljaš sebe v prihodnosti (npr. čez 10 let, ...)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Predstave dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o prihodnosti 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Zaposlitev (38–58) 21 - Predstavljam se kot samostojno podjetnico, ali  v samostojnem podjetju, biti na položaju vodilnih, 
- Razmišljam o odpiranju svojega podjetja (veliko odgovornosti in dela). 
- Mela sem ful neko željo, da bi delala v trgovini z oblačili, to mi je ful najboljše, ne vem.  
- ..., pa da najdem neko službo – ne rabim biti nekaj, ne rabi biti zdaj neki ful, samo da se vredu razumem, ... 

 Vizija družine (1–13) 13 - ..., imeti družino z otroki ali brez otrok. 
- ..., pa 3 otroke, se poročiti, srečno živeti s čim manj prepiri in solzami. 
- ..., pa tudi z npr. družino, da si ustvarim družino z otroki. 

 Nejasna prihodnost (61–62) 5 - To je težko reči, ker sam nikoli ne več kaj se bo zgodilo. 
 Poudarjanje določenih 

življenjskih standardov (32–36) 
5 - ... in uspešni partner – ne samo da je nekaj podedoval in da ima dovolj denarja, ampak da je tudi uspešen. 

- V neki vili, puno dnarja, avto, neki s.p., ... 
 Zaključeno izobraževanje (15–

19) 
5 - Da imam dokončano neko šolo, malo neki faksa, ... 

- ..., pa da se bom nadalje izobraževala, ... 
 Osamosvojitev (27–30) 4 - ..., pa da sem že na svojem, da nisem staršem v breme ampak v pomoč.  

- ..., da imam vse urejeno, da sem preskrbljen, ne bi živel več pri starših. 
 Odsotnost razmišljanja o 

prihodnosti (22–25) 
4 - Za tolko let naprej še nea vem ravno. 

- Nimam najbolj jasne slike, sploh ne vem. 
 Pričakovanje lepe prihodnosti 

(59–60) 
2 - Pa kolikor se da srečno življenje, pa zdravje, pa da ni kakšnih problemov. 

- Ker imam že sedaj zelo veliko nalog in dejavnosti s katerimi se ukvarjam in v njih uživam, se bojim, da se 
nekaterim ne bom mogel odreči in bodo ostale rutina mojega delovnika... 

 Zavračanje materinstva (20–21) 2 - Mama ne bom, še ne ali sploh ne – tega ne vem. 
 Ohraniti stike s primarno 

družino (37) 
1 - ..., da sem še vedno povezana s starši. 

 Ohraniti varnost domačega 
okolja (31) 

1 - Doma s starši, s prijatelji in s fantom. 

 Želja po odstopanju od 
družbenih standardov (26) 

1 - Jaz nisem ful standardn, tak ko vsaka ovca v sistemu, sem ateist…jaz si ne predstavljam avta, hiše, žene in 
službe – vedno en in isti tempo, to ne gre tak. Odvisno kako me bo zavedla pot, čisto zares ne vem kako bo, 
pustimo se presenetit. Upam da se mi bo katera od želja in ciljev uresničila. 
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Priloga 40: Pogostost razmišljanja dijakov o negativnih izkušnjah pri doseganju ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
8. Kako pogosto razmišljaš o negativnih izkušnjah pri doseganju svojih ciljev? 
 

Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Pogostost razmišljanja dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o negativnih izkušnjah pri doseganju ciljev 

 
Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Razmišlja (26–51) 
- redko (36–38) 
- po potrebi (29–30) 
- pogosto (31–35) 
 
- vsak dan (40–42) 
- kadar se ne more zadržati (26) 
- v samoti (39) 
- obžalovanje (33–35, 43) 
 
- se obremenjuje (47, 49, 50, 51)  

26 
2 
3 
5 
 
3 
1 
1 
4 
 
4 

- Samo 2 dni razmišljam, potem pa pozabim. 
- O negativnih recimo ne toliko razmišljam, ... 
- Po potrebi, če je res nekaj rizično, takrat ko sem skeptična o določenem cilju razmišljam tudi o tem. 
- Zdaj če mi nekega cilja ni uspelo doseči, pol pač razmišljam o tem, da bi neka vseeno popravil – nočem 

odnehat, dokler mi česa ne uspe doseči. 
- Dostikrat o tem razmišljam, pa mi je ful žal, samo sedaj je kar je, spremeniti ne morem nič. 
- Včasih se res ne moreš zadržati, ponavadi pa se. 
- Če sem sama, potem razmišljam,... 
- To pa kar dosti krat, ker pač tam ko ti spodleti, hočeš čim bolje narediti drugič, če dobiš še eno šanso. 
- ... in mi je žal, ker bi že sedaj bila lahko na faksu če bi se prej bolj potrudila. 
- Dosti energije mi jemlje,... 
- Ker me vseeno včasih peče vest, če kaj naredim napačno. 

 Ne razmišlja (1–17) 
- pozitiven vpliv družbe (5) 
- strah pred ponovitvijo  
      (6, 14, 17) 
- neobremenjenost (9, 15, 16) 
- ni negativnih izkušenj (10) 
- odmik od negativnega  

    (7, 8, 11) 

17 
1 
 
3 
3 
1 
 
3 

- ..., če pa sem v družbi pa gledam samo naprej in sem pozitivna. 
- ker se mi ne zdi poglabljati v preteklost, ker če se preveč s tem ubadaš in preveč razmišljaš o tem, lahko 

dobiš dejansko nek strah za prihodnost, kako bo če se spet to zgodi. 
- ... kar je bilo, se ne oziram nazaj, veliko stvari sem naredil narobe, a ne gledam na njih. 
- Ne, sploh se ne spomnim, da bi kdaj doživela kaj takega, ker vse kaj sem si zadala sem vse dosegla. 
- ..., časa ne morem nazaj prevertet in se sploh ne sekiram kako je bilo prej, da sem že 2x ponavljal. 
- O negativnih izkušnjah ne razmišljam, saj to vpliva negativno na mene. 
- ... se ne obremenjevat s preteklostjo, ker popraviti itak ne moreš nekih stvari. 

 Poudarjanje določenih vidikov 
razmišljanja 
- pomembnost truda za 
     premagovanje.negativ. (24, 25) 
- poudarjanje sedanjosti in 
     prihodnosti (12, 13, 19–24) 
- pozitivnega razmišljanja in 

    odgovornosti (33, 44) 
- dobrega v slabem (18) 

13 
 
 
 
2 
8 
 
2 
1 

- Zelo redko razmišljam o negativnih izkušnjah, saj sem mnenja, da je dan takšen, kakršnega si narediš... 
- Nikoli, ker gledam samo na prihodnost, ... 
- Potrudiš se lahko, da boš bolje delal stvari. 
- Pri teh stvareh živim iz danes na jutri – če bo, bo – če ne, pa sploh ne razmišljam, ... 
- Gledam samo za naprej. 
- Dostikrat o tem razmišljam, pa mi je ful žal, samo sedaj je kar je, spremeniti ne morem nič. 
- ..., ker nima smisla in je potrebno dejansko gledati samo naprej. 
- Če pa česa nisem uspela, sem si vedno rekla da moram to storiti. 
- …, vsaka stvar je za neki dobra in se izkaže, da je za nekaj dobro... 
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Priloga 41: Prihodnji cilji dijakov kot pomoč pri preseganju negativnih izkušenj – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
9. Imaš občutek, da ti razmišljanje o prihodnjih ciljih pomaga preseči negativne izkušnje iz preteklosti? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Prihodnji cilji dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja kot pomoč pri preseganju negativnih izkušenj 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ja, jim je v pomoč (1–36) 
- za preseganje preteklosti 
     (16–19) 
- motivira, pozitiven vpliv 
     (20–21, 31–32) 
- odmik od negativih 
     izkušenj (22–26) 
- optimizem (27–29) 
- poudarjanje cilja, vizije 
     (30, 35) 

36 
 
4 
 
4 
 
5 
3 
 
2 

- Največkrat ja, ker dosti razmišljam za naprej. 
- Iz preteklih izkušenj sem se naučila zelo dosti, če se nebi, ne bi že skoraj 2 leti živela sama, ti pa dajo te 

izkušnje neki pogon tudi za naprej. 
- Ja, v bistvu ja, mislim da ni pomaga. Kak? Ja dobim večjo motivacij za vse, skozi celotno življenje, se 

motiviram. 
- Ja, ker pozabim na negativne izkušnje, ki sem jih imela v preteklosti. 
- Ja seveda mi, ker imam bolj cilj jasen in se nena tolko za nazaj obremenjujem. 
- Ja, zaradi tega ker vedno vem, da bom dobila boljše, ne razmišljam o slabšem. Ne razmišljam o preteklosti. 
- Vsekakor. Mi pomaga, ker je treba met neki cilj. 
- Ja, stoprocentno, vsekakor – če ti nekak razmišljaš o prihodnosti, pa imaš zastavljene neke cilje, potem 

lažje premagam negativne izkušnje. Iz negativnih stvari sem se sam naučil največ. 
 Nima negativnih izkušenj 

(38, 39) 
2 - Res se ne morem spomniti, da bi imela kakšno slabo izkušnjo, ker tudi izpit za avto sem si rekla, da moram 

narediti v prvo in sem ga. 
 Odmik od negativnih 

izkušenj (40) 
1 - Raje pozabim negativne izkušnje in zato mi ne pomagajo pri sedanjih ciljih. 

 Ne, ravno obratno (37) 1 - Dejansko je lih obratno – tiste glavne stvari kaj si narobe naredil, kako bi lahko boljše naredil določene 
stvari. Ker če razmišljam o prihodnosti ne razmišljam o preteklosti, ker dejansko se učimo iz naših napak 
in osel gre samo enkrat na led. 
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Priloga 42: Pogovori dijakov o ciljih – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
10. Se o svojih ciljih s kom pogovarjaš? S kom? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Pogovori dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o ciljih 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Pogovor s  59 - Ja, to se dostikrat pogovarjam o tem, ... 
 - s starši (34–54) 

- z mamo (48–53) 
- z bratom (47) 
- z očetom (54) 

- prijatelji (5–21) 
- s fantom/dekletom  
     (22–28) 
- s sošolci (29–32) 
- s strokovnimi delavci  
     (55–57) 
- s starejšimi (33) 

21 
4 
1 
1 
17 
 
7 
4 
3 
 
1 

- Pogovarjam se s starši vsekakor, ... 
- Ja, se pogovarjam … s starši–družino, predvsem z mamo. 
- ... včasih tudi z bratom. 
- ...  mogoče tudi kdaj z atejem. 
- Predvsem s prijatelji, prijateljicami. Vsak ma svoje želje in potem izmenjavamo mnenja. 
- ... predvsem pa fantu, njemu predvsem povem, ker imam z njimi bolj pogovor kot s svojimi starši. 
- O odločitvah se zelo dosti pogovarjam s fantom, me podpira in mi svetuje.   
- ... na nek način tudi v šoli, sploh sedaj, ko sem pred odločitvijo na fax. 
- ... pa tudi s svetovalno delavko – to lahko štejem kot prijatelje. 
- Imam dosti podpore v zavodu samem, ... 
- ... predvsem s starejšimi, ... 

 Se ne pogovarja (58–67) 
- odloča, presoja sam  
      (60–64) 
- strah pred negativnim 
     (66–67) 
- drugim ni zanimivo (58) 
- nejasna prihodnost (59) 
- slabe izkušnje (65) 

10 
5 
 
1 
 
1 
1 
1 

- Z nobenim. 
- V preteklosti sem razlagal o svojih ciljih, na koncu pa ugotovil,da sem bil predmet posmeha, saj je bila 

okolica mnenja, da gre zgolj za moje muhe oz. sanje, ki jih ne morem doseči. 
- Ponavadi ne, zaradi tega ker je to moje, pa me je strah, da bi mi kdo od negativnih ljudi hotel to preprečit. 
- Ni pametno preveč govoriti o tem, pa ti bodo potem določene zadeve »obirali«. 
- Ne menim se o tem s kom, ko jim ni zanimivo. 
- Nič kaj … za naprej, kaj tej vem, ... 
- V preteklosti sem razlagal o svojih ciljih, na koncu pa ugotovil,da sem bil predmet posmeha, saj je bila 

okolica mnenja, da gre zgolj za moje muhe oz. sanje, ki jih ne morem doseči. 
 Pogovor kot tolažba in 

pomoč (1–4) 
4 - ... mi je lažje.  

- ... mi dajo neke nasvete za prihodnosti, pa da me usmerijo. 
 Pogovarja se po potrebi  

(68–69) 
2 - Čisto odvisno, po potrebi... 

- ... edino če rabim pomoč se potem obrnem na koga. 
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Priloga 43: Zadostnost informacij dijakov o doseganju ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
11. Imaš dovolj informacij/znanja o tem, kako jih doseči? Kje/kako/od koga si jih pridobila/pridobil? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Zadostnost informacij dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o doseganju ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Nimajo dovolj informacij 
(1–7) 
- nimajo informacij (3–5) 
- nikoli jih ni dovolj (1–2) 
- nimajo cilja (6–7) 

7 
 
3 
2 
2 

- Nimam dovolj informacij, ... 
- Ne vem, če imam dovolj informacij, ker nikoli jih ni dovolj.  
- Čeprav imam dosti informacij, jih je vseeno še premalo, ker se za prihodnost moram še marsikaj naučit. 
- Informacij še nimam dosti, ker še nimam zastavljenega cilja najbolj. 
- Dosegel bom cilje – nimam še dovolj informacij, ampak ko bom tako daleč, jih bom dosegel. 

 Imajo dovolj informacij  
(8–76) 
- lastno poizvedovanje 
     v okolju (36–46) 
- internet (27–34) 
- starši (61–68) 
- od drugih iz okolice 
     (51–57) 
- šola (69–74) 
- lastna razmišljanja in 
     izkušnje (47–50) 
- prijatelji (58–60) 
- mediji (75–76) 
- informativni dnevi (26) 
- knjige (35) 

69 
 
 

11 
8 
8 
 
7 
6 
4 
 
3 
2 
1 
1 

- Ja imam dosti informacij. 
- Pa ja, imam ja dosti informacij … 
- Sama grem osebno preveriti vse stvari, tudi sama pokličem in se pozanimam. 
- Karkoli me zanima, se pozanimam... 
- ... jaz še po internetu gledam dosti, tiste informacije kar jih imam, pa jih slišiš. 
- Največ te tak starši naučijo. 
- Najlažje se bom kaj naučil od oseb, ki so vsak dan ob meni, mi pomagajo, pa ko so že šlo čez to obdobje. 
- Vsak nov človek prinese nove informacije, ... 
- Ja, če bi želela kaj v zvezi z šolo, se bo obrnila na svetovalno delavko, ... 
- Ja… vedno sem tak, po svoje razmišljam, ne jemljem informacij od koga. 
- Pridobil sem jih na podlagi izkušenj v preteklosti. 
- Od prijateljev, ki imajo izkušnje, predvsem starejši prijatelji. 
- Na ... televiziji tudi dosti dobim informacij. 
- Ja, jaz sem že letos bila na informativnih dnevnih, želim dobiti čim več informacij, ker šola je tako 

pomembna stvar, ... 
- Tudi knjige... mi dajo dosti informacij. 
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Priloga 44: Načrti in strategije dijakov za doseganje prihodnjih ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
12. Imaš za doseganje prihodnjih ciljev natančno izdelan načrt in strategijo? Kakšno? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Načrti in strategije dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za doseganje prihodnjih ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Nima načrta in strategije  
(6–40) 
- prepuščanje situaciji 
     (28–36) 
- poudarjanje: 

- prilagajanja (10–15) 
- sedanjosti (16–19) 
- spontanosti (20–22) 
- postopnosti (7–8) 
- želje, vizije (27, 9) 
- šole (24–25) 
- lastne presoje (6) 
- vere vase (26) 

- strah pred neuspehom 
     (38–40) 
- strah pred 
     nepredvidljivostjo (37) 

35 
 
 
8 
 
6 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
 
2 
 
1 

- Ne, nimam načrta izdelanega – po moje tako najboljše, da slediš toku in vidiš kaj ti življenje prinaša in vse 
to prilagodiš.  

- Ma ne... nimam. Itak bo kak bo, če pa ne bo, pa bom pol vido. 
- Nimam lih nekega načrta in strategija, kaj pride pride. 
- V bistvu nimam, kak pride pride. Jaz se kar prepustim. 
- No, potrebno je imeti neke alternative, zato nimam nobenega plana in strategije in to res nima smisla – ne 

veš na kakšne poti te bo zaneslo. Bolje da se tebi prilagaja plan, kot ti planu. 
- Nimam nobenega načrta, sproti gledam kar je najboljši za mene. 
- Ne, v bistvu še nimam, vse mi gre spontano in po sreči, ker če kaj načrtujem, potem »dol pade«. 
- Pravzaprav nimam. Moja strategija je, da se počasi daleč pride. 
- Ne, nimam. V bistvo nimam, ampak vem, kaj bi rada. 
- Nimam glih nekega načrta, samo da šolo nardim čim prej, pol pa bom že vidla. 
- V bistvu nimam načrta in strategije, ampak po občutku – vedno se ravnam po občutku, v večini primerov 

vedno poslušam sebe in nisem pod vplivom drugih. 
- Ne nimam izdelanega načrta oz. strategije. Zgolj verjamem vase, kar je po mojem mnenju dovolj, da svoj 

cilj dosežem, kljub temu da ne vem kako. 
- Ne, nimam nekega načrta. To se mi ne zdi nekam smiselno, ker se ti hitro lahko kaj pokvari. 
- Pravzaprav nimam, se mi ne zdi smiselno preveč, ker se ti načrti lahko hitro pokvarijo, pol pa moraš tak 

spet vse še enkrat. S tem se nena preveč ubadam. 
 Ima načrt, nima strategije  

(1–3) 
3 - Da, vsako leto si rečem, da moram naredit šolo, v glavi imam skozi načrt, da moram imeti šolo nareto. 

- Imam ja, saj sem povedal, da imam narejeno vse.  Želim to doseči z normalnimi ocenami, nobenega 
manjkanja – samo s koraki 3 leta, potem 2 leti in potem še naprej. 

 Nima načrta in strategije, a 
pozna pomen načrtovanja 
(4–5) 

2 - Ja za sedaj še nekaj nimam, načrtujem pa da je potrebno narediti neki plan. 
- Ka te vem, ne da bi vedo. Ne vem še. Občasno ja, občasno ne. 
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Priloga 45: Postavljanje konkretnih podciljev dijakov za doseganje ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
13. Si za dosego ciljev kdaj postaviš vmesne konkretne podcilje (manjši koraki do cilja)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Postavljanje konkretnih podciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za doseganje ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ne postavljajo konkretnih 
podciljev (13–41) 
- delovanje vse naenkrat  
      (26–37) 
- vztrajnost in zavedanje 
      pomena (38–41) 
- prepuščanje situaciji  
     (21–23) 
- podcilji so ovira (18–20) 
- ni smiselno in potrebno 
     (15–16) 
- poudarjanje dosežkov (21) 
- strah pred izgubo 
     motivacije (24) 
- šola kot temeljni cilj (25) 

29 
 
 

12 
 
4 
 
3 
3 
 
2 
1 
 
1 
1 

- Ne, podciljev nimam, ... 
- Svojih ciljev se ponavadi tako dosežem, da grem nanje »direkt« brez kakršnega koli predhodnega 

»usposabljanja«. 
- Naredim enkrat v celem in je to to. 
- Podciljev si sedaj ne postavljam, ker če sem za nekaj zagrižen, bom to naredil, ... 
- Npr. za šolo se bi učil raje dlje, bolj uspešno. Drugače pa si ne postavljam nekih podciljev. 
- Nimam posebnih podciljev, grem vedno prosti svojemu cilju, pa če bo bo. 
- Nimam, ker itak vidim če gre gre, ... 
- Ne, zaradi tega ker ti me držijo nazaj. 
- Podciljev načeloma ne rabiš, ker če nekaj želiš doseči, če imaš jasno sliko sploh ne rabiš imeti manjših 

podciljev, ker  je tak vse jasno. 
- Ne, to ne delam, samo se trudim preživet iz dneva v dan, pa se veselit tega kar naredim. 
- Ne, zato ker se bojim, da bi mi to ne zbilo motivacije, ker bi se zmanjšal nivo motivacije za dosego 

glavnega cilja. S tem ko bi dosegel nekatere izmed podciljev. 
- Nimam nekih podciljev, meni je najbolj važno da naredim šolo. 

 Delovanje po malih korakih 
(1–12) 

12 - Ja, si postavim sigurno, v bistvu si vedno postavim neke manjše korake, da grem ena po ena. 
- Ja, si delam tako, da prvo v šoli poskusiš z nižjo oceno in jo potem zvišuješ, ko vidiš enkrat, da ti gre. 
- ..., pri šoli si dam manjše cilje, pa pri ljubezni delam z manjšimi koraki. 

 Poudarjanje osebnih vplivov 
(49–57) 

 

9 - ..., ker itak vem kaj bi rada, pa se pač trudim in vztrajam. 
- ..., nekih rezervnih načrtov si pa ne postavljam, ker takrat ne bom več toliko zavzet za nek cilj. 
- ..., ker nisem glih vsak dan razpoložena. 

 Poudarjanje vplivov okolja 
(42–48) 
- odvisno situacije (42–46) 
- ovire na poti do cilja  
      (47–48) 

7 
 
5 
 
2 

- Odvisno od določenih stvari, nekaj delam postopoma, šola pa tak na hitro.  
- Kakor kdaj. V nekih stvareh ja, na primer pri enih predmetih, ko je dosti vsega delam postopoma, raje pa 

vseeno kar vse v enem, da je pol to za mano. 
- Ja... ne vem. Mislim, da ne. Cilj al dosežem al pa ne, včasih grem bolj počasi, če se mi kaj zgodi al pa me 

zmoti. 
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Priloga 46: Oblikovanje sistema konkretnih podciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
14. Kako si pri doseganju ciljev oblikuješ strategijo oziroma sistem vmesnih konkretnih podciljev (manjši koraki do cilja)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Oblikovanje sistema konkretnih podciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Nima sistema (10–51) 
- razmišlja (36–41) 
- prepušča se okoliščinam 
     (30–33) 
- ne razume (25–27) 
- želi končati šolo (23–24) 
- odziva se na okoliščine 
     (29) 
- presoja samoučinkovitost 
     (34) 
- pridobiva izkušnje (35) 

42 
6 
 
4 
3 
2 
 
1 
 
1 
1 

- Vztrajam pri tem, da malih podciljev in korakov ne delam. 
- Strategijo si oblikujem v glavi, v mislih, kako naj bi izgledalo moje doseganje ciljev. 
- Čisto se prepustim toku in ne delam nekih vmesnih ciljem, vzameš tisto, kar ti ponuja življenja in iz tega 

narediš najbolje. 
- Ne vem kaj naj tu rečem. 
- Jaz vidim jasno svoj cilj, v šolo ne hodim zato, ker morem in se učim za sebe. 
- No v bistvu so mi za sprejemne oni postavili strategijo (torej rekli so mi kaj je potrebno narediti), tako da je 

bila strategija oblikovana vnaprej, drugače se pa ne obremenjujem s tem, tako ko pride, pride. 
- Ne vem, če bi že moral met strategijo – prvo pogledam neko stvar in sam pri sebi pogledam če sem zmožen, 

in če sem se tega potem tudi lotim in opravim. 
- Že zdaj delam na tem, da bi začela delat preko študentskega servisa, pri katerem se bi v prihodnje 

zaposlila. Da si že sedaj pridobim izkušnje. 
 Ima sistem (1–9) 

- malih korakov (5–8) 
- oz. načrt za šolo (1–3) 
- iskanja pomoči (4) 
- samospodbujanja (9) 

9 
5 
3 
1 
1 

- To sploh ni možno, da bi vse kar naenkrat naredo, tak da recimo uporabljam male korake na poti do cilje. 
- Poskusiš z nečim manjšim, lažjim, potem pa grem k težjim. 
- Tak kot sem rekla, najprej šola pol pa bom že vidla. 
- Ja, npr. da se prvo sama učim, če mi ne gre, prosim za pomoč, potem pa tudi dostikrat v šoli – sošolke tudi, 

ali pa učna pomoč ali pa gospa profesor (matematika). 
- Samo pri sebi si rečem, da bom to dosegel, da si to želim in da me pri tem ne bo nič zaustavilo. 
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Priloga 47: Prepričanja dijakov o dosegljivosti ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
15. V kolikšni meri si prepričana/prepričan, da svoje cilje lahko dosežeš (podaj samooceno na lestvici od  1 do 10/ 1= nikakor nisem prepričana, 10= povsem sem prepričana)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Prepričanja dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o dosegljivosti ciljev  

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Povsem prepričani o 
dosegljivosti (1–19) 
- poudarjanje 

- truda, volje in želje (13–17) 
- odločenosti (7,8) 
- samoučinkovitosti (10, 11) 
- motivacije (6) 
- sposobnosti (12) 
- realnosti, podpore (4, 9) 

- možni negativni vplivi (4) 
- zavedanje lastnih šibkosti 
     (18) 

19 
 

 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

- Nekje , … kak bi dala, kar 10, se mi zdi, da jih lahko dosežem. 
- Itak da sem. 10 
- Ker sem zelo optimističen in vem, da lahko uspem bom rekel 10. 
- 10, ja tak sigurno, če se jaz potrudim in se vse lepo učim, sem čisto prepričana v to, da jaz vem, da znam in da  
         zmorem. 
- Jaz sem prepričan. Zdaj če se odločim pol je 10, če pa ne vem točno al pa se ne morem odločit pol pa pol majn. 
- V sebe sem zelo prepričana, ker če ne bom jaz, ne bo nihče. 
- Sem povsem prepričan, imam dovolj motivacije, energije, vsega. 
- Popolnoma sem prepričan, 10, saj sem že prej omenil, da imam dovolj moči in vere vase in dovolj sposobnosti. 
- Sem, čisto. Dosti je tudi ti pomembno, da te podpirajo ljudje, ki so ti pomembni. 
- 10, sigurno. Razen če se kaj vmes zalomi, na to ne morem vplivat. 
- 100 % sem prepričan, samo to me obremenjuje, da se nea spravim k sebi, da si puščam preveč časa. 

 Skoraj povsem prepričani o 
dosegljivosti (26–40) 
- poudarjanje delovanja, 
     odgovornosti,  
     odločenosti, truda in     
     volje, premisleka (33–40) 
- možni negativni vplivi 
      (28–32) 

15 
 
 
 
 
8 
 
5 

- V velki meri sem prepričan, oceno bi z 9. 
- Vedno nisem čisto, ampak večinoma sem. Kakih osem bi si dala. 
- Sem ja. Če se le zraven spravim, potem ni problema. Lahko si dam 9. 
- Sam v sebe moraš biti povsem prepričan in imeti neko spoštovanje za dosego ciljev, ampak lahko rečem, da   
         sem prepričana, da lahko cilje dosežem. V večini primerov je to med 8 in 9. 
- Dobra 8. Ja, moram se res potrudit in vztrajat. Tu se mi običajno zaustavi, ker pride kaj vmes kot sem že rekla. 
- Tam ena 9 ka, mogoče se kdaj kaj zalomi z zdravjem, nesreča, vse te lahko doleti, kakšni problemi doma, tudi 
         gospodarsko gledano … Čisto prepričan ne moreš biti, nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodilo. 

 Prepričani o dosegljivosti (20–
25) 
- zavedanje lastnih šibkosti 
     (24) 

6 
 
 

 

- Če sem resno prepričana, lahko tudi 7. 
- Sem prepričana. Do zdaj mi je uspevalo kar dobro, tak da ena 7 do 8. 
- Nekje 7, nadpovprečno sem prepričan da lahko dosežem cilje. 
- Ja, moram res dati vse od sebe. To pa ne...,  ne dam pogosto vsega od sebe, zato bi dala 7, ker res vedno ne. 
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Priloga 48: Predanost dijakov ciljem – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
16. Si svojim ciljem predana/predan? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor nisem predana, 10= povsem sem predana)? Kako se to 
vsakodnevno kaže? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Predanost dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ciljem 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Povsem predan (12–26) 
- odvisno od cilja (13) 
- poudarjanje 

- dela (14–18) 
 
- odgovornosti (20–21) 
- truda (25–26) 
 
- komunikacije (19) 
 
- odločenosti (22) 
- pripravljenosti za 

delovanje (23) 
- spodbude (24) 

15 
1 
 
5 
 
2 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

- Absolutno in od tega ne odstopam niti za 1 %. 
- Če gre za kakšno ljubezen, potem ja, potem si ful predan, je kakšna ovira vmes, ampak jo poskušamo na 

najlepši način razrešit. V šoli pa želiš na vsak način popravit. Bi dala 10, ker sem najbolj prepričana. 
- Sem maksimalno predan, bomo 10ko dali. Ja npr. zdaj če hočem šolo in košarko skoz, pol grem na igrišče 

in strenirat tisto kar mislim, pa naredim še za šolo. 
- Mislim, da sem zelo zelo predana, bi tudi rekla 10. Vsaki dan mora bit narejeno, ne vem kako naj to rečem. 
- Ja, sem predana, to pa je 10ka. Vsakodnevno se trudim v zvezi s tem čim več opravit, ne odlašam stvari, nič 

ne pustim za jutri. 
- Zelo predana, 10 zaradi tega, ker sem prepričana, da bo uspelo vse, kar si zadam. To se kaže z resno držo, 

z govorjenjem – veliko govorim. 
- Seveda sem. Pri nekih stvareh si nič ne pustim, da bi prišlo vmes, čeprav to ni vedno enostavno. Čista 10. 
- To pa ja. Eni cilji so mi res pomembni, pa bi zanje naredil vse. 10 
- Ja, sem ja. 10. Se res trudim, da bi nekaj blo iz mene, včasih pa si sicer malo popustim, samo me 

spodbujajo doma. 
 Skoraj povsem predan  

(34–40) 
 
- odvisno od cilja (36–38) 
- poudarjanje truda, in 
     samonadzora (39) 
- priznavanje ne-vztrajnosti 
     (40)  

7 
 
3 
 
1 
 
1 

- Hm, ja to bom pa rekel da je nekje 8, ker se nea vsak dan učim. 
- Ja sedaj da bi bil obseden s svojimi cilji, to nisem – želja je ,da bi jih čimbolj zadovoljil, v čim večji meri. 

Ocenil bi to z 8. 
- Če je nek cilj, se mu posvetim, tak da je 9. 
- Večinoma sem, ne pa vedno. 8 al pa 9. Kaže se to tak, da se vsak dan trudim naredit sproti vse za šolo, pa 

da si nič ne puščam, da se mi nakopiči. 
- Aha, kak je to, da ga naredim potem, da delam na tem? To je potem 8. To se pokaže s vztrajnostjo, 

vsakodnevno ravno nisem vztrajen. Če imam možnost, da mi nekaj pomaga pri cilju, potem sem vztrajen. 
 Predan (27–33) 

- ob pomoči (27) 
- poudarjanje 

- truda (28, 29) 
- učinkovitosti brez 

truda (30) 
 

7 
1 
 
2 
 
1 
 

- 7, 8 nekje. Česar ne razumem mi pomaga mama, si delam zapiske, mi je dosti lažje. 
- Predana ja sem, v kolikšni meri … hm, precej, ker le delam neki na tem, da bi dosegla nekaj in se trudim. 

To se kaže tako, da hodim v šolo, pridobivam ocene, znanje, drugače pa ne delam neke ful panike, da bi 
morala cel čas delat na tem. 

- Se mi zdi, da sem predana, to se kaže …dokaj redno obiskujem pouk, učim se vse v šoli. 7, glede na to da se 
neki ne trudim. 
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- urnika (31) 
 
- priznavanje 

- nesamodiscipline (32) 
- ne-vztrajnosti, oviranja 

(33) 

1 
 
1 
 
1 

- Ja, to sem predan – sploh temu sedaj, tak da v bistvu cel čas posvečam doseganju tega cilja. Sobote in petki 
so za prijatelje. Ostali čas pa v celoti posvetim cilju. 10 

 
- No ja, kakor kdaj. Vsak dan glih ne. Po pravici. 7 al pa 8. 
- Ne vem, nisem najbolj vztrajna pri enih pri drugih sem bolj. Me dostikrat kaj zmoti po pravici. Enih 7, 8. 

 Delno predan 
- se ne trudi (5,6) 
- odvisnost od cilja (2) 
- priznavanje  

- odlašanja (3) 
 
- samooviranja (4) 

6 
2 
1 
 
1 
1 

- Bolj tak, če bo, bo nek cilj dosežen, se ne trudim neki, oceno bi 5. 
- Pa nena se nekaj ekstra trudim, pa glih tak gre. Če bo bo. 5,6,7, ne vem. 
- Bolj tak sem – odvisno od cilja. Če gre za neke odnose, karkoli, vse drugo se bolj potrudim kot za šolo. 
- Tam ene 5 bi rekel, se mi zdi, da bi lahko veliko več vložil, včasih sem malo »nemaren«  bi moral priznati. 

Ko vidim da je dosti dela, pa se ga malo lotim, pa vidim da bi bilo to za mene preveč, raje vse skupaj vse 
pustim, in potem šele čez čas začnem delat znova. 

- Nisem vedno, ker sem dostikrat lena, pa se mi ne da učit al pa kaj drugega delam al pa kam grem. Nekje 6 
do 7. 

 Predanost odvisna od cilja 
(7–11) 

6 - V bistvu za tisto stvar, ko vem da mi bo ful koristila v življenju sem res 100 % tam, za tiste stvari, ko vem da 
lahko malo luftam, tam pa si pustim malo. 

- Ma ja, večinoma sem, če gre za kaj takega kar mi je važno, za ljubezen ziher 10, za šolo pa bolj tak. Kakih 
5. 

- Tak bom rekla, to je odvisno od cilja. V ljubezni sem ful, ker mi je to res zdaj važno, za šolo pa ko moram. 
Mi tudi fant reče da moram. Pri enem 10 pri drugem 7.  
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Priloga 49: Vztrajnost dijakov pri doseganju ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
17. Si pri doseganju cilja vztrajna/vztrajen? V kolikšni meri (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor nisem vztrajna, 10= povsem sem vztrajna)? Kako se to 
vsakodnevno kaže? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vztrajnost dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pri doseganju ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Povsem vztrajni (9–25) 
- za drugo, delno za šolo 

(15) 
- napredek kot spodbuda 

(17) 
- občasen upad motivacije 

(18) 
 
 
- obupa ob izgubi interesa 

(19) 
- odpoved zabavi (20) 
 
- poudarjanje 

- truda (21) 
- dosežkov in  
     požrtvovalnosti (22) 

 
- perfekcionizma (23) 
 
 
 
- prizadevanj in trme 
     (24, 25) 

17 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
2 

- Tudi tu bi dala 10 – mislim da je to najbolj pomembno, če ne vztrajaš ni nič. V šoli vztrajam, se naučim in 
vedno rata, se splača in dobim dobro oceno. 

- Ja, vztrajna pa sem, ko se za nekaj odločim, čeprav za neke druge stvari bolj kot za šolo. Za drugo 10 za 
šolo 7. 

- Sem vztrajen vsekakor, lahko rečem 15, ker če vidim nek napredek mi to vpliva nekaj več upanja za naprej, 
res vztrajen. 

- Da, zelo sem vztrajen oz. 10. Kako bi to povedal … da morda mi nekoliko na polovici pade motivacija, a 
vendar pomislim da ko bo cilj dosežen, bo to za mano, se pomirim in dobim nov zagon oz. moč za 
nadaljevanje doseganja svojih ciljev. 

- Ja, sem vztrajna, to se vidi, včasih obupam pri nekaterih stvareh – če meni ni všeč, potem obupam, ko pa se 
mi gre za neko stvar takrat pa sem vztrajna za 10. 

- Vztrajam npr. pri tem, da ne hodim ven, da se osredotočim na to, kar sem si zadal, da to uspešno opravim. 
10 

- Vztrajna sem tudi, vztrajam tako dolgo, dokler ne dosežem, četudi pridejo neke ovire se skušam čim bolj 
potruditi, da nekaj dosežem. 

- Glede na to, da sem že 15 let skoraj pri gasilcih, je to lepo število let in mislim da je to lep čas in če se bom 
še naprej vztrajen, bo vse lepo prišlo skup in se vsi koščki sestavili. To se kaže tako, da zjutraj ob 3 vstanem 
in grem na delo. 

- Em, na splošno v življenju sem ful vztrajna, bi dala kar desetko. Marsikdo, ki me pozna bi lahko rekel, da bi 
bla 15. To se kaže tako, da če mi nekaj ne uspe, bom delala tako dolgo, da bom sigurno nekaj naredila in 
naredila po najboljših možnih močeh in sem prava perfekcionistka – naj bo to glede kuhanja ali pa 
seminarska, ne bom odnehala preden ne bo popolno. 

- Zelo vztrajna sem, tudi bi dala 10 – to kar je moje, je moje, tisto kar pa še ni pa bo. Moja vztrajnost se kaže 
tako, da vsi že na daleč vidijo, da se borim. 

 Skoraj povsem vztrajni  
(26–40) 
- občasna izguba volje, 
     smisla (29, 33) 
 

15 
 
 
2 
 

- Ja, vztrajna pa sem, ne odneham kar tako hitro, dokler ne dobim zadnji ne, tako dolgo ne odneham. Recimo 
tam nekje 8. 

- Ja, več al manj vztrajam, razen če vidim, da res nima nekega smisla, recimo v ljubezni. Za šolo kakor kdaj, 
ampak bom vztrajala, ker je to pomembno. 8 

- Sem vztrajna, včasih pa pride do tega, da izgubiš voljo. 
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- napredek kot spodbuda 
     (30) 
- obdobja brezdelja (32) 
 
- obupa ob težavah (34) 
 
 
- odvisno od situacije (35) 
 
- ni volje za šolo (37) 
 
- prilagajanje cilja (40) 
- poudarjanje 

- brezbrižnosti (36) 
 
- prizadevanj (38) 
- učenja in 

komunikacije (39) 

1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

- Ja, to sem, kakih 9, ker se za tisto, kar mi je važno vedno potrudim. Če mi uspeva, potem še lažje vztrajam. 
 
- Če nekaj res želim, potem sem zelo vztrajna, sem pa kdaj tudi že odnehala, če se mi ni več zdelo pametno 

vztrajat. Kakih 8 bi si dala. 
- Pri ciljih – če me neka začne jezit, če res vztrajam vztrajam in ne gre, potem odneham, ampak ponavadi ne 

odneham, to pa je 9, ker sem kar vztrajen. Če komu kaj popravljam in če ne naredim do konca to delam 
tako dolgo, dokler ne naredim do konca. 

- Ja, vztrajaš, kolikor je potrebno, da neki dosežeš. Od 8 naprej, odvisno od situacije, kakšna. Ker zdaj 
hodim v šolo, bi najbolj vztrajala pri šolskih ciljih. 

- Vztrajen pa sem ja, če hočem nekaj doseči, to dosežem. Samo v šoli verjetno še ni bilo dovolj velike volje, 
da bi nekaj dosegel. 

- Itak da sem. Jaz nena kar tak odneham, samo včasih malo prilagodim cilj al kak naj to rečem. Zdaj sem tu, 
na tej šoli in bom vztrajal. 9 

- Vztrajen pa sem, to pa moram biti – če hočeš neki doseči to ne gre brez vztrajnosti. To bi pa lahko dala 9, 
včasih si mislim »baš me boli«. 

- To pa sem ja, zelo vztrajna in se borim za tisto kar mi je važno. 9 
- Sem vztrajna, ocenla bi se z 8  … ja kot sem se prej ponovila – za šolo se dosti dosti bolj učim, za osebne 

cilje pa se dosti pogovarjam o tem. 
 Delno vztrajni (1–8) 

- občasno odneha (1–3) 
- odvisno od cilja (4–8) 

8 
1 
5 

- Jaz sebe vidim kot ne preveč vztrajno to moram priznat, ker dostikrat zgubim voljo. Nekje 5, 6. 
- 6,5 ja včasih rad obupam, malo moram imet premora. 
- No ja, včasih sem, včasih pa ne. Če mi ne gre potem nisem najbolj. Enih 5 do 6. 
- Ja vztrajen sem, če imam kaj takega, da bi tisto rad dosegel, če je cilj pomemben se bolj potrudim in 

vztrajam, ocenil bi 7. 
- Kakor kdaj, če mi nekaj ne gre, hitro obupam, ker mi sploh ni … Če je v zvezi z odnosom, si mi dala največ 

možnih točk. 
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Priloga 50: Situacijsko odločanje dijakov o pomembnosti ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
18. Kako se odločiš, kateri cilj je zate v neki situaciji najbolj pomemben? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Situacijsko odločanje dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o pomembnosti ciljev 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Šola kot prioriteta (42–57) 
 

 
- pred partnerstvom (55) 
- pred prijatelji (56) 
- pred športom (57) 

15 
 
 
1 
1 
1 

- Trenutno mi je najbolj važno, da uspešno zaključim šolo, ... 
- Ja, zdaj mi je najbolj važna šola. 
- Itak se bi odločila za šolo, če bi imela več ciljev, ... 
- Ja ,če bi mogla izbrat med šolo pa recimo fantom, je šola bolj pomembna. 
- Pred prijatelji bi izbral šolo, ker je pomembna pri nadaljnji karieri, prijatelje pa lahko pridobim sčasoma. 
- In šport in šola sta mi pomembna, ampak šola je bolj pomembna. Če se bi pr športu poškodoval, tako kot 

sem sedaj – potem ne morem nič. 
 Socialne prioritete (20–33) 

- pomoč drugim pred šolo 
       (20–22) 
- partnerstvo (23) 
- prijateljstvo (24–26) 
 
- dobro počutje (27–28) 
- zabava da (29) 
- zabava ne (30) 
- zdravje (31) 
- preživetje (32, 33) 
 

14 
 
2 
1 
3 
 
2 
1 
1 
1 
2 

- Če bi šlo ali bi mogo iti v šolo ali pa bi moral pomagati sočloveku, potem bi sigurno pomagal komu. 
- Če je recimo cilj prijateljstvo, bi odložila učenje za nekaj ur… če je res tak, ki je bolj pomembn osebni cilj, 

če bi kdo potreboval pogovor. 
- Ja tak če izbiram med fantom in šolo vem, da bi morala kaj bolj za šolo delat, pa dostikrat izberem fanta. 
- 24   ... imam pa tudi dan ko se raje odločim za prijatelje – odvisno od dneva. 
- Šolo tak dostikrat malo dam na stran, ker mi je kaj  drugega bolj važno... ne vem, druženje al pa kaj. 
- V bistvu grem tam – grem v tisti cilj, za katere vem, da bom bolje počutila, pa četudi je manj poplačan, ... 
- ... drugače pa mi je bolj pomembna zabava.  
- Nisem človek, ki bi mu bila najbolj pomembna zabava. 
- Zdaj če imam nek cilj vedno najprej pogledam na zdravje (sladkorna)... 
- Vsekakor je najbolj važen cilj v mojem življenju, da preživim skozi mesec... Osnovno mi je preživetje, temu 

podrejam vse cilje. 
 Koristnost cilja (5–13) 

- za prihodnost (8–13) 
9 
6 

- ..., raje grem v tistega, za katerega vem, da se bo zame najbolj izplačalo. 
- Najbolj važno mi je tisto, kar bo vplivalo na prihodnost, torej da na neke stvari pogledam tudi naprej. 
- ...., da čim več znanja pridobim, ker ga bom potrebovala na faksu, grem v tej smeri izobrazbe naprej. 

Pomembno mi je zato, ker hočem neki iz sebe narediti in si ustvariti uspešno poklicno kariero. 
 Postopnost in situacijsko 

odločanje (34–41) 
- povezovanje ciljev (36) 
- situacijsko (37) 
- sprotno, spontano (38) 
 
- razporejanje (39–41) 

8 
 
1 
1 
1 
 
3 

- Najprej premislim, prvo enega potem pa drugega.  
- Ja enega za drugim, ... 
- Lahko si pa več ciljev povežeš med sabo. 
- Odvisno je od situacije in zakaj gre. 
- Ne odločim se – kar pride, pride. Dan traja 24 ur in če bi bilo potrebno narediti več ciljev, ne bi ničesar 

izpustila. 
- Meni so vsi cilji tako pomembni, da bi vse poskušala v čim večji meri doseči, bi si tako pametno 
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- težje pred lažjim  

         (49, 41) 

 
 

2 

razporedila obveznosti, da bi bilo narejeno. 
- Težji, kar je težje tisto bi prej rešila, ker raje namenim čas težjim stvarem kot pa lažjim. 
- Recimo da tisti predmet, ko je najtežji, tistemu bi posvetila največ svojega časa. 

 Pomembnost in aktualnost 
cilja (14–19) 

6 - Najprej bi rešil tistega, ki mi je najbolj pomemben za življenje. 
- V bistvu gledam na situacijo, kaj je najbolj pomembno in tisti cilj potem izpolnim. 
- Odločim se za tistega, keri mi je pač bolj pomemben. 

 Razumsko odločanje (1–3) 
- enakovrednost (1) 
- upoštevanje izkušenj (2) 
- logična izbira (3) 

3 
1 
1 
1 

 
- Zame je vsak cilj zelo pomemben, v kolikor ne bi bil, si ga ne bi postavil. 
- Če bi jaz lani tak mislil, bi jaz naredo…me je pa vsaj izučilo to. 
- Moraš razviti neko logično razmišljanje, trezno razmišljanje, kar lahko dobiš v šoli. 

 Vpliv staršev (4) 
 

1 - Izbira med šolo in gasilci … to ni samo moja odločitev, je tudi odločitev staršev in imata še vedno onadva 
besedo. 
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Priloga 51: Vpliv zaznane uporabnosti in koristnosti nalog dijakov na cilje – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
19. Kako tvoja zaznava uporabnosti in koristnosti naloge (korak do cilja) vpliva na tvoj cilj? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv zaznane uporabnosti in koristnosti nalog dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na cilje 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ja, vpliva (1–24) 
- poudarjanje 

- interesa (1–8) 
- odgovornosti in 

nujnosti ciljev (9–13) 
 
- dobrega počutja  (14) 
 
- izziva, izkušnje, 

spodbude, motivacije 
(15–24) 

24 
 
8 
 
5 
 
1 
 
 
 

10 

- Ja, če vem, da mi bo nekaj koristilo sigurno lažje grem do cilja, tak da ja. 
- Če me nekaj zanima, bom 100x lažje dosegel neko stvar, kot pa če me ne zanima. 
- Ko me nekaj zanima, potem vse naredim za to, da tisto dosežem, tak da sigurno vpliva. 
- Tak bom rekla, če nekaj moraš moraš, ziher je pa, no, sigurno je pa lažje, če vidiš, da je koristno. 
- Vsekakor vpliva na moj cilj, ker kot sem že povedala, moraš imeti zastavljene neke naloge in cilje, da lahko 

sploh nadaljuješ v čemerkoli. 
- V bistvu je to važno, ampak bolj mi je to pomembno da se jaz nekje v redu počutim, ker imam potem večjo 

voljo in vse. 
- Lahko dam primer na izobraževanju, ker vsaka naloga me odnese k cilju, uresničitvi tega cilja in vsa ta 

naloga je izziv in iz nje potegneš najboljše. 
- Seveda vsak gleda na to, da za sebe najbolje dela. Koristnost te bolj motivira, pa ti je tudi tak lažje do cilja. 
- Zdi se mi, da to vpliva na moj cilj, to je pozitivno, še bolj si prizadevam da bi dosegla neki cilj. 

 Ne vpliva (31–38) 
 

8 - V bistvu se mi ne zdi, ne vpliva.  
- Niti ne vpliva, pot do cilja mi ni pomembna. 

 Ne, enakovrednost nalog 
(28–30) 

 

3 - Čisto vsaki korak, ki ga delam že sedaj zelo pomemben pri mojem ustvarjanju, da pridem do končnega 
cilja.  

- Vsak cilj ima svoje slabosti in prednosti,  vse je pomembno. 
 Ne razume vprašanja  

(25–27) 
3 - Ne vem kaj naj bi odgovorila, ker ne razumem najbolj vprašanja … 

-  Ne, meni se ne zdi. Ne vem, kak to mislite. 
 Je vseeno (39–40) 

- poudarjanje  
- odgovornosti (39) 
- dobrega občutka (40) 

2  
- V bistvu mi je vseeno, kako je to, ker za dosego ciljev je potrebno vse narediti, ni važno ali je naloga 

pomembna ali ne, tako je tudi v službi, vse mora biti narejeno. 
- Verjetno je, ampak meni je bolj važno, da mi gre al pa da imam neki dober občutek. 
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Priloga 52: Pogostost razmišljanja dijakov o okoliščinah za dosego cilja – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
20. Kako pogosto razmišljaš o okoliščinah za dosego cilja? Na kaj si pri tem pozorna/pozoren? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Pogostost razmišljanja dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o okoliščinah za dosego cilja 

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ne razmišlja (4–22) 
- poudarja 

- samovpliv (13–16) 
 
- sprotnost (17) 
 
- trud (18) 
- usodo (19–20) 
 
 
- sprejetje okolja (21) 

 
- starši kot rešitev (22) 

19 
 
4 
 
1 
 
1 
2 
 
 
1 
 
1 

- Nikoli ne razmišljam tako široko, samo tak da je cilj dosežen, pa je ok. To bom bolj naslednje leto 
razmišljala sedaj še ne, zato ker takrat končam s šolanje. 

- Nisem taka, da bi si pustila, da okoliščine posebej vplivajo, ker se moram sama za sebe postavit pa po svoje 
naredit. 

- Sploh ne razmišljam jaz o tem, ker vidim samo svoj cilj in delam vse sproti, da ne pride do nekih 
nepredvidljivih okoliščin. 

- Ne, ne vem. Okoliščine sama ustvarjam, če se dovolj trudim. 
- Sploh ne, pač jaz pravim: kakor bo, bo. Mogoče da verjamem, da je nekaj na tem, da obstaja nekdo, ko ti 

zapiše usodo in da se stvari zgodijo z namenom, zato jih vzamem take kot so in se ne obremenjujem z 
nekimi okoliščini. 

- Moj cilj je, da končan srednjo šolo in dalje nadaljujem izobraževanje. Na to pa ne mislim preveč, saj sem 
vsak dan v takem okolju. 

- Trenutno ne rabim razmišljati, ker je zagotovljeno, prepričana sem sama vase in tukaj ni ovir. Lahko se 
zanesem na starše, da mi bodo vse naredili. 

 Razmišlja 
- o podpori okolja (33) 
- poudarja 

- ovire (34–35) 
- pomen šole, 

negotovost (35) 
- povezanost vplivov 

(36) 
- vplive na 

izobraževanje (37) 
- negotovost (38–39) 
 

- v povezavi s preteklostjo 
    (40) 

8 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
2 
 
 
1 

- Jah okoliščine … moje okoliščine so kar lepe, imam dosti izkušenj, obdan sem z ljudmi, ki so gasilci. 
Dejansko se ta krog vleče okoli tega, tako okoliščine vsekakor so idealne. 

- Razmišljam o tem, predvsem kaj me čaka v prihodnosti in ali bom cilje lahko dosegla oziroma kak bo, če bo 
dosti ovir pa tako. 

- Seveda razmišljam, ker okoliščine kar vplivajo, ne? Zdaj če dobro naredim šolo, pol služba al pa študij, če 
pa kaj vmes pride pa ne vem. 

- Ma kar pogosto, na vse je treba biti pozoren, celoten potek. Vse se navezuje med seboj in vpliva na dosego. 
- Razmišljam koliko let bo recimo trajalo moje šolanje, kaj bo na to vplivalo, kaj bi šel naprej študirat – vse 

to razmislim, ne gledam samo na cilj. Vse moram normalno speljati, da normalno pridem skozi. 
- Razmišljam o dosegi cilja, da. Razmišljam kakšni bodo učinki cilja, ali bodo pozitivni ali negativni. 
- Razmišljam ja, ker ko imam cilj grem v tej smeri, ampak nikoli ne veš kaj bo, ker lahko se vse mogoče 

zgodi, bolezen, pa kriza ko je zdaj, pa, ...tak. 
- Ja razmišljam o prihodnjih ciljih, hkrati tudi na pretekle negativne izkušnje. Delam na tem, da se te 

negativne izkušnje ne bi ponovile. 
 Občasno razmišlja (23–27) 

- poudarja 
5 
 

- Kakor kdaj. Pri okoliščinah upoštevam predvsem voljo in pa mnenje, to najbolj. Moraš imeti voljo do 
nečesa, da nekaj narediš – če nimaš volje, ni iz tega ničesar. 
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- dobro počutje (24) 
 
- samovpliv (25) 
 
- sedanjost (26) 
- usodo (27) 

1 
 
1 
 
1 
1 

- Okoliščine morajo bit vredi, da je vredi atmosfera, da se vredi počutim, da se bolj potrudim. Pozoren sem 
na to, kako se bo izkazalo. 

- Ja, včasih mi je bolj pomembno kaj drugi mislijo, včasih pa ne, tak da včasih razmišljam včasih mi je pa 
vseeno, ker se bolj na sebe zanašam. 

- Odvisno, včasih. Predvsem razmišljam o tem kaj se mi zdaj dogaja, ne toliko za naprej. 
- Ja, razmišljam o tem. Včasih mislim kaj me čaka pa kaj bo na to vplivalo, če bodo kake ovire, včasih pa se 

kar prepustim, ker se mi zdi, da je to tak usoda. Recimo za ljubezen. 
 Pogosto razmišlja (28–32) 

- komunikacija v družini 
    (29) 
- poudarjanje ovir (30–31) 
 
- zavedanje finančne krize 
    (32) 

5 
 
 
1 
2 
 
1 

- Ja saj ja, ful pogosto, vsak dan si nekaj novega domislim – ampak se potem hitro premislim – nisem tako 
vztrajen, kot bi moral biti. Škoda je, ker je šola v ospredju vsega sedaj.  

- Kar pogosto ja. Ne bi rad kaj spregledal, predvsem se pogovarjamo o tem doma. 
- Zelo pogosto razmišljam o okoliščinah, pri tem pa sem posebej pozoren na morebitne ovire oz. prepreke, 

mi lahko stojijo kot prepreke za dosego cilja.  
- Ja kakšne so pač možnosti ja – če se dotaknem kluba – klub je v krizi, … razmišljam pa zelo pogosto o tem 

ja. Če je klub v slabem finančnem stanju, potem vem, da si ne gre nekih ciljev zastavljat. 
 Ne priznava okoliščin, 

poudarja samovpliv (1–3) 
3 - Vplivam lahko samo  sama na sebe. Okoliščine predstavljaš samo ti, in nihče drug in prostor, v katerem 

dosegaš cilje.  
- V bistvu toliko ne gledam na okoliščine, ampak gledam na to, da je meni vredu, da dosežem nekaj, kar sem 

si zadala, okoliščine mi pa niso pomembne.  
- Jaz prisegam na to, da ne pustim da bi neke okoliščine ali okolje vplivali na mene. Poslušam sebe in ne 

nekoga, ki mi želi soliti pamet. Prvo poslušam sebe, potem pa sočloveka in potem skušam to skompenzirat. 
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Priloga 53: Vpliv okolja na postavljanje ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
21. Kdo najbolj vpliva na tvoje postavljanje ciljev (družina, šola, učitelji prijatelji, sošolci, fant/dekle, ...)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv okolja na postavljanje ciljev dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 
 Družina (1–26) 

 
 
 
 
 
 
- mama (23–26) 

26 
 
 
 
 
 
 
4 

- Vsekakor družina, ..., samo obadva mi pomagata z nasveti in vse drugo, ... 
- Družina, v največji meri, kdo drug ne toliko. 
- Prvo kot prva je družina, to ful vpliva, ko greš v srednjo šolo, se skoraj noben ne odloči sam. Starši za šolo 

svetujejo. 
- Po moje družina ja … oni bi najbolj radi, da bi kaj dosegel. Samo oni nič ne morejo, premalo truda vložim 

v šolo. 
- Družina na prvem mestu, itak, ... 
- Najbolj na mene vpliva mama, ker ona najbolj »guši«. Ona mi skoz prigovarja, da se moram učit, da 

moram biti odličen, ampak jaz je ne poslušam, ker itak mam dobre ocene. 
- ..., ne oba starša v enaki meri, bolj mama. 

 Prijatelji (35–50) 16 - ..., prijatelji, … vse je vredi, vsi mi pomagajo. 
- Prijatelji mi dajo samo kakšno idejo, kakšne informacije, dodatne. 
- ... in prijatelji najbolj vplivajo. 
- Dosti vpliva imajo prijatelji, ker greš na šolo zaradi določenih prijateljih. 
- ..., pa prijatelji ...Najbolj od vseh prijatelji. So starejši in več vedo. 
- ..., pa tudi nekaj prijatelji, ker sem se zaradi prijateljev tudi prepisala na to šolo. 

 Sam/a (51–61) 11 - Na moje cilje najbolj vplivam sama, sam si izbiraš kaj boš, pa recimo predmet Pravo – to me je najbolj 
navdušilo. 

- Zgolj jaz samo sam. 
- Sama vplivam na svoje cilje – vsi začnemo iz istega začetka, in zato je odgovoren vsak posameznik . 
- Dejansko sam jaz vplivam, ker če jaz nimam nekega entuziazma, želje in volje – mi noben ne more tega vbit 

v glavo. Moram sam razmislit, če si to res želim, če sem res sposoben, če me bo to veselilo.  
- Jaz sama, zaradi tega, ker to kar delam, delam za sebe in to ne delam za sebe, za brata, teto, strica, šolo, 

prijatelje ali kogarkoli, ker hočem sama sebi dobro. 
 Šola (62–70) 

- sošolci (62) 
- sošolci ne (63, 64) 
 
- učitelji (66–70) 

9 
1 
2 
 
5 

- ..., tudi sošolkam ... 
- ..., sošolci tak ne. 
- ... in šola mi lahko dajo smernice, vendar od cilje me noben ne more odmerit »odsmerit«. 
- Seveda tudi učitelji, ker če imaš enega profesorja, ki je v redu in zna fajn razlagat, je že to velik vpliv in 

imaš voljo biti pri pouku. Pomembno je, da profesor zbudi voljo, pa te več nauči in si bolj izobražen. 
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- ..., šola – znotraj šole je v bistvu – na splošno, uspeh, profesorji svetujejo, samo vplivajo pa ne, ... 
 Partner, fant/punca (28–34) 6 - Če maš fanta/dekle pa najbrž tudi on, ker ti svetuje kar je zate najboljše, ker te podpira in ti želi dobro. 

- ..., vendar pa je pomembno, da ti stojijo ob strani fant, ... 
 Ni vpliva (27) 1 - Tak bom rekla, vpliva nekega ni, ... 
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Priloga 54: Vpliv družine na postavljanje ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
22. Kako na postavljanje tvojih ciljev vpliva tvoja družina (starši, bratje, sestre, ...)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv družine na postavljanje ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Vplivajo s podporo in 
svetovanjem (20–38) 
- podpirajo (20, 37) 
 
 
- se pogovarjajo (21–27) 
 
 
 
- svetujejo in spodbuda 
     (26–28, 30–37) 
 
 
 
 
- so vzor (29) 
- usmerjajo, pomagajo  
     (27, 38) 

19 
 
2 
 
 
8 
 
 
 
 

11 
 

 
 
 
1 
 
2 

- Družina mi stoji ob strani me spodbuja in svetuje. 
- Na vredi način, da me spodbujajo, da bo neki iz mene. 
- Da me ne vem – mi dajo neko podporo in zaupanje da jaz to zmorem. Pa dosti motivacije mi dajo. 
- Mama mi dostikrat svetuje kaj, mam brate, sestre … z njimi sem bolj tak, na sestro se tudi mogoče lahko 

zanesem, mi je občasna opora. 
- Za vsak korak, ki ga naredim, se z njimi posvetujem, se z njimi pogovorim, in potem  mi pomagajo. Včasih 

tudi nimajo prav. 
- Jaz povem svojim staršem, njim se pač to zdi v redu, ne me pa neki spodbujajo, so pa veseli, če si jaz neki 

želim doseči. 
- Starši mi svetujejo, če sem kje v kaki zadregi, vprašam in mi svetujejo. Tudi spodbujajo me – tako vplivajo 

na mene, da sem že tak toliko star da se moram sam nekaj naučiti. 
- Ja najbolj tak, da mi svetujejo, kaj naj, pa da naj se učim, ker se za sebe. 
- Dejansko me moja družina zelo spodbuja, saj se vsi zavedajo okoliščin v kakšnih časih smo in želijo mi 

čimprejšnjo zagotovitev dela oz. delovne izkušnje. Ata in tudi mama se strinjata s tem, da se je zaposliti po 
srednji šoli res težko in me 100 % podpirajo pri doseganju cilja, gasilstva. 

- Tudi starejša sestra je v šoli boljša in mi to da nek dodaten zagon, mi predstavlja nek vzor. 
- Najbolj vpliva mama, ki mi pomaga in me spodbuja, pa tudi pogovarjama se dosti. 
- Najbolj od vseh mi je pomagal in usmerjal brat, če ga ne bi bilo bi mi bilo dosti težje vse skupaj. 

 Ne vplivajo (1–9) 
 
 
- gnjavijo (6) 
- podpirajo (8,9) 

9 - V bistvu ne vpliva toliko, kajti to je vse zgolj pomembno od mene, kajti jaz sem tista oseba, ki bi rad opravil 
določeni cilj za sebe. 

- Nikakor, saj živim sam in v mojem življenju so zelo malo prisotni (obisk). 
- Nihče posebej ne vpliva, bolj me gnjavijo, da moram imet cilje pa da se moram učit. 
- Em, pa kaj pa vem, ne vpliva neki. Meni je mama vedno rekla, da kar hočem, naj se potrudim v največji 

meri in ona me pri tem podpira, brat tudi enako, ampak ja … me podpirajo. 
 Vplivajo s pritiskom in 

izkušnjo lastnega šolskega 
neuspeha (12–19) 
- gnjavijo (12–14) 
- omejujejo (16) 
 

8 
 
 
3 
1 
 

- Mama mi non stop gnjavi, gnjavijo doma, gnjavijo v šoli, vsepovsod me gnjavijo. 
- Najbolj vpliva mama, ki me kar naprej gnjavi, drugi pa ne nekaj posebej, brat itak ne, ker je še premali. 
- Tako, da me gnjavi, isto kot prej – prigovarja, da moram biti odličen. Saj me tudi spodbuja, ampak 

ponavadi za brezveze, ker tak ne dobim ocene. 
- Jaz nimam rad tega, da mi kdo kaj govori kako lahko in česa ne smem. Ponavadi me omejujejo. 
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- izpostavljajo lastne 
     izkušnje šolskega  
     neuspeha (15–18) 
- zahtevajo (19) 

 
4 
1 

- Povejo ti kakšne napake so naredili, da se jim izogneš, probajo ti pomagati.  
- Oba starša me spodbujata, še posebej ker njima ni šlo v šoli, pa ker so težki časi, ker je težko dobit službo, 

mi pravita naj se za sebe potrudim, da bom nekaj dosegla. 
- Pri družini, ko starši rečejo, da si moraš nek cilj zastavit, prijatelji pa  te potem spodbujajo da ta cilj 

dosežeš. 
 Obraten vpliv (10–11) 2 - Lahko bi rekla,da vpliva samo moj mlajši brat, ker sem potem, ko sva izgubila mamo, predstavljam zanj 

nek vzgled in mu hočem biti za vzor. 
 Precej vplivajo (39–40) 2 - Ja, vplivajo oziroma imajo veliki vpliv. Oče pa me ful posluša, lahko se z njim veliko pogovarjam in ve, 

kako se jaz počutim in ve kako je, ko si v takih letih. 
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Priloga 55: Vpliv šole na postavljanje ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
23. Kako šola (učitelji, šolski strokovni delavci, šolska klima, vsebina predmetov, tvoj učni uspeh, ...) vpliva na postavljanje tvojih ciljev?  
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv šole na postavljanje ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Vplivajo osebni odnosi, podpora, 
spodbuda  in pomoč 
(41–56)  
- posvečen čas in osebni 
     odnosi (41–47) 
- pomoč (48–49) 
- učiteljeva spodbuda  
     (50–55) 
 
 
 
- upoštevanje razmer (56) 

16 
 
 
 
7 
2 
 
6 
 
 
 
1 

- Ta šola je najboljša ravno kar se tega tiče z nasveti, res si vzamejo čas. 
- Ja, vpliva, na mene večinoma pozitivno, predvsem z nekaterimi učitelji, pa razredničarko, pa svetovalno 

delavko.   
- Vsi te poslušajo, ti svetujejo, si vzamejo čas, če jih rabiš. 
- Lahko bi rekla, da je samo moja razredničarka, katera mi je do zdaj pomagala, omogočila in opravičila 

marsikatero uro, tako da je ona edina, ki mi pomaga pri postavljanju ciljev. 
- Seveda vpliva... Učitelji me vedno pohvalijo, tako da lahko tudi iz tega neki vzamem.  
- Profesorji ti probajo pomagati, kolikor lahko. 
- ..., pa me spodbujajo, eni pravijo da sem priden, eni pravijo da nisem. Spodbujajo me z ocenami, da si 

popravim negativno oceno. 
- Tudi odnosi z učitelji vplivajo, če te spodbujajo, tak ko na tej šoli. Tukaj te res poslušajo in ti pomagajo.  
- Ja, šola mi gre na roko pri izostajanju zaradi razmer, to pa je tudi vse. 

 Vpliva vsebina programa, 
predmetov (62–76) 
- nezahtevnost (62, 76) 
- vsebine predmetov (63–69) 
 
 
- znanje (70, 74) 
 
- šola kot vmesna stopnja (71) 
- pomembnost šole (72) 
- pomembnost truda, uspeha 
     (73) 
- pred počitnicami (75) 

15 
 
2 
7 
 
 
2 
 
1 
1 
 
1 
1 

- Predmeti so mi tudi vredi, so lahki, ni toliko seminarskih nalog, pa praksa je tudi fajn. 
- Hm, ja vpliva... ta trgovska mi je lažja, ... 
- Tudi vsebina predmetov vpliva, ker če te nekaj res zanima in potem tudi praksa, ki jo super. 
- Pa tudi vsebina predmetov vpliva, če so ti všeč, ker te bolj pritegnejo, pa si lažje uspešen. 
- Najbolj mi vsebina predmeta pomaga. Ker je vsebina takšna, da bom nekatere predmete mela tudi dalje na 

faksu, zato se trudim, da bi rada čim boljše znala in bom to znanje potrebovala. 
- V bistvu ja, ker v šoli se vse naučiš in je pomembna za nadaljnjo kariero. 
- Ja, saj vpliva šola, da se tudi kaj naučim da bom potem znal, ... 
- Ja, ker če imaš veliki cilj, da bi bil kriminalist, potem ne moreš tega doseči, če šola ne vpliva. Torej vpliva. 
- Ja, vpliva, predvsem zato, ker šola daje osnovo za življenje, za poklic, če nekaj hočeš. 
- Ja, seveda vpliva. Če se bom fejst učil, bom mel boljše ocene in bom bolj kaj dosegel. 
 
- … če so prej počitnice, se še potrudim da rešim kako oceno, da se potem med počitnicami ne rabim učit. 

 Vpliva dobro počutje, klima in 
medosebni odnosi 
(28–40) 

13 - Je dobra klima, da se dosti več zmenit, nisi več samo številka ampak tudi oseba. 
- Tudi to, da se tukaj v redu počutim je fajn.   
- Najbolj vpliva to, da se dobro počutim, ... 
- Jaz se zdaj na tej šoli zelo dobro počutim in to zelo vpliva na moje ocene, zdaj sem skoraj odlična, prej pa 

sem dvakrat padla na drugi šoli.  
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- Seveda vpliva, še posebej v tej šoli, ko so dobri odnosi in klima, ... 
 Ne vpliva (4–12) 9 - Ne, šola ne vpliva na postavljanje mojih ciljev. Sploh ne. 

- ..., jaz se itak učim za sebe in šole na toliko vpliva. 
- Ne, šola ne vpliva na postavljanje cilje, prav tako ne učitelji in šolska klima, vplivam samo jaz in si ne 

dovolim, da bi me kaj premaknilo na poti za dosego svojih ciljev. 
- Ne, ne vpliva. Na mene ne. 

 Vpliva negativno (17–24) 
- podcenjevanje učiteljev 
     (17) 
- ni pravi poklic (18) 
- premalo prakse (19) 
- slab sistem pridobivanja 
     znanja (20) 
- slab učni uspeh (21) 
- zavist sošolcev (22) 
- šola kot časovna ovira (23) 
 
- preveč snovi (24) 

8 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
 
- ... – lahko se zgodi, da ti kakšen učitelj narobe razloži, te podcenjuje. 
- ..., ampak v tem poklicu se nekak ne vidim, zato predmeti kot taki me nič ne spodbujajo. 
- V Sloveniji je takšen sistem, da imamo premalo prakse. 
- Pri nas nimamo smiselno – ko se ti A sklop naučiš in potem B, ta prvega pozabiš. Ni v redu sistem. Nekaj je 

potrebno narediti v celoti in ne v koščkih. 
- Razen slab učni uspeh mi vzame voljo. 
- ..., ampak eni so potem favšni in me to obremenjuje. 
- Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo pa ni. Škoda mi je tega časa, ko ga tu preživim, mi je 

predolgo. 
- Snov ni toliko pomembna, koliko delamo neko stvar, včasih preveč vse raztegujejo. 

 Vpliva učni uspeh kot spodbuda 
(57–61) 

8 - Ne, zaradi tega, … No, mogoče dober učni uspeh vpliva, ... ker te spodbudi. 
- Ja, seveda – če sem uspešna, potem ni težav pri doseganju ciljev. 
- Normalno da ima vpliv, če imaš nek dober uspeh.  
- Tudi lepa ocena mi da nek zagon, .. 

 Ne vpliva, šola je vmesna 
stopnja (13–16) 

4 - Ne ne vpliva, nikakor, moji cilji so neodvisni od šole. Šola je samo stopnička, da pridem na menedžment. 
- Šola bolj kot ne ne vpliva. Mi je samo neki vmesni medij za dosego cilja. 

 Malo vpliva (1–3) 3 - Ja vpliva že, samo na mene ne kaj preveč, ker rad bolj po svoje delam. 
 Vpliva neustrezno, omejuje  

(25–27) 
3 - Vpliva že po eni strani, samo na mene ne v taki meri, da bi kaj naredil. 

- Šola je tako rekoč nujno zlo – saj ti vcepi neko trezno razmišljanjem drugo pa je, če boš ti to sprejel. 
- V bistvu sedaj ko je srednja šola v bistvu da, me omejuje glede tega na drugi strani pa mi pomaga da lahko 

pridem do večjih ciljev. 
 Zelo vpliva (77–78) 2 - Meni se zdi, da zelo vpliva, če si na pravi šoli, tam kjer se dobro počutiš. 
 
 

 
 

 
 
 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 410

Priloga 56: Vpliv vrstnikov na postavljanje ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
24. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo tvoji vrstniki (prijatelji, sošolci, fant/dekle...)? 
 
 

Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv vrstnikov na postavljanje ciljev dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

 
Pojem 2. reda  Št. primerov        Primeri postavk 

 Vplivajo (31–62) 
- odsotnost ciljev (32) 
 
- pogovor, spodbuda, 
     svetovanje (33–38) 
- prijatelji (39–49) 

- isti cilji (39–41, 47) 
 
 
- podpora, pogovor, 

svetovanje (42–46) 
- spodbuda, sodelovanje 

(48–49) 
- sošolci (50, 51) 
 
- starejši (52, 53) 
- fant, dekle (54–62) 

32 
1 
 
 
6 
11 
4 
 
 
 
5 
 
2 
2 
 
2 
9 

- Včasih delamo kakšne načrte za naprej. 
- Ja, pogovarjamo se sicer, ampak nimajo še nekih ciljev, zato se težko pogovarjamo z njimi. Vedo, da bodo 

nekaj šle, ampak še ne vedo kaj. 
- Predvsem skozi pogovor al neke debate pa če ima kdo kako izkušnjo od prej.  
- Vrstniki me spodbujajo, da lahko to dosežeš, samo da moraš verjeti, spodbujajo me z besedami. 
- Jaz si ne izbiram tistih prijateljev, ki se ukvarjajo z drogo, izbiram si takšno družbo, ki ima neke cilje z šolo. 
- Živim že sama, prijateljice pa imajo večjega, ker tudi že ene same za sebe živijo al pa s fantom, pa mamo 

bolj skupne cilje pa ideje. 
- ..., pravi prijatelji te podpirajo v vseh situacijah, ... 
- Če se s prijateljico pogovarjava o ciljih, padeva v debato. Ona meni pove, jaz povem kaj si mislim o njej in 

obratno, tako da prijatelji tudi zelo vplivajo. 
- Ne … pa pač … ja prijatelji malo vplivajo, da si kaj skup naredimo … na splošno prijatelji, v šoli in doma. 
- Prijatelji najbolj vplivajo, me spodbujajo, da bo neki iz mene, da ne bom na ulici pristal. 
- Tudi s sošolci se zelo dobro razumem, vplivajo name in mi pomagajo – sploh tisti, ko vidim, da majo res 

neko željo, da neki naredijo. 
- Vrstniki – jaz se skorajda ne družim z vrstniki in se družim s starejšimi. 
- Najbolj vpliva moj fant, ... 
- ..., s fantom se pa dosti pogovarjam, mi da informacije in pa spodbudo. 
- Punca me pošilja v šolo, da ne ostajam doma. 
- Punca me tudi spodbuja, naj hodim v šolo, pa skupaj se učima. Zdaj ko sma skupaj gre obema boljše, ker 

mama skupni cilj. 
 Ne vplivajo (1–22) 

 
- lastne odločitve, 
     delovanje (1–7) 
 
- se ne ozira na druge (16) 
 
- so pod vplivom medijev 
     (17) 

22 
 
 
7 
 
1 
 
 
1 

- Vrstniki ne vplivajo, oni grejo, šola, izobrazba, služba in denar pa vstane. 
- Noben ne more vplivati, ker vsak dela za sebe in za nobenega drugega. 
- ..., da bi jaz spremenil svojo odločitev oz. postavljeni cilj, saj sem preveč trmast, in preveč prepričan v svoj 

uspeh, da bi dovolil, da mi človek, stvar in/ali dogodek to preprečijo. 
- .., ampak ne glede na to, jaz sam moram nekaj narediti.   
- Pa jaz nikoli nisem bila tako, da bi se ozirala na druge, to ni na mene nikoli vplivalo. Iz svojega kraja sem 

recimo edina šla v Maribor. 
- Moji vrstniki  - na njih imajo ful vpliv mediji in ne znajo več ločiti med resničnostjo in realnostjo. So zelo 

otročji. 
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- prijatelji, sošolci (18–22) 5 
 

- Sošolkam tega ne razlagam, se mi ne zdi smiselno. 
- Sošolke ne vplivajo nekaj posebej, ker z njimi nisem nekaj osebna, da me ne bi pol vsi povprek šimfali.  
- S sošolci se pa bolj zajebavamo, se ne toliko menimo o ciljih in to. 

 Vplivajo negativno sošolci 
(23–27) 

5 - ..., sošolci pa so nekateri zelo favš in vplivajo zelo negativno. Ampak mene to ne prizadene več. V mojem 
življenju nimajo namreč take velike vloge, da bi jim posvečal neko pozornost. 

- ..., sošolci, pa ne vem, ker so favš … včasih mi je bilo čisto vseeno, sedaj pa ne vem, mi pa je... ko pridem do 
neke točke, pa me to jezi. 

- ..., določene sošolke so zahrbtne in nevoščljive, druge pa so ok in me zelo podpirajo. 
- Recimo kar se tiče glede špricanja, to zelo negativno vpliva, to edino. 

 Vplivajo pozitivno (28–30) 
 

3 - Prijatelji vplivajo v večini pozitivno, in se pač z njimi lahko vse pogovorim, ...  
- Prijatelji in sovrstniki vplivajo pozitivno, se lahko pogovarjam, jim povem vse. 

 Vplivajo včasih (63–64) 2 - ..., če so prijatelji so, so, če pa jih ni, pa naredim vse kar si sama zadam. 
- Vrstniki včasih, vendar ne v tolikšni meri. 
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Priloga 57: Vpliv medijev na postavljanje ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
25. Kako na postavljanje tvojih ciljev vplivajo mediji (TV, radio oziroma glasba, svetovni splet, socialna omrežja, ...)? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj pozitivno? 
Zakaj? Kaj s strani medijev nate vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv medijev na postavljanje ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Vplivajo (1–19) 
- spodbuda (1) 
 
 
- informacije (2–4, 12–13, 

18) 
 
- zavedanje iluzornosti (5) 
- presojanje  

- resničnosti (8) 
- lastne vrednosti (9) 
- lastnih vrednot (11) 

 
- ozaveščanje (15) 

19 - Včasih ko vidiš kaj takega na televiziji,  kake oddaje o šolah ali kaj takega, potem razmišljam o tem. Pa ko 
se pogovarjam s kom, ko je kakšno šolo že naredil, vidiš, da se splača potem potrudit.  

- Facebook, tam se recimo ne kaj pogovarjamo … če bi mel kdo napisano da se je učil, to ne vpliva na mene, 
če je kdo kje uspešen bi ga mela za vzgled ... 

- ... – če vidim po TV-ju kaj delajo ljudem, kako ravnajo z njimi, to me zelo prizadene in me moti. 
- Najbolj vpliva internet, da zvem kaj se dogaja in kak je kaj stanje, da je težko dobiti službo. 
- Ja, na facebooku tudi kdaj vidim kaj. 
- Ja, tudi televizija, pa filmi pa to sigurno vpliva, ker mamo neke vzornike, ampak to ni preveč realno vedno. 
- Ja, ko vidim na televiziji tiste odvetnike in to – pa sodniki, ko samo sedijo in poslušajo ter malo s kladivom 

tlesknejo. Četudi morajo biti tam fizično, se mi zdi da to ni tako težko delo. 
- Tisto kar drugi dosežejo, pač dosežejo, jaz mam pač svoje lastne cilje. Se ne pustim zlahka. 
- Saj je internet krasna zadeva, ampak na podlagi tega se ne moreš odločati za življenje. To je nerealen svet 

in ti ni v pomoč. 
- Četudi kaj vidim kaj takega, vem da ne bom mogel kar takoj doseči. 

 Vplivajo pozitivno (24–39) 
- spodbuda (24) 
 
- presojanje resničnosti 
     (25, 27) 
 
- internet, glasba (26) 
 
 
- informacije  
     (25,27, 30, 32) 
- facebook (29–34) 

16 - Ja, sigurno to vpliva pozitivno, jaz vidim to pozitivno. 
- ... – preko medijev vidim realno stanje, če ga seveda prikažejo tako kot je treba. Da vidiš da je tvoje delo 

nagrajeno, da te javno izpostavijo  in pohvalijo. To je zelo zelo pozitivno. 
- To je zdaj malo retorično vprašanje, ker mediji govorijo in resnico in laž, moram pa rečti, da se zelo 

oziram na politiko, ki obenem vpliva negativno in obenem pozitivno. Predvsem referendum o malem delu in 
pokojninski reformi. Pozitivno vpliva, ker izvem določene stvari. 

- , ...internet  tudi vpliva, se mi zdi da pozitivno, samo ne vedno. Odvisno kaj gledaš. Je tudi dosti nasilja, pa 
pornografije, pa dosti tega vidiš pa čuješ. 

- Super ne, glasbe predvsem, glasbo mam najrajši. 
- Samo pozitivno, tudi če vidim slabe stvari, se malo zamislim, kak meni gre lepo in da moram iz tega 

potegniti le najboljše. Marsikdo nima možnosti za šolanje, jaz pa jo imam. 
- Ja facebook … tudi na facebooku se pogovarjamo o šoli, kako ti gre, kako drugim gre in kakšne cilje imajo, 

potem nastane pogovor in se začnejo vsi menit. Pozitivno je to, da zveš kaj se dogaja okoli, negativnega pa 
ni kaj. 

- ..., drugače pa facebook je tudi ok, ker se menimo, tak da to vpliva dobro, pozitivno. 
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 Ne vplivajo (54–68) 
- poudarjanje samovpliva 
     (57–60) 
- mediji lažejo (61) 
- indifentnost (62) 
- facebook (64, 65) 

15 - Meni drugi nea tolko pač, ne vem, tudi mediji ne vplivajo na mene.  
- Vpliva medijev ne potrebujem sploh, ker že tako iz izkušenj in na splošno dobim dovolj informacij. 
- To pa sploh ne vpliva, mam sam toliko postavljene cilje, da nič od tega ne vpliva. 
- Ja, mediji na mene nena nekaj vplivajo, ker itak samo lažejo pa to, ... 
- Nič ne vplivajo, kar me nič ne briga za druge. 
- Facebook ne vpliva, ker ni vse res kar ljudje tam gor napišejo. 

 Vplivajo negativno (40–49) 
 
 
- lažejo (41, 48, 49) 
 
- facebook (43, 44–47) 

- presojanje lastne 
vrednosti (43) 

- ni F2F stikov (44) 
- izguba časa (45,46) 
- ima distanco (47) 

10 - To je zdaj malo retorično vprašanje, ker mediji govorijo in resnico in laž, moram pa rečti, da se zelo 
oziram na politiko, ki obenem vpliva negativno in obenem pozitivno. Predvsem referendum o malem delu in 
pokojninski reformi. Pozitivno vpliva, ker izvem določene stvari.  

- Drugače pa negativno vplivajo, »fopajo«.  
- ..., so negativni in lažni in vidim da tam ne morem nič pametnega... pač...  
- Facebook včasih vpliva pozitivno, ko se vključujem v skupine. Včasih pa negativno, ko kaj tečnarijo. 
- Ja na facebooku kdaj vidim, da kdo naredi vozniški izpit, pa me to jezi, ker imam občutek da nisem 

sposobna za nič na sveti. 
- Vse to negativno vpliva name, ker se pogovarjamo samo preko interneta in se nič ne dobimo zunaj. 
- ..., najbolj negativno pa je facebook, ker preveč časa preživiš tam in včasih pozabiš na sebe.  
- Facebook včasih vpliva če te kdo kaj lajka ti je fajn, včasih pa se tudi neke spletke dogajajo, samo jaz se v 

to več ne vpletam. 
 Zelo vplivajo (20–23) 

- vzorniki (20, 21) 
- pozitivno (22) 
 
- negativno (23) 

4 - Ja to pa dosti vpliva, itak … ko je nek vzornik s televizije uspešen, nek idol, bi tudi mi bili radi uspešni, se 
trudimo, da bi nekaj dosegel. 

- Ja vpliva tak ne – zdaj če jaz vidim nekega košarkaša, ko je iz revne družina izhajal in mu je uspelo, tako 
da mediji z veliko mero vplivajo. 

- ..., računalnik in televizija pa zelo negativno. Zato ker raje sem pred TV in računalnikom, mi to jemlje 
dragocen čas. 

 Občasno vplivajo (50–53) 
- negativno (51) 
 
- presojanje lastne vrednot, 
     stališč (52–53) 

4 - Finta je v tem, da včasih lahko vplivajo – ... 
- , ...internet  tudi vpliva, se mi zdi da pozitivno, samo ne vedno. Odvisno kaj gledaš. Je tudi dosti 

negativnega, nasilja, pa pornografije, pa dosti tega vidiš pa čuješ. 
- Bolj ne kot ja, ker sam sebe poznaš in veš kaj je v redu za tebe in ni dobro, da se oziraš na televizijo. 
- Televizija vpliva, ker jo dosti gledam, pa pol razmišljam o tem. Včasih pozitivno, včasih negativno. 

 Ne vplivajo negativno  
(71–73) 

3 - Negativno pa ne vpliva kaj, ker si tega ne jemljem k srcu.  
- Nič ne vpliva negativno na mene. 

 Ne razmišlja o tem (74–76) 3 - Vpliva že verjetno, samo o tem nena nekaj razmišljam, no, nisem še... 
- O tem nisem še nikoli razmišljal. 

 Ne vplivajo preveč (69–70) 2 - Tudi facebook ne vpliva preveč na mene, ker kolikor jaz lahko dam od sebe, to lahko jaz naredim. Odvisno 
je od osebe, ker če je nekdo pametnejši od mene, bo sigurno dosegel več. 

- Drugače pa mediji sploh ne preveč vplivajo, knjige bolj pozitivno vplivajo. 
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Priloga 58: Podpora družine pri doseganju ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
26. Te družina podpira pri doseganju tvojih ciljev? Reakcije tvoje družine (starši, bratje, sestre, ...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Kdo od njih vpliva 
najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Podpora družine pri doseganju ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Podpirajo (1–36) 
 
 
 
 
- brezpogojno (21) 
- situacijsko (22) 
- dajejo za vzgled (24) 
- ima dobre izkušnje (25) 
- informirajo (26) 
 
- pomagajo (28) 
 
- se ne pogovarjajo (29) 
- spodbujajo (30, 31) 
- šolo (32–36) 

36 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
2 
5 

- Me podpira familija ja. 
- Vsekakor me podpirajo 
- Ja 100 % me podpirajo.  
- Pa včasih je mama malo šokirana nad vsemi mojimi ambicijami in vsemu, kar se podi po moji glavi, ampak 

to ne vpliva kaj na mene, ker jo poznam in vem da me bo vedno podpirala. 
- Ja, seveda me. Tak ko vsaka družina, v dobrem in slabem. 
- Ja, običajno me, samo včasih me tudi ne, za katere odločitve. 
- Brata sta šolo že končala, te pa mi stalno to govorijo, da naj jaz tudi potrudim. 
- Ja jaz mislim, da vsaka družina podpira svojega otroka. 
- Družina me podpira da, ata je dal dosti skozi in ima res veliko izkušenj, pa tudi šol je dosti naredil in on 

dosti ve. On je taka podpora, ker ima dosti informacij. 
- ..., vsekakor pa je to moj brat in moji sorodniki iz Avstrije, ki mi pomagajo pri pomembnih odločitvah, 

podajo svoje mnenje. 
- Ja, me, čeprav se o tem ne pogovarjamo dosti. 
- Spodbude mame me spodbujajo, da dobim neko novo voljo, če me ne bi, bi padla samozavest mi. 
- Ja, družina me podpira, za njih je toti cilj šola. 
- Ja, me podpirajo vsaj kar se šole tiče, ker je njim to najbolj važno, da pridem do kruha. 
- Oba bi rada, da sem uspešna v šoli, pa da nekaj dosežem, tak da ja, me podpirata. 

 Vplivajo negativno (80–104) 
 
 
- prepiri ob neuspehu 
     (83, 88–91) 
 
- niso prisotni, 
     preobremenjenost (84) 
- opozarjajo in ovirajo  
     (86, 87) 
 

25 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
2 
 

- ..., negativno pa vedno moj brat. Morda malo podcenjuje ocene, če dobim 2, vedno reče da bi lahko dobla 
višje. 

- Včasih je negativno, pa mi mama tečnari, naj naredim domačo nalogo. 
- Odnosi v družini negativno vplivajo na mene, če se kregamo, ker sem zelo živčna. 
- Prej smo se dosti kregali, ker mi na prejšnji šoli ni šlo. 
- Ko sem bla neuspešna, smo se dosti kregali, zdaj se nena več tolko. 
- Mama je zelo malo doma, z njo se vidim 1 uro – zelo je zaposlena in njo preveliki tempo res obremenjuje. 
 
- Pač za tisto, kar vejo, kar jim povem, samo pazim kaj jim povem, ker potem mi stalno to naprej mečejo. Za 

šolo jim je najbolj važno, meni pa je še kaj drugega tudi. 
- ...o, negativno pa to, da te včasih ovirajo pri posameznih odločitvah (na katero šolo bi šla…) 
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- preprečujejo in preveč 
     pričakujejo (92, 93) 
- priganjajo (94) 
- skrbi jih, slabi odnosi (95) 
- slaba socialna situacija 
     (96–98) 
 
- vršijo pritisk, kaznujejo 
      (101–106) 

 
2 
1 
1 
 
3 
 
 
6 

- Tudi veliko stvari mi želijo preprečiti. 
- ..., čeprav se mi včasih zdi, da preveč pričakujejo, sami pa tudi niso na tem področju nekaj dosegli. 
- Mama me bo priganjala tako dolgo, dokler me ne bo spravila do kruha. 
- Odnosi doma res niso vedno najbolj ok, samo jaz sem zdaj že malo gluha za to, pa poskusim ne na to mislit, 

da jih vedno nekaj skrbi za mojo šolo. 
- ..., ona dela zdaj dve službi, pa moram tudi jaz kdaj kaj pomagat. 
- Oba dva sta zdaj brez službe, pa je bolj tak, da tudi jaz delam zraven šole, da mam za sebe, ker mi onadva 

ne morata kaj dati. 
- Skoz mi gnjavijo, ampak »jaz se ne dam«. 
- Stalno me priganjata, samo meni je to brezveze. Če bom tak bom, pa če me priganjata al ne. 
- ..., samo me tudi ful pune gnjavijo, da naj se spravim zraven, čeprav to glih ne koristi nekaj posebej. 
- ..., pa ne smem vun al pa kaj. 

 Vplivajo pozitivno (56–79) 
- pomagajo (57–60, 77) 
 
- poslušajo (61) 
- mama (64, 65) 
- reakcije na uspeh (66) 
 
- spodbujajo, zaupajo  
     (67, 70, 71) 
- pričakujejo uspeh (68) 
- se pogovarjajo (69) 
- svetujejo (73–76) 
- spremljajo, opozarjajo 
     (77–79) 

24 
5 
 
1 
2 
1 
 
 
3 
1 
1 
4 
3 

- Oče in mama vplivata pozitivno. Me spodbujata. 
- … mam 2 starejši sestri … oni dve mi pomagata pri ciljih, čeprav imamo različne cilje. 
- Mi pomagajo doma pri učenju, pa če bi rada kakšen cilj dosegla.  
- Pozitivno je to, da  te poslušajo, ... 
- Pozitivno vpliva vedno moja mama, ... 
- Pozitivna reakcija je zelo dober občutek, ker veš da ti stojijo ob strani, vpliva pa to ne na moje uspehe, ker 

sem tak odličen. 
- Ja, mama me najbolj pozitivno spodbuja in verjame v mene. Drugi sicer tudi, samo najbolj mama. Mi to 

dosti pomaga, da mi ne pade volja. 
- ... včasih me (mama) zajebava, da bi lahko bil še uspešnejši. 
- Se tudi dosti o tem kaj bom pa kaj bi lahko pogovarjamo. 
- Včasih poslušam njun nasvet, kar mi pravita, včasih pa ne… 
- Mama tak vsaki dan vpraša kak pa kaj je blo v šoli, pa kaj delamo, ata pa me tudi, ko sem pri njem, ker sta 

ločena. 
- ... , če sem neuspešna bi me mama opozorila, da je treba nekaj drugače narediti , sestra ne bi, bolj mama 

vpliva name kot sestra in bratje. 
 Ne sprejema omejitev  

(42–47) 
 
 
- ne govori o ciljih (42, 43) 

6 
 
2 

- Saj starši nimajo kaj rečti in me omejevati pri mojih ciljev. 
- … če bi jaz želela iti na neko šolo in se mama ne bi strinjala, bi jaz vseeno želela iti, je nebi poslušala in bi 

vseeno šla, ker je to nekaj kar želim jaz. 
- No, zdaj podpirajo... tudi, če me ne bi, bi jaz naredla po svoje, ker me nimata pravice omejevat. 
- Ne vejo za moje cilje. 

 Negativnih vplivov ni  
(51–55) 

5 - Sem zadovoljen z njihovo podporo. Negativnih vplivov znotraj družine ni. 
- ..., negativnih stvari pa ni … starši mi ne rečejo kdaj kaj. 
- Negativno pa ne vpliva, ker se ne pustim, da bi mi kdo kaj rekel. Preden nekaj izjavim, sem toliko sigurna, 

da me nima kdo možnosti razmajati. 
 Podpirajo pozitivno (37–39) 3 - Ja, vsekakor me podpira družina. Najbolj pozitivno vplivajo starši in brat, ...  
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- Ja me podpirajo in največkrat pozitivno, ... 
 Ne vplivajo (48–50) 3 - Tak bom rekla – smo družinsko povezani, ampak ne toliko, da bi lahko kdorkoli vplival na doseganje mojih 

ciljev, ...  
- Ne vplivajo pa na to, kako strategijo bom uporabila za cilj. 

 Ne podpirajo (40–41) 2 - ..., mama pa ne, mama mi ni v pomoč, ona me ovira, ker se počutim tako »zasužnjenega«. Tak je ponavadi 
pri starših, ful kolegov se pritožuje, da glede staršev, zelo je kriza. 
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Priloga 59: Podpora vrstnikov pri doseganju ciljev dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
27. Te vrstniki podpirajo pri doseganju tvojih ciljev? Kako reakcije tvojih vrstnikov (prijatelji, sošolci, fant/dekle...) vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? 
Kako? Kdo od njih najbolj vpliva? Kdo od njih vpliva najbolj pozitivno? Zakaj? Kdo od njih vpliva najbolj negativno? Zakaj? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Podpora vrstnikov pri doseganju ciljev dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Podpirajo (1–25) 
- nekateri (5, 6) 
 
- občasno (7, 8) 
- prijatelji (9–17) 
 
 
- sošolci (18) 
- fant (20, 21) 
 
- sodelovanje, isti cilji (22) 
 
- spodbujajo in sprejemajo  
     (24, 25) 

25 
2 
 
2 
9 
 
 
1 
2 
 
1 
 
 
2 

- Ja, me podpirajo. 
- Pa ja, mislim – eni me, eni me spet ne. 
- Vrstniki me na nek način podpirajo, včasih pa tudi. 
- Včasih me (podpirajo) včasih pa tudi ne, odvisno v kakih odnosih smo. 
- Tako kot sem rekel, prijatelji so z mano in me podpirajo, ... 
- Zdaj pravi prijatelji to ja (podpirajo), to itak, nepravi prijatelji pa itak ne. 
- Najbolj me (podpirajo) prijatelji, ko se z njimi družimo in se menimo. 
- ... pa tudi sošolke. Sošolke najbolj vidijo, ker smo skoz skup, in me potem spodbujajo. 
- Bi izpostavila pri tem (podpori) fanta, ker ko njemu povem za dobro oceno se potem bolje počutim, ko je 

ponosen. Ko sem začela z »resnim« fantom, sem se potem čisto spremenila. 
- Tudi vrstniki me podpirajo, imajo podobne cilje in želje kot jaz, gre za timsko in bratsko delo, skoraj tako 

kot sorodstvo. 
- Ja, saj vsi me podpirajo, ne rečejo da nisem tumasta, da ne bom sprejeta. 
- Me podpirajo ja, ker je zelo lepo, če te kdo vidi v dobri luči. 

 Ne vplivajo (50–64) 
- na strategije (52, 53) 
- samozadostnost (54) 
- ne dovoli vpliva (55, 56) 
 
- nepomembnost šole (57) 
 
- ni pogovora (58) 
- nima časa (59) 
- ni negativnih vplivov 
     (60–64) 

15 
2 
1 
2 
 
1 
 
1 
1 
 
5 

- To bi rekel, da vrstniki res ne vplivajo na mene. 
- ..., ampak na strategije ne vplivajo. 
- Ne, zato ker sem pomembna in dosti obetam in ljubosumje v Mariboru ne pozna mej. 
- Jaz sem taki karakter, da me ne more nekak družba zavest – lahko bi negativno vplivala, ampak ker jaz 

nočem, to ne bo vplivalo.  
- ..., z vrstnicami se zelo redko pogovarjamo o ciljih, niti se nimamo kaj menit, ker nismo na isti šoli. O šoli 

se sploh ne pogovarjamo, ker me ne zanima šola, ko sem jaz doma, kot da je ni. 
- S sošolkami se nič ekstra ne pogovarjamo, ... 
- V bistvu ne, ker niti nimam dovolj časa za druženje. 
- Ni negativnih vplivov, se ne norčuje kdaj kdo. 
- Ne najde se pa kdo, ko bi bil nesramen, noben mi ni v obraz povedo česa takega. 

 Vplivajo (39–49) 
 
- fant/dekle (39, 40) 
- na strategije (41) 

11 
 
2 
1 

- ..., ker vsekakor sta mi tudi dala vedeti, da šolo moram končati – ne da mi bi to vsilila, ampak ker vesta, da 
je to najboljše za mene. 

- Najbolj vplivata fant in prijateljica, ... 
- Vplivajo tudi na načrte za dosego ciljev.   
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- prijatelji (42) 
- sošolci  

- ponudijo pomoč (45) 
- se zabavajo (46) 

- pohvalijo (42, 48) 

1 
 
1 
1 
2 

- Na doseganje ciljev najbolj vplivajo prijatelji.   
 
- V šoli pa ja, npr. da se naj več učim, da mi lahko pomagajo, če rabim pomoč. 
- S sošolci se malo bolj zezamo, da nam ni tečno v šoli. 
- Saj mi rečejo kdaj kakšno pohvalo, in imaš potem neko avtoriteto in položaj, samo to ni sedaj neki. V 

zavodu je tako da si avtoriteto vzpostaviš s tem, da kakšne neumnosti delaš, ali pa si odličen. Ampak meni 
ni do neke avtoritete.   

 Ne podpirajo (26–33) 
 
- ni pomembno (27, 28) 
- spodbuda (33) 

7 
 

- Ne, me ne podpirajo.  
- ..., sošolci pa ne – zaradi ljubosumja, da bi nekomu nekaj uspelo. Na te ljudi se ne oziram. 
- V bistvu me to nekod sploh ne zanima, če me ali me ne – če je cilj zastavljen, ga dosežem. 
- Če me kdo od njih želi odvrniti od cilja, imam le še večjo voljo da cilj dosežem. 

 Vplivajo negativno (65–71) 
- razočaranje (65) 
- zavist (66–68) 
- sošolci (68–71) 

7 
1 
3 
4 

- Ja sošolke malo negativno vplivajo z obnašanjem, ker izgubim voljo, da bi hodila v razred in ne maram 
hinavščine.  

- … najde se kaka oseba, negativna oseba, ki negativno vpliva … mislim negativno, kak naj rečem – če iščeš 
pri nekomu pogovor, se ne izkaže za dobro prijateljico. Sicer me to ne ovira, me pa žalostni. 

- Imaš pa določene, ki so favš in ti mečejo naprej, ker imam dobre ocene. Če mi kdo reče piflar rečem nazaj, 
da sem raje piflar, kot pa da me »fuknejo« iz šole. 

- Sošolci se dostikrat najprej kažejo lepo, v resnici pa so nevoščljivi, če imaš boljše ocene, tak da to je 
negativno in mi ni vseeno. 

 Vplivajo pozitivno (34–38) 5 - Ja, majo vpliv, večinoma pozitivni. Se dobro razumemo, pa se pogovarjamo. 
- Pozitivno pa je, da te vzpodbujajo in se strinjajo s tabo, da ti ne mečejo drugih stvari pred nos. 
- ..., ker tudi sami vidijo, da nekoliko drugače razmišljam od njih, potem pa se nekak postavijo na mojo 

stran, da me lažje usmerijo. 
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Priloga 60: Vpliv učiteljev na strategije dijakov za doseganje ciljev – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
28. Kako reakcije tvojih učiteljev vplivajo na tvoje strategije pri doseganju tvojih ciljev? Katere reakcije iz strani tvojih učiteljev nate vplivajo najbolj pozitivno? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Vpliv u čiteljev na strategije dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za doseganje ciljev 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Vplivajo (1–35) 
- dostopnost, šolsko okolje  
     (2, 3) 
- uspeh kot spodbuda (4, 5) 
- isti cilji (6, 7) 
- pristop in vsebina 
     predmeta (8–10) 
 
- situacijsko (11–13) 
- opozarjanje in pritisk 
     (14–17) 
- medsebojni vpliv (18–24) 
 
 
 
- pomoč, trud (25–27) 
 
 
- povratne informacije 
     (28, 29) 
 
- spodbujanje in svetovanje 
     (30–33) 
- usmerjanje (34, 35) 

35 
 
2 
2 
2 
 
3 
 
3 
 
4 
7 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
2 

- Ja, seveda vplivajo. 
- V prejšnji šoli (škofijska gimnazija) ne, ... 
- S profesorji se da potem normalno pogovoriti glede ciljev in želja. 
- Če sploh pri matematiki se dobro odrežem dobim še več volje, res najbolj, bolj kot pri drugih predmetih. 
- In tudi njihov cilje je, da jaz mam uspešno končam šolo. 
- Učitelji so pa dostikrat tak, da kar vplivajo – lahko ti dajo pozitiven pristop in te potem pritegne, da si dosti 

bolj zagret da se lažje učiš, čeprav ti ne snov leži.  
- Sem pa dosti bolj dovzetna pri urah, ki me zanimajo (finančno poslovanje, marketinško).   
- Drugi tudi vplivajo, enkrat pozitivno drugič tudi ne. 
- Učenje malo preveč resno jemljejo učitelji, morajo biti malo sproščeni. 
- Ja vplivajo na mene, ko mi rečejo kaj da moram popravit ali pa kaj narediti, ali pa če me ni v šoli. 
- Ko sem jaz se grdo obnašal, so bli vsi nesramni, najhujše je to, ko ne naredim tega kar mi rečejo, sicer 

imam kdaj slabo vest, ampak se ne obremenjujem.  
- Tako ko so učitelji pri uri, tak si potem ti. Če je profesor tečen, smo tudi mi tečni. On je luč v razredu, ki 

osvetli prostor. 
- Recimo če mi kaj nea gre, pa da se ne potrudim in mi potem pomaga, potem ja, mi pozitivno pomaga. V toti 

smeri ja, drugače pa ne. 
- Zaj eni se res trudijo pa ti hočejo pomagat. Enim to kao ni ok, meni a je, ker če mi ne bi... vplivajo ja.  
- Ko ti nekej reče, ni glih fajn, ampak potem veš, da se moraš še bolj potrudit.  
- Če nekaj nisem v redu naredla, se potem drugič boljše potrudim, to sprejmem in ne bom začela žaliti 

profesorice. 
- Naša razredničarka se res trudi in želi na nas vplivat, da se učimo, pa da hodimo v šolo redno. Zaj če 

vpliva... na ene vseeno ne.  
- Ja tudi vplivajo, samo ne s tako mero kot družina. Vseeno dajo neko usmeritev, kaj naj delam v prihodnosti.   

 Vplivajo pozitivno (36–51) 
- dostopnost, interes, 
     sprejemanje (36–38) 
 
- spodbuda, podpora 
     pohvala, pomoč (39–47) 

16 
 
3 
 
 
9 

- V srednji šoli je to dosti boljše, ker se lahko s profesorji pogovarjamo, pa nas poslušajo. 
- ..., sedaj pa dejansko pozitivno vplivajo, mi dajo prosti dan in s tem pokažejo da se zanimajo za 

pomembnost mojih ciljev. 
- Lahko si, kar želiš, v večini je bila pozitivna motivacija. 
- Tu mi je zdaj res super, ker se učim in učitelji to podpirajo, me res spodbujajo in bom mogoče celo odlična. 
- Pozitivno – ker imam kar dosti pohval s strani profesorjev, in potem mi to da nov zagon. Dostikrat me 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 420

 
 
 
 
 
 
- uspeh kot spodbuda  
     (48–51) 

 
 
 
 
 
 
 
4 

pohvalijo. 
- Ja, pozitivno vplivajo, če se naučim, pa to opazijo, a dobim dobro oceno, pa me pohvalijo.  
- V bistvu je njihov vpliv pozitiven, saj nam skušajo pomagati in dati nadaljnjo samozavest za nadaljevanje 

šole.  
- Učitelji vplivajo pozitivno, tukaj sem postal bolj samostojen, dobil sem motivacijo in voljo, da lahko 

dosežem, kar sem si zadal.  
- Ja, eni so name res vplivali, mi dali samozavest, ki je prej nisem mela. Tu v srednji šoli mi gre dosti bolje. 
- Na mene najbolj matematična, ker zdaj mi prvič matematika gre, pa mi je to ful dvignilo samozavest. 

 Vplivajo negativno (52–66) 
- šolsko okolje (52) 
- dokazovanje (53) 
- neuspeh in nerealnost 
     (54–56) 
- strogost, kaznovanje, 
    kritika (57–61) 
 
 
- oviranje, podcenjevanje, 
     presojanje osebnosti  
     (62–64) 
 
 
 
- očitno izražajo slabo 
     razpoloženje (65, 66) 

15 
1 
1 
 
3 
 
5 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

- Na prejšnji šoli so zelo negativno, ker sem imela res dosti težav pri enih, pa sem bla že čisto obupana. 
Enkrat sem padla, pa sem pol zaradi učiteljev prepisala. Pri teh smo imeli vsi probleme. 

- Ja, sploh če so negativne, ker me to samo podžge, da bom pokazala da to lahko. 
- ..., če dobim negativno oceno, je vpliv negativen – to me ne lih neki inspirira. 
- Večkrat so me nerealno ocenili, ampak sem se potem še bolj potrudila. 
- Mislim da vplivajo reakcije učiteljev ja … na negativen način … nočejo glih vsi dat tiste ocene, pozitivne, 

ali pa malo boljšo … eni dajo, drugi pa ne, tak da je bolj negativno to. 
- Včasih vplivajo, ko nekaj narobe naredim in potem malo kritizirajo, pa kaki ukor padne. 
- ..., če se katera dere na mene je to negativno. Pa to ni vredo, pa ono ni vredo. 
- Vsak profesor mora imeti svojo strategijo učenja dijakov, ampak mogoče lansko leto sem mogoče opazila, 

da me ovira, ampak ne v taki meri, da bi mi škodilo. 
- Če bi recimo bil učitelj žaljiv ali pa te podcenuje, dobiš potem še nov zagon. 
- Ja, recimo ena profesorica misli da nas ful pozna, da vse obvlada in nas analizira. To me zelo ovira, ker ne 

ocenjuje znanja, ampak po imenu in priimku. To negativno vpliva na mene in imam slabo oceno pri 
predmetu.  

- Včasih ima profesor slab dan in ima neprimeren pristop. 
- Včasih je katera v bedu, pač slabe volje, pol pa to tudi na mene vpliva, pa na vse. 

 Ne vplivajo (67–81) 
- negativno (73, 74) 
- pozitivno (76) 
- ni istih ciljev (77) 
- ni komunikacije o ciljih 
     (78, 79) 
- samoobramba, zavračanje 
     vpliva (80, 81) 

15 
2 
1 
1 
 
2 
 
2 

- Učitelji ne vplivajo niti pozitivno, niti negativno. 
- Negativno ne vplivajo na mene, z vsemi se razumem in vsi imajo na splošno dobro mnenje o meni. 
- Nič ne vem kako bi pozitivno vplivali. 
- No, eni so sicer res vredu, samo vseeno ne vplivajo, ker jaz mam čisto druge cilje. 
- Ker se pri pouku ne pogovarjamo o ciljih, se bolj o snovi.  
- Ne, pravzaprav ne, ker tak ne vejo kake mam jaz cilje, se o tem nikoli ne pogovarjamo. 
- Tudi reakcije učitelji ne vplivajo, je nevtralen vpliv. Niti pohvala, niti graja mi ni pomembna, vse hitro 

pozabim, pa nobena reakcija ne vpliva na mene. 
- Ne, na mene ne vplivajo, ker nisem glih v nekih odnosih z njimi, ker ne maram teh hierarhij. 
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Priloga 61: Učinkovitost dijakov pri reševanju vsakodnevnih problemov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
29. Kako si učinkovita/učinkovit pri reševanju vsakodnevnih problemov (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor nisem učinkovit, 10= povsem sem učinkovit)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Učinkovitost dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pri reševanju vsakodnevnih problemov 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Skoraj povsem učinkovito 
(54–71) 

18 - Osmico bi dal, če imam kaki problem, se ga želim znebiti. 
- 8 – v bistvu čim bolj probam se  z nekim problemom spoprijet in čim bolj učinkovito ga rešit in na pozitiven 

način. 
- Nekaj ekstra se ne sekiram za šolo al pa to, drugače pa tudi nisem nekaj konflikten, tak da lahko rečem 9.  
- Tak bom rekla, da sem do zdaj uspela skoraj vse, ker sem vztrajna. Dobra 9. 
- Lahko se ocenim z 8, 9, ker imam dobre odnose, pa tudi problemov nimam dosti. 

 Odvisno od ... (5–18) 
- problema (5–15) 
 
 
- razpoloženja (16) 
- situacije (17, 18) 

14 
11 
 
 
1 
2 

- Zdaj je odvisno za kaki problem se gre, mislim pa da zelo dobro rešim vse skupaj. 
- Vsi problemi niso od tebe odvisni. Tisti ki so jih lažje rešim, drugi pa se včasih sami, včasih pa ne. 
- Zaj če so šolski jih običajno malo odložim, po pravici, kar ni najboljše. Osebne probam čim prej, pa s 

pogovorom, šolske pa ne moreš vedno tak. 
- Če sem slabe volje, je lahko 1, če sem dobre volje pa sem lahko 9 ali 10. 
- Včasih ga rešim, včasih pa ne, ker postanem zelo živčna in ne morem vztrajat.   
- Odvisno kak kdaj – včasih zelo hitro rešim probleme, včasih manj hitro, ... 

 S pogovorom (19–31) 
 
- direktno (23, 24) 
- s prijatelji (25–27, 30, 31) 
- s fantom/punco (28, 29) 
- s starši (29–31) 

13 
 
2 
5 
2 
3 

- Če je kakšen, se sporazumem na lep način, da se vse lepo konča. 
- Dosti se pogovarjam, pa posvetujem, pa je pol lažje mi rešit. 
- ..., se skušam pogovoriti, da imam nekak čiste račune. Nimam rad zahrbtnosti.  
- Če imam problem, potrebujem veliko pogovorov, se posvetuješ s prijatelji, da nisi sam v tem problemu. 
- Če imam kakšne notranje probleme, zaupam svoji punci, ... 
- ..., ko se problem pojavi, se o tem problemu pogovorim s starši, fantom, da mi povejo svoje mnenje o 

reševanju problema. Iz pogovora ugotovim, kako ga bom najbolje rešila. 
 Povsem učinkovito (32–42) 11 - Mislim, da sem zelo dobra. Včasih lahko drugim bolje pomagam, kot pomagam sebi. Bi se ocenila za 10.  

- Po moje da ful, zaradi tega, ker se ful postavim naproti tistemu, kar mi pride nasproti in se skušam 
prepričati, da neka stvar ne bo ugodna samo za mene, ampak tudi za druge.  

- Mislim da kar 10, ker ko si nekaj zamisliš, bi to bilo fajn rešit. 
- ..., pa tudi se ne sekiram. Jih kar sproti rešim. 10 

 Samostojno (43–53) 
 
 
 

11 
 
 
 

- ..., pa tudi se ne sekiram. Jih kar sproti rešim. 10 
- Dostikrat me najprej zelo skrbi, potem pa se lotim in rešim. Običajno sama.  
- Ne vpletam koga, vse sama rešim. 
- Ponavadi si pomagam kar sam in ne prosim nobenega za pomoč. 
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- pozitivno mišljenje (43) 
 
- racionalno (44, 45) 
 
- s samoobvladovanjem  
     (45) 

1 
 
2 
 
 
1 

- Četudi je problem negativen ga gledam v pozitivnem smislu – vse kar se na dogaja je v nekem smislu 
pozitivno. 

- ..., saj nisem človek, ki bi z glavo rinil skozi zid, pač pa na vsako stvar pogledam najmanj z dveh zornih 
kotov. 

- Ja zdaj tule ravno ne bi dala 10, ker se moraš ugriznit v jezik in ne smeš vsega rečti, včasih pa se moraš 
postaviti zase. 

 Delno učinkovito (81–90) 
- impulzivno (81) 
- akcijsko (82, 83) 
- z odložitvijo (84) 
- z iskanjem pomoči 
     (86–89) 
- neučinkovito za šolo (90) 

10 
1 
2 
1 
 
4 
1 

- Nekje 5, na sredini nekje. 
- Ko je vroča glava marsikaj rečeš, ko se ohladiš pa vidiš kaj si narobe naredil, ... 
- Takoj ga rešim – če ni povezano s šolo. 
- Ja, rešim ga že, samo ne takoj. 
- Kakor kdaj vedno mi ne uspe, pa mi kdo pomaga. Doma ali pa prijatli. 
- ..., pa starši stopijo poleg in ti pomagajo in vrstniki. 
- Za šolo ravno ne, ker se ne sekiram zaradi ocen. 

 Učinkovito (72–80) 9 - ..., ker se z vsakim problemom soočim in ga rešim čim bolje. Ne ustrašim se in zbežim, ampak ga rešim. 
- Na sodišču sem vse rešil, tak da znam reševati probleme. 

 Nima problemov (1–4) 4 - Ja, nekih problemov navadno nimam, ...  
- Nisem konfliktna oseba, zato nimam dosti problemov. 
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Priloga 62: Sprotno opravljanje šolskih obveznosti dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
30. Svoje šolske obveznosti opravljaš sproti (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikoli ne opravljam sproti, 10= vedno opravljam sproti)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Sprotno opravljanje šolskih obveznosti dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ne (21–48) 
- zaradi dela (23–26) 
 
- izkušnja neuspeha (27) 
- le ko je nujno (28–30) 
- le na silo, odlaša (31) 
 
- ni potrebno (32) 
- le po potrebi (33–35) 
 
- le v šoli (36–39) 
 
 
- zelo redko (40–47) 
 
 
 
 
 
 
- odvisno od obdobja (48) 

28 
4 
 
1 
3 
1 
 
1 
3 
 
4 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
1 

- Ne, sploh ne. Nimam neke take navade.  
- Tak bom rekla, glede na to, da sem prej zaradi dela ob šoli učenje umaknila na stran, moram reči, da 

nisem sproti opravljala. 
- ..., prej jih pa sploh nisem. Zato pa mi ni šlo in sem padla. 
- Nisem jaz nekaj posebej za šolo, tak da ne. V bistvu sploh ne, samo ko je nujno, ko je kriza. Tu pa samo 3. 
- Šola mi lih nekak ne leži, zato vse odlašam – in ko je sila se moram učit in se učim na silo dobim samo 2- 

ker če se bi bolje učil, bi takoj dobo 2. Ker to ni tista šola kar jaz želim, je to zato tako kot je. 
- Ne, ker jih ne potrebujem. Dovolj dobra sem v šoli in ne rabim tega počet. 
- Čisto po resnici – ne. 5, delam čisto po potrebi, res se ne trudim neki. 
- ..., delam takrat,  ko je potrebno – to menda tak vsi delajo. Si bi dal slabo oceno, tam 3-4.  
- Nič ne delam sproti, samo v šoli kar delamo. Kak mi je – odvisno kaki predmet je, geografija in 

naravoslovje mi kar grem, matematika recimo pa ni v redu.  
- Večinoma se trudim vse v šoli naredit, doma sploh ne. Doma za mene ni šole. Kakih 5, neka sredina, če že. 
- Nee, ne delam sproti, bi dal 1, ne 3 bi dal. Včasih delam. 
- Po pravici... ne. Itak nihče ne, vsaj od mojih kolegov. 2 al pa 3. 
- Tak bom reko, če se iskren, ne. Pred testom navadno malo pogledam, včasih niti to ne, pa mi vseeno na 

koncu nekak rata. 2, 3. 
- Pravzaprav ne, ker domačih nalog ne delam. Navadno se mi ne da. Samo 3 al pa 4. 
- Ne, ne opravljam jih sproti, ampak navadno med vikendom, ker mam med tednom vsega drugega. Tu nekje 

3. 
- No ja, ne ravno al pa odvisno od obdobja.  Najprej nič, pred koncem leta vedno bolj, ampak ne več kot 4. 

 Ja (1–20) 
- vedno (1, 2) 
- skoraj vedno (3–5) 
 
- delno (6–17) 
 

- med vikendom (10) 
- odvisno od volje, 

interesa (11) 

20 
2 
3 
 

12 
 
1 
 
1 

- Opravljam sproti, 10. 
- Ja, 10. Opravljam sproti, med tednom vse takoj naredim, naloge pa vse sproti. 
- Opravljam jih sproti, saj ko opravim določeno nalogo, imam takoj skrb manj. 9 
- Ja, kar … mali zamudni roki so, ampak bolj kot ne sproti. Nimam večjih težav, delam sproti. 
- Če sem res iskren – nea zdaj lih vsaki dan da bi delal – to ni tak, ampak kar dosti vseeno delam za šolo in 

se nekak učim. 7 bi dal. 
- ..., ker jih delam med vikendom, takrat imam edino čas, ...  8. 
- , ja kak naj rečem, nekje sem pridna, mam neko voljo zato, da delam sproti, ko pa nimam volje, pa me ne 

veseli, pa se težko spravim sproti…bi moglo biti ravno obratno, ampak saj je tako pri večini, če ga ne 
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- po novem (12, 13) 

 
- pred ocenjevanjem 

(14–17) 
 
- se ne uči (18) 
- v šoli (19) 
- zaradi nujnosti (20) 

 
2 

 
 
4 
 
1 
1 
1 

veseli, se težko spravi poleg. 
- Opravljam jih sproti, če bi me to vprašali lani, sedaj pa ja. Vedno bolj, ker če ne bi bila sedaj izgubljena. 

Ful je vsega. Včasih 2, 3, letos 7, 8. 
- To pa lahko dam samo 6 si, ker domačih nalog ne delam. Ker ko se sprašuje, sem tak med prvimi vprašan, 

potem pa ne rabim več toliko delati. 
- To ne vem, se bi oceno 7 – nea se lih dosti učim, tak preden sem kaj vprašan, pa če pišemo. 
- Opravljam sproti in redno. Učim se ne dosti. 
- Da, če je le možno, jih opravim že v šoli, normalno. 
- Sedaj ko sem dobila en pogoj in se zavedala, da moram končati šolo, opravljam obveznosti sproti, vendar 

ocene vedno ne pokažejo tega. 
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Priloga 63: Ocena dijakov o pomembnost šolske uspešnosti – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
31. Kako pomembno je zate, da si v šoli uspešna/uspešen (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Ocena dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o pomembnost šolske uspešnosti 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Pomembno (34–56) 
- za izobrazbo (36–38) 
- izkušnja neuspeha (39) 
 
- lenoba kot ovira (40) 
- staršem (41–44) 
 
 
 
- ker omogoča nadaljnje  
     izobraževanje (45–48) 
 
 
- ker daje notranje 
     zadovoljstvo (49–51) 
- omogoča zaposlitev 
     (52–55) 
- motivira (56) 

23 
3 
1 
 
1 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
4 
1 

- Ja mi je kar pomembno. Nekje 7, 8. 
- Zgolj toliko, da pridobim želeno izobrazbo, saj je to eden izmed mojih postavljenih ciljev. 
- Letos se bolj trudim kot lani – lani nisem sploh nič delal, vedel sem da ne bom naredil, tak kot se bi sam 

odločil in potem nisem mogel več česa spremeniti. 
- Sama sem precej lena dostikrat, takrat malo to pozabim. 7 
- ..., grem na roko staršem – da se za njiju potrudim. Da vem pri sebi, da znam in da lahko starši mirno 

spijo. 
- Je, šola mi je tak pomembna … če sem neuspešna v šoli, to vpliva na mene – ne poslušam rada doma, ko mi 

očitajo da je nekaj narobe.   
- Sem prišla k sebi, da šolo vseeno rabiš za naprej. Lani mi je bilo še čisto vseeno, kak naj rečem, vsedla sem 

se dol in malo razmišljala, da tako ne gre. Pa rada bi izkusla študentska leta. 
- ..., zato ker ne vem, če bom uspešna, bom tudi lažje prišla na dober faks in se lažje izšolala ... Boljš se učiš, 

boljši si. Ampak v okviru nekih zdravih meja. 
- ..., gre se pa za neko notranje zadovoljstvo, ... 
- Ja, če si uspešen si tudi nekak bolj zadovoljen s sabo, čeprav ti ne gre vedno. 
- ..., ker vem da je to edina ziher pot, ki mi lahko v prihodnosti omogoča nek zaslužek, službo.  
- ..., brez fakultete ni dobre službe in brez službe ni denarja. 
- ..., ker če si uspešen, imaš potem večji cilj, da bi dosegel nekaj, kar si želiš. 

 Najbolj pomembno (1–22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- nujno (1) 
- poudarjanje truda (21, 22) 

22 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
2 

- Ja to mi je zelo pomembno, da sem uspešna, 10 – ker želim doseči svoje cilje in moram biti čim bolj 
uspešna, zato se jaz tudi učim. 

- 10. To je zelo pomembno. To bi dala eno celo veliko desetko. 
- Dosti, največ mi je to pomembno, 10 bi dala oceno. 
- Zelo dobro, ker če si uspešen imaš potem dosti možnosti za dober uspeh, 10. 
- To mi najbolj pomembno, ker nihče ni rad neuspešen. 10 
- Zelo mi je pomembno. Vedno bolj, višji ko sem letnik, ker vem da je to za mene važno. 10 
- To je najbolj pomembno, tak da definitivno 10. 
- Itak da mi je pomembno, se tudi trudim za to. Ni to sicer enostavno, je pa zelo pomembno. 10 
- Ja če hočeš neki cilj doseči, moraš biti uspešen. 
- Zelo pomembno, 10 bi dal. Vsak hoče neki bit, želi hodit v šolo. Čeprav se včasih ne potrudim najbolj, 

vseeno hočem neki bit. 
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 Zelo pomembno (23–33) 
 
 
 
 
- izkušnja neuspeha 
     (30–32) 
 
- odlašanje (33) 

11 
 
 
 
 
 
3 

 
1 

- Zame je zelo pomembno, saj želim, da bi se z dobrimi ocenami lahko vpisala na želeni študij. 
- Mi je zelo pomembno, da sem uspešen, nekje 9–10. Če bi se več učil, bi bil lahko boljši, ampak sem 

zadovoljen tako kot je – ker tukaj lahko delam poleg še veliko dodatnih stvari. 
- Pa je pomembno, ful je pomembno, ker se trenutno lahko dokažeš s tem, da znaš, da zmoreš si sposoben, 

tako da je po moje kar precej pomembno. 
- Zdaj v totem letniku mi je ful pomembno, da sem uspešna ne, zaradi negativne izkušnje. Zdaj rečmo 9, v 

totem letniku. 
- Če bi me pa lani kdo vprašal, pa bi rekel 4-5, ampak tako kot sem rekel – moral sem si izkusit, da je zdaj 8. 
- ..., čeprav ne vem najbolj, ker se včasih res težko zraven spravim. 9 

 Ni pomembno (57–62) 
 
- v preteklosti (59) 
 
- vprašanje truda (60) 
 
- lenoba kot ovira (61) 
- staršem (62) 

5 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

- Pameten je dobro bit, samo ne preveč pameten.  Šola je drugače brezveze. 2 
- Phja … v šoli uspešnost ni toliko pomembna mi, ... 
- Ja zdaj ja prej mi neki ni bilo najbolj, o tem sploh nisem razmišljal. .. – lani nisem sploh nič delal, vedel 

sem da ne bom naredil, tak kot se bi sam odločil in potem nisem mogel več česa spremeniti. 
- Trudiš se po svojih močeh – vsi nismo na isti ravni, ne moremo biti vsi uspešni. Probam se potruditi. Šola 

mi je zelo … res tak 2 bi dal. 
- ..., zavedam se da moram narediti nekaj, samo ni mi, sem res toliko lena. 
- A starši so mi rekli, da se ne rabim učit, da naj raje delam. 
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Priloga 64: Ocena dijakov o pomembnosti učenja za šolo – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
32. Kako pomembno se ti zdi učenje za šolo (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni pomembno, 10= najbolj je pomembno)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Ocena dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o pomembnosti učenja za šolo 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Najbolj pomembno (12–24) 
- za poklic (15, 23) 
- za prihodnost (16, 17) 
 
 
- za študij (18) 
 
- s trudom (19, 20) 
 
- veliko učenja (21) 
- za življenje (22, 24) 

13 
1 
2 
 
 
1 
 
2 
 
1 
3 

- Zelo pomembno se mi zdi, mislim da je to najpomembnejše in si zasluži oceno 10. 
- Je tudi pomembno ja, ker lahko tako prideš do nekega poklica. Tudi 10 bi dala. 
- Učenje za šolo se mi zdi najbolj pomembno, saj ocene pridobijo poklic, katerega si si izbral in ti to pomaga 

v bodočem življenju. 10 – najbolj pomembno bi rekel. 
- Zelo pomembno, itak 10. Ker na tem gradim kariero, za boljšo prihodnost. 
- Je ful pomembno tudi, samo pri nekaterih predmetih so nekatere stvari, ko res niso sedaj, da  bi bile ful 

neki važne – z učenjem se navajamo, da se privadimo na več učenja, sploh za faks. 10 
- Zdaj če se ti nič ne naučiš, nimaš lepih ocen, ne moreš doseči svojih ciljev, če se sploh ne trudiš. Večja je 

možnost, če si priden, da nekaj dosežeš. Torej spet najbolj pomembno. 
- Za mene je pomembno, ker se moram dosti učit, da sem uspešna, tak da vsekakor 10. 
- Zelo pomembno, po ocenah najbolj pomembno, zato ker … sam uporabljaš te stvari skozi življenje in lahko 

to znanje preneseš na svoje otroke. 10 
- To se mi zdi zelo pomembno, saj če tako gledaš »je življenje itak šola«, in je zelo pomembno, bi dal 10. 

 Delno pomembno (1–11) 
- druge stvari (6) 
 
- le nujno (7) 
- ni za učenje, odlaša (8, 9) 
- splošna znanja (10, 11) 

11 
1 
 
1 
2 
2 

- Ko je potrebno, se tak grem učit, takrat ko je potrebno, se tak grem učit. 5 bi dala, povem kak je. 
- Če gledam svoj primer – si stvari hitro zapomnim, in takoj dobim lepo oceno. Ne zdi se mi najbolj 

pomembno, ker raje delam druge stvari. 5 
- Učim se samo,  ko je nujno. 5. Ni mi nekaj posebej pomembno. 
- Itak, da je pomembno, samo jaz se bolj težko lotim. Nisem najbolj za učenje. 4, 5 največ. 
- Ja neke stvari so že pomembne, da veš kako izračunat volumen sobe, da znaš laminate kupit, pa kdaj je 

Prešernov dan, pa koliko mora biti igralcev v ekipi, to so taka znanja, ko jih moraš znati. 6 
 Redko pomembno (34–37) 

- se ne uči (34, 35) 
- vprašanje uporabnosti 
     (36, 37) 

5 
2 
 
2 

- Bom povedala po pravici, pa tak sem že. Meni ni, jaz se ne učim nekaj posebej, pa mi ravno tak gre. 3 
- No, meni glih ni, ker se nena rada učim. Ne več kot 3. 
- Ja zdi se mi pomembno, kaj pa vem …. Kaj bom jaz zdaj to rabo? Odvisno od tega, kar bom jaz delal. 4 
- Ni nekaj pomembno vse kar se učimo, enih stvari sploh ne bom rabla. 4 

 Ni pomembno (25–27) 3 - Bolj pomembno mi je, da se učim za življenje, ne za šolo. 2 
- Ni pomembno za mene. Se ne učim, pa imam dobre ocene, torej se ne rabim. 3 
- Čisto tak bom povedal – grdo bom povedal, šola nas uči kako čim bolje napolniti državi blagajno, kar 

drugega ni smiselno – učimo se v dobro države. 8 ur smo v šoli, s čimer te pripravljajo, da boš 8 ur v šoli. 
 Pomembno (30–32) 3 - Recimo neke kotne funkcije pri matematiki nikoli ne bom rabila znati, so pa tudi teme, ki so pomembne za 

življenje. Glede na to, da neke stvari bom lahko uporabila v življenju bi dala 7,8. 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 428

 Zelo pomembno (38–40) 3 - Kr no, ker tu vseeno največ odneseš, ane. 9 po lestvici. 
- Če potegnem dve črti med gasilci in šolo – bi blo mi enako, enako mi je pomembno, ker v šoli se učiš za 

življenje, uspeh je pomemben, če ne zaradi česa drugega pa zaradi sebe, za lastne dosežke. 
 Nikakor ni pomembno (28, 29) 2 - Nepomembno, 2, ne učim se rad. 

- Ne zdi se mi pomembno, ker sem dovolj uspešna brez tega. Meni je žal, ampak tako je. 1 
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Priloga 65: Pogostost učenja ter spodbude in ovire pri učenju dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
33. Kako pogosto se učiš za šolo (vsak dan, vsak drugi dan, 1-2x na teden, učim se le po potrebi, ne učim se)? Kaj te najbolj ovira pri učenju? Kako? Kaj te najbolj spodbuja 
pri učenju? Kako? Kdo te najbolj spodbuja pri učenju? Kako? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Pogostost učenja ter spodbude in ovire pri učenju dijakov  srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Spodbude pri učenju (28–71) 
- samospodbujanje (28–36) 
 
- jih ni (37) 
- denar (38) 
- prijatelji (39, 48) 
- fant/dekle (40–44) 
- mama (45) 
 
- starši (43, 44, 46–50) 
- učitelji, vzgojitelji (49, 50) 
- glasba (51) 
- kinestetične stimulacije (52) 
- hrup - koncentracija (53) 
- mir, urejeno okolje (54–56) 
- občutek dolžnosti (57–59) 
- občutek obvladovanja  
     (60, 61) 
- opravljena naloga, pohvala 
      (62, 63) 
- pomanjkanje časa (64) 
- težka preteklost (65) 
- zanimiva vsebina (66–69) 
- želja po znanju, uspehu 
     (70, 71) 

44 
9 
 
1 
1 
2 
5 
1 
 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
 
2 
 
2 
1 
1 
4 
 
2 

- Mislim da se sam najbolj spodbujam, s tem ko dosti razmišljam kaj se dogaja po svetu. 
- Najbolj se spodbujam sam, ker se zavedam, da so ti moji rezultati in bodo koristni samo zame, ne npr. 

staršem. 
- Nič me ne spodbuja, ni kake vzpodbude. 
- Denar me najbolj spodbuja. 
- Ja prijatelji me spodbujajo, se dosti učijo in pomagajo pri kakšni nalogi. 
- Spodbuja me to, da če sem z fantom, da mi pomaga pri določenih stvareh, mi razloži. 
- Spodbuja me mama, ... Ker se ne učiš zunaj, da bi te spodbujali prijatelji. Saj ne sili v tebe, ampak ti hoče 

samo dobro. Kljub temu da odlagaš, potem v vsakem primeru se greš učit. Ona ti hoče najboljše. 
- ..., spodbujata me starša. 
- Starši pa učitelji tud (me spodbujajo), ko povedo kar se moramo naučit. 
- Morda kakšna mirna glasba za sprostitev, … 
- Najbolj me spodbuja kakšna žogica. 
- Čim bolj je hrupno, bolje se skoncentriram. 
- Če je mir, to me spodbuja, če imaš vse pospravljeno. 
- Spodbudi me edino to, da vem da ne vem, pa da morem. 
- Spodbuja me to, da če vidim, da imam veliko snovi, da se je potem naučim hitro, ko vidim da sem se 

sposoben nekaj naučiti. 
- ..., pa to (spodbuja), da se bom čim hitreje rešila.  
- Ko dobim dobro oceno, mi je pomembna pohvala, da potem vidiš, da so opazili, da se trudiš. 
- ..., spodbuja me pomanjkanje časa, saj se odpovem noči spanja, ko mi teče voda v grlo. 
- Spodbuja me pa moja težka preteklost. 
- Spodbuja me to, da če je snov zanimiva, takrat se poglobim in komaj odneham, če ne pa skoraj zaspim. 
- ..., najbolj pa me spodbuja ... in to, da se držim reka: več znam, več veljam. 
- Spodbuja me to, da bodo lepe ocene, v redu matura in da bomo prišli na faks. 

 Uči se (72–107) 
- pogosto (72) 
- sproti (78) 
- vsak 2 dan (74) 

36 
1 
1 
1 

 
- Tako bom rekla, kar pogosto. 
- Na dan se učim uro dve, v soboto ponavadi ja, v nedeljo bolj tak. 
- Vsaki dan, vsaki drugi dan... 
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- občasno (75) 
- 1x do 2x na teden (76, 77) 
- 2x do 3x na teden (78) 
- v zadnjem trenutku (79) 
- z razumevanjem (80) 
- zvečer (81) 
- odvisno od predmeta (82–

84) 
- odvisno od učiteljevih 
     zahtev (85) 
- po potrebi (86–95) 
 
 
 
- pred preverjanjem (96–103) 
 
 
- med odmorom (104) 
- pri pouku (105–107) 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
 
1 
10 
 
 
 
8 
 
 
1 
3 

- Ne vem, vsak dan se že ne učim, drugače pa se ne vem, vsakih kakih 14 dni, ... 
- Učim se od enkrat do dvakrat na teden. 
- Tak ene 2x, 3x, na teden trenutno, sploh ko so testi, takrat itak vsak dan. 
- V bistvu tako srednje, ponavadi se učim v zadnjem momentu, ker si tako več zapomnim. 
- Se ne napiflam, ampak si zapomnim. 
- Ponavadi se učim zvečer, ker čez dan nimam časa. 
- Ja, hm … za nekatere predmete, ki mi gredo dobro in jih razumem, nekje 2 ali 3 dni. 
- Pa tudi profesorji so odvisni, kako se ga učiš. Če so profesorji v redu, je ok, če pa profesorji veliko 

zahtevajo, takrat se je pa potrebno res potrudit. 
- Če je treba se bom že naučil, ne bom se za brezveze piflal.   
- V bistvu se učim le po potrebi, kajti si zelo hitro zapomnim informacije in se tako ne rabim učiti večkrat na 

dan, ampak tudi za učenje po potrebi pridobim lepe ocene. 
- Učim se le po potrebi, ko mi nekaj nea gre, potem…tak čisto po resnici. 
- Po potrebi, če je kaki test se najbolj učim med tednom, med vikendom se ne, ... 
- ..., pred testom se učim pol ure, 10 ali 5 minut. 
- Ne učim se vsaki dan, ampak tiste dneve pred kontrolno in spraševanjem, tak si tudi najbolj zapomnim, ... 
- ..., med 5-minutnim odmorom se vse naučim. Tako se naučim več, kot če se bi doma učila celo uro.   
- Ponavadi tak od ure odnesem za toliko, da dobim 2 – ko vem, da nekaj znam, se zadovoljim z 2. 

 Ovire pri učenju (1–24) 
- jih ni (1–5) 
- pomanjkanje časa (6) 
- fant/sestra (7, 8) 
- hrup, tišina (9, 10, 12) 
- lenoba (11) 
- nezbranost (13, 14) 
- ni interesa, motivacije, volje 
     (15–17) 
- učenje je izguba časa (18) 
- utrujenost (19–20) 
- nezanimiva vsebina (21–24) 

24 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
 
3 
1 
2 
4 

- Nič me ne ovira pri učenju. 
- Nič me ne ovira pri učenju, mam svojo sobo, imam svoj mir, me ne ovira kaj. 
- Čas, pomanjkanje časa me ovira, ... 
- Najbolj me ovira, če je na obisku fant, ker se ne zna sam znajti. 
- Najbolj me ovira npr. hrup, ... 
- Ovira me lenoba, ker ponavadi zaspim, ... 
- Milijon drugim misli, ki se mi podijo po glavi, zbranost me malo muči včasih. 
- ..., pač ovira me to – ker ne vem, nimam motivacije da bi se poleg spravo.  
- Najbolj me ovira ker nimam volje, včasih mi ni najbolj, ... 
- Pri učenju me najbolj ovira izguba časa. Brezveze porabljam čas. 
- Nič me ne ovira, le to, da sem od vseh aktivnosti izmučen in bi raje spal, kot šel za zvezek. 
- Ponavadi me ovira to, da ni snov zanimiva, ker bom rabla več časa, da se bom to naučila. 

 Ne uči se (108–115) 
- ni potrebno (108) 

8 
1 

- Ne učim se sploh. / – Po pravici povedano se še letos nisem učil, ... 
- Časa imam več kot dovolj, ampak preprosto se mi ne da. 
- ..., ampak jaz se nikoli ne učim. 
- Dovolj dobro poslušam, razmišljam, sem inteligentna in mi tega ni potrebno. 

 Priganjanje k učenju (25–27) 3 - Mama mi gnjavi celi čas. 
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Priloga 66: Ocena dijakov o lastnem načinu in učinkovitosti učenja – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
34. Imaš svoj način učenja? Kakšen? Se ti je pokazal za uspešnega? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Ocena dijakov o lastnem načinu in učinkovitosti učenja srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ima (1–12) 12 - Da, imam svoj način ... 
- Ja, imam, mam neki svoj sistem, ... 
- Pa mam neki izdelanega, ... 

 Nima (13–22) 9 - Joj, če nimam učenja… ne morem odgovoriti. 
- Nimam svojega načina … čisto nič. 
- Jaz ko se spravim učit, delam vse drugo poleg, tak da nimam nekega načina. 
- Nimam sploh načina, ker se itak ne učim. 
- Nekega posebnega nimam, ker tudi če se hočem, se nekam ne morem najbolj zbrat. 
- Nimam sploh načina, ker se tak ne učim jaz. 
- Ja, če bom malo več truda še vložil, potem bi moglo biti. 

 Kje in kdaj? 
- pri pouku (26–29) 
- pred preverjanjem (30–33) 
 
- v mirnem, urejenem 
     okolju (23, 24) 
- v 5-minutnih odmorih (22) 
- zvečer (34) 

 
4 
4 
 
 
2 
1 
1 

- Večinoma poslušam pri pouku in je to 90 % mojega znanja. 
- Ja, tak kot sem že rekla, v šoli si probam čim več zapomnit, ker se samo tak učim. 
- ..., vmes se naučim – vsak dan se ne učim, ko sem vprašan pa resno predelam snov. 
- V bistvu moj način je, da se učim za predmet za katerega sem vprašan. 
- ..., pa da je mir, da ni televizija prižgana, ker me to moti, da ni hrupno. 
- Ja, jaz si ponavadi pospravim vse, pa se grem na postlo učit, ... 
- ..., to govorim o teh pet minutnih odmorih. 
- Pa ja, učim se zvečer, ... 

 Kako? 
- bere (35–50) 
 
 
 
 
 
- izpisuje (53–60) 
 
 
- ponavlja (75–81) 
 

 
16 
 
 
 
 
 
8 
 
 
7 
 

- Če se moram naučiti 20 strani, se prvo po 3x, 4x počasi vse preberem, ... 
- Ja imam ja, da si prečitam samo skozi, da se ne neki na blef učim in piflam brezveze. 
- ..., nimam izpiskov, ampak parkrat preberem ... 
- Ja jaz berem, berem, berem … res zelo berem sproti, sproti, potem ko se moram pa res naučit, pa začnem 

aktivno in intenzivno brati.  
- Jaz si pač berem dokler ne znam. 
-  .. ., to pomeni da si, preden sem vprašana, pač tak dolgo berem, dokler ne znam. 
- ..., doma naredim zgolj kratke izpiske, ker povzamem bistvo zapiskov in predavanj. 
- Jaz si izpiske naredim, potem pa se učim iz izpiskov ven, ... 
- ..., na kratko (za odlično oceno) si naredim zapiske. 
- ... in potem na glas večkrat ponovim... 
- ... in ponavljam in ponavljam. 
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- na pamet (63–68) 
 
 
- podčrtuje (71–74) 
 
- gleda (51–52) 
- obnavlja (69, 70) 
- z razumevanjem (85, 86) 
- logično (61) 
- z malimi koraki (62)  
- ob glasbi (82) 
- pretvarja se (83) 
- ureja (84) 

 
6 
 
 
4 
 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

- ... in si ponavljam v mislih, ... 
- ..., kolikor se da na pamet ... 
- Učim se večinoma na pamet. 
- ..., al pa če je kaj takega, se pač na pamet naučim. 
- Si včasih kaj podčrtam, ... 
- Ja, si podčrtam, če imam dosti, ... 
- ... – si ful zapomnim, ko gledam stran in preletim skozi, mogoče gre za eno vrsto fotografskega spomina... 
- ..., skušam obnoviti, ali sem ujela vse. 
- Skušam si te stvari razumsko razložit. 
- Ja, naučim se tako, da si poskusim čim bolj logično zapomnit vse. 
- Ja imam, vsaki dan po malo, po malih korakih. 
- ..., muzike vedno poslušam poleg, vseeno kaka zvrst, vseeno se lažje učim. 
- Delam se, da  se učim.   
- ..., da si sproti vse v mapo zlagam, ... 

 Učinkovitost 
- uspešno (92–105) 
 
 
 

- ne-učenje (103) 
- lahek program (104) 
- učenje pomaga (105) 

- delno uspešno (106–113) 
 
 
- zelo uspešno (87–91) 

 
13 
 

 
 
 
1 
1 
1 
7 
 
 
5 

- Se mi zdi, da je to uspešna strategija.  
- Ja, meni je to v redu način, se bolj znajdem v svojih zapiskih kot pa v zvezku. 
- Se izkaže za uspešno ja, težko se bi učil če ne bi muzike poslušal. 
- Ja, to se je pokazalo za uspešno, za zdaj mi je šlo vse vredi. 
- Je pa uspešen, glede na ocene lahko rečemo da je. 
- Ja, uspešna sem, tak da pač ga ne rabim. 
- Je zelo lahek program, kot v OŠ. 
- Vsekakor mi je to (učenje) do sedaj pomagalo. 
- Pri nekaterih predmetih je to uspešno, pri drugih pa to ne gre najbolje. 
- ... in to učenje je vsaj pri meni zelo uspešno. 
- Pri nekaterih predmetih je to ok, pri nekaterih ni. 
- Je to zelo uspešen način, saj sem uspešna v šoli. 
- Pokazal se je za zelo uspešnega, saj vedno dobim pozitivno oceno. 
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Priloga 67: Urnik učenja dijakov – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
35. Imaš svoj urnik za učenje? Se ga uspeš držati? (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ne uspem 10= povsem uspem)? 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Urnik u čenja dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja  

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Ima (1–9) 
- občasno (4–6) 
- in se povsem drži (7,8) 
- voljo (7) 

9 
3 
2 
1 

- Mam svoj urnik, ... 
- Ja, kakor kdaj. Sem si ga tudi kdaj probala delat, pa se pol tak nisem držala, tak da zaj bolj ne. 
- Povsem se uspem držati urnika. 
- Ful je naporno vseskup, mi težje uspeva, ampak mam vseeno voljo. 

 Nima (10–45) 
 
 
 
 
 
 
- ne potrebuje (32–38) 

- se ne uči (36–38) 
-  

- ne zmore (39–41) 
-  
- nikoli ni imel/a (42–44) 
-  
- ni pomembno (45) 

35 
 
 
 
 
 
 
7 
3 
 
3 
 
3 
 
1 

- Nimam svojega urnika, saj se ne učim dosti. Torej ne morem odgovoriti na naslednje vprašaje. 
- Nimam urnika, ker ne vem na koncu kje se me drži rit in glava. 
- Nimam urnika, tak da ne vem, kako bi to podala.  
- Nimam urnika in se ga torej ne držim.  
- Tudi urnika nimam svojega, ... 
- To nimam, urnika … ne nimam urnika, ... 
- Urnika...? Se učim čisto različno, ne morem podati ocene. 
- Ne, nimam. Ga ne rabim  
- Ne, nimam... – če nena rabim se ne učim. 
- Ne, nimam ga, če se ne učim. 
- Nimam urnika, se ga itak ne bi držala, ker nisem tak tip.  
- Pfuuu...ne, nimam. Se mi ne obnese. Nikoli se mi ni. 
- Nimam urnika, niti od osnovne šole naprej ga nimam. 
- Ne, to nikoli nisem mela. 
- Ne, imam pa urnik za vsakodnevne rekreacije. Grem počivat, ker sem ful utrujen človek od vseh stvari, jem, 

se družim s prijateljico, tu in tam kakšen zmenek in lovljenje bivšega fanta. 
 Uči se (46–80) 

- pri ali po pouku (46–52) 
- popoldan (48–51) 
- v šoli (46) 
- sproti (47) 
- ko ni za računalnikom (52) 

- zvečer ali ponoči (58–65) 
 
 
 

35 
7 
4 
1 
1 
1 
7 
 
 
 

- ..., ko pridem domov se preoblečem in se grem počasi učit in potem spet delam kaj drugega, pa spet nazaj 
učit, da se ne cel čas učim.   

- Če mi uspe, probam za šolo kaj naredit ko pridem domov, ...  
- ..., 1 dan pač kar se učim, pa v šoli kar se učim  … 
- Med tednom sproti, ... 
- ..., in ko nisem za računalnikom, ... 
- ..., učim se vedno zvečer ..., da si res zapomnim.  
- ..., najraje se učim zvečer, ... ker  takrat imaš tudi največji mir. 
- To je zdaj tak, da zdaj izvzamem sezono, ko nisem treniral, sem imel zelo malo časa za učenje, tako da sem 

se večinoma učil ponoči – ni šlo drugače. 
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- ko je potrebno (70–76) 
 
 
- zgodaj zjutraj (53–56) 
- ko je nujno (77–80) 
 
- pred preverjanjem (56–58) 
- med vikendi (66, 67) 
- ko ima čas (68, 69) 

7 
 
 
4 
4 
 
3 
2 
2 

- ..., ko imamo v šoli termine postavljene, se tak začnemo učit, pa preračunam koliko časa bom rabla.   
- ..., učim se res samo takrat ko rabim ... 
- ..., čisto po potrebi delam. 
- Če se učim se pa učim zgodaj zjutraj ... 
- ..., učim se zgolj takrat, ko vem da drugače ne gre. 
- ..., če se moram se pol pač učim. 
- Če se že učim, se navadno samo pred testom. 
- Najbolj računam na vikende, ...  
- Če je čas se učim, če ga ni, se pa ne. 
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Priloga 68: Razlogi dijakov za učenje – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
36. Kaj je najpomembnejši razlog za to, da se učiš za šolo? Zakaj se pravzaprav učiš? 
 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Razlogi dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja za učenje 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Za prihodnje/prihodnjo (21–43) 
- dosežke (33–41) 
 
 
- cilje (26–32) 
 
 
- osamosvojitev (24) 
- partnerstvo (25) 
- potrebe (42) 
- reference (43) 

23 
9 
 
 
7 
 
 
1 
1 
1 
1 

- Najpomembnejša mi je neka bodočnost, vizija, ... 
- Ja, da bom nekaj iz sebe naredla, ... 
- Učim se, da bom neki naredo iz sebe, ker ne mislim … kak naj rečem … da bi neki klošar bil, ... 
- Učim se, da bo nekaj enkrat z mene... 
- Ja, da dosežem svoje cilje, ki sem si jih zadala – vse te, kar sem opisala danes. 
- ..., pa ker mam neke cilje, ki bi jih rada enkrat dosegla. 
- ..., da npr. dosežem določene cilje, ki sem si jih zastavil oz. si jih bom še v prihodnosti. 
- Da bom enkrat lahko živel, mel neko službo, hišo, ženo... 
- ..., pa tudi punce ne moreš dobit, ker najbrž bi se našla katera, ko ne bi htela met fanta brez šole. 
- Da nekaj dosežem v šoli je to zato, da zadovoljim svoje potrebe, ...  
- ..., če bom potreboval referenco, se bom lahko vrnil na šolo ... 

 Za zaposlitev (44–61) 
 
 
- in poklic (55–60) 
 
- boljšo (50–53) 
 
- in osamosvojitev (54) 
- želeno (61) 

18 
 
 
6 
 
4 

 
1 
1 

- To, kar sem rekla prej – neka dobra služba in tako naprej. 
- … ker tu ne moreš dobit službe brez šole, tak je dandanes. 
- ..., pa da neko službo enkrat dobim. 
- ... in dobim poklic, ki si ga želim. 
- Ja da bom nekaj znala, pa mela poklic. 
- ...zdaj ne želim si nekega ful težkega dela, tak da tudi zato. 
- ...da bom mela neki fajn poklic, da ne bom kar nekdo. 
- Da pač mam neko službo vredi, vredi hišo, denar ... to mi je razlog. 
- … vse je odvisno od tebe, da boš lahko v življenju delal nekaj kar te veseli. 

 Zase (62–77) 15 - V bistvu pa se učim sama za sebe. 
- Pravijo, da se učimo za sebe – jaz se strinjam s tem, ... 
- Jaz se učim za svojo dušo, toliko da jo naredim ... 
- V bistvu se učim zaradi sebe … 
- Učim se za sebe, ziher. 

 Za izobrazbo (1–13) 
 
 
 

13 
 
 

 

- ..., pa zato ker moram šolo met. 
- Bilokero šolo bi naredil, vse bi bilo dobro, pa naj bo to gimnazija, živilska, trgovska. 
- Da naredim šolo, pa se je rešim, ... 
- Učim se, ko se, no... da ne bom neki luzer, ker srednjo šolo pač moraš met... 
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- za starše (12, 13) 2 - Za pozitivne, da se rešim... Po pravici. 
- Učim se malo in zato, da zadovoljim željam svojim staršem, da bodo rekli, da je naredil srednjo šolo. 

 Za uspešnost, dosežke  
(83–93) 
- za ocene (83, 93) 
- za izkušnje/motivacijo (87) 
- za dokazovanje sposobnosti 
     (88, 90) 

10 
 
2 
1 
 
2 

- ..., da bi bila uspešna… 
- Učim se zato, da dobim vsaj pozitivno oceno. 
- Dejansko se učim samo za ocene, ... 
- ... in tudi sam dobiš izkušnje ter motivacijo, ... 
- Učim se, da bi bila uspešna, da bi pokazal, da zmorem, da nisem tumasta, da vsem dokažem. 
- Ker hočem biti kar se tiče na področju šolskega uspeha najboljši, ne smem biti povprečen, ampak moram 

biti med najboljšimi. 
 Za nadaljnje izobraževanje  

(14–20) 
- in status (20) 

6 
 
1 

- Pa da se mogoče še kam dalje vpišem. To še ne vem kam, rada pa bi... 
- Zato da bom mela čim večje možnosti za vpis na zaželjen faks, ... 
- …, da bi lahko še na faks šla, pa malo več tudi bla potem. 

 Za znanje in življenje (78–82) 
 
 
 
- ne za življenje (82) 

5 
 
 
 
1 

- Ja da kaj znam..., 
- Drugi razlog, ki ga pogosto moji vrstniki in tudi drugi jemljejo bolj za šalo kot zares, je ta, da kar se 

Janezek nauči, to Janezek zna. 
- ..., ker vem, da bom ta znanja še uporabila v življenju – tako ali drugače. 
- Ker tisto kar se učimo, tak ne bomo rabli kdaj vedet. Tisto kar bi pa rabil, se pa nikoli ne učimo. 
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Priloga 69: Ocena dijakov o povezanosti šolskega dela s prihodnjimi cilji – kvantitativno-kvalitativna preglednica 
37. Je šolsko delo povezano (bo zate koristno, da boš dosegel prihodnje cilje) s tvojimi prihodnjimi cilji (podaj samooceno na lestvici od 1 do 10/ 1= nikakor ni povezano, 10= 
povsem je povezano)? 
 
 
 

 Kvantitativno-kvalitativna preglednica 
Ocena dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja o povezanosti šolskega dela s prihodnjimi cilji 

  
 Pojem 2. reda Št. primerov        Primeri postavk 

 Povezano zaradi  (17–39) 
- vsebine predmetov (17–21) 
 
 
- možnosti nadaljnjega 
     izobraževanja (35–39) 
 
 
 
- možnosti dosežka (22–24) 
 
 
- možnosti zaposlitve (25–27) 
 
- pridobivanja veščin za 
     življenje (28–30) 
- pomembnosti izobrazbe  
     (31–33) 
 
- možnosti osamosvojitve (34) 

22 
5 

 
 
 

5 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
1 

- Vse ima svoj namen, vsak predmet, mislim da je dobro biti razgledan. 
- Določene stvari, ki jih učenci, dijaki, študentje in drugi odnesemo s predavanj, so nam v pomoč, da se 

morebiti v službi in/ali v življenju samem znamo prilagoditi oz. rešiti težavo, v kolikor nastopi. 
- Ja, ker bolj bom pridna v šoli, bolj pri pouku in sodelujem, več odnesem od tega. Moje nadaljnjo življenje 

je odvisno od tega, in je to najbolj povezano. 
- Ja, tu se učimo takšne vsebine, ki mi bodo prišle prav pri študiju in življenju.  
- …, ker tako kot sem rekla, rada bi šla na faks, pa moraš vsaj 3+2 met nareto.  
- ..., ampak na splošno se mi zdi, da mi bo to znanje prišlo prav morda pri nadaljevanju študija (če bom 

uspel) in nadaljnjem učenju. 
- Normalno da so povezani – boljše rezultate imaš, večje so možnosti da ti nekaj dosežeš.  
- Če imaš pri šolskem delu dobre ocene, potem je velika verjetnost, da boš uspešen. So pa še drugi dejavniki, 

ki tudi vplivajo na uspešnost – sovrstniki in odnosi. 
- Ja pač, je pomembno, ker cilji so tudi to, da dobiš službo, da se nekje zaposliš.  
- Ja, seveda je povezano, ker če nimaš šole tudi službe nimaš. 
- Neka vztrajnost – to se naučiš v šoli in je potemtakem pomembno. 
- Gre za nek posredni vpliv, neka odločnost in odzivnost – to ti sigurno da šola in pomaga. 
- ..., šolsko delo je povezano z mojimi cilji, saj je znano, da šola je le šola – če nimaš šole, ne moreš dosegati 

tistega, kar si želiš in kar boš rabil v življenju. 
- Ja, seveda je povezano, če hočeš nekaj naredit v življenju, ti šola zelo koristiti oziroma je nujna. 
- Je povezano, ker bom dobil znanje, službo in denar in bom imel življenje, kot si ga želim. 

 Delno povezano (40–55) 16 - Recimo… ja na nek način mi že koristi, ker drugače potem vseeno ni fakultete. 
- Tak srednje je, za naprej, ... 
- Na nek način mi pomaga pri tem, pri uresničitvi ciljev.  
- Za ene mogoče je, za mene ravno ni nekaj posebno, razen mogoče potem za službo. 
- Bom vidla, kako bo dalje – najprej bom vidla kako bo po maturi. 

 Ni povezano (56–69) 
- drugi cilji (63–69) 
- šola je obveza (60) 

14 
7 
 

- V večini primerov je tak – ampak v mojem primeru šola trenutno ni temelj mojih ciljev ... 
- Ne, ni povezano, ker jaz mam čist druge cilje. 
- Šolsko delo se mi ne zdi povezano s cilji, nimam namena iti naprej študirat. 
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- šola ne uči za življenje (59) 
- nikakor (61) 
- ni zanimivo (62, 96) 

1 
1 
1 
2 

- Ne, to je pač nekaj kar moraš. Ni povezano za mene. 
- ..., ampak drugače za življenje, da bi te naučili to pa redko kdaj, da ti bi koristilo. 
- Nikakor se mi ne zdijo povezani. Mam čisto druge cilje.   
- Ne, mislim da ne. Prodaja blaga in temelji gospodarstva, to je zanimivo, ostalo pa nikakor. 

 Zelo povezano (8–16) 8 - Ja je, ful je povezano in mi zelo koristi, zaradi tega, ker za zdaj imam itak samo te cilje, da pridem na faks 
in da grem nekam v tujino študirat. 

- Če bom neka v šoli naredo, si bom lažje ustvaro družino, šola veliko pripomore k mojim ciljem, ... 
- Ja, odločno ja, zelo mi koristi … 
- ... – mislim da je vse med sabo fejst povezano. 

 Povsem povezano (1–7) 7 - Zagotovo bi dala 10. 
- Šola je zelo pomemben dejavnik, kajti brez šole mi težko dosežemo kakšen dober poklic, ki si ga želimo oz. 

da bi uspeli v življenju je potrebna šola.  10. 
- Valda da je vse to povezano s šolo in mi koristi. 10 bi ocenila, ker mi je to res zelo pomembno. 
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Priloga 70: Dimenzije pojmovnih podkategorij osebnih dejavnikov ciljev dijakov 
 
 

 
 
 

Pojmovne kategorije 
 

Osebno vrednoteni cilji Kontrolna prepričanja o ciljih Samoučinkovitost  
pri doseganju ciljev  
 

Konflikt ciljev 

Dimenzije pojmovnih 
podkategorij 
 
 
 
 

osebne prioritete 
- družina (18) 
- medosebni odnosi (12) 

zaposlitve/osamosvojitev 
(7) 

- izobrazba (7) 
- vizija uspešne prihodnosti 

(5) 

pretekle izkušnje 
izkušnja neuspešnosti (15) 
izkušnja uspešnosti (15) 
izkušnja občasne uspešnosti 
(12) 
izkušnja večinske uspešnosti 
(5) 

 

prepričanja o sposobnostih 
- skoraj povsem sposobni (16) 
- povsem sposobni (13) 
- sposobni (11) 

situacijsko odločanje o 
pomembnosti ciljev 
- šola je prioriteta (15) 
- prioritete socialne (14) 
- prioritete odvisne 
     od koristnosti cilja (9) 
- postopno in  
     situacijsko odločanje (8) 
- glede na pomembnost in 
     aktualnost cilja (6) 
- razumsko odločanje (3) 

časovne prioritete 
- prijatelji (12) 
- šola (9) 
- družina (8) 
- partnerstvo (8) 
- hobiji (7) 
- šola ni (5) 

razmišljanja o negativnih 
izkušnjah 
- razmišlja (26) 
- ne razmišlja (17) 
- poudarja določene vidike 
       razmišljanja (13) 
 
 

učinkovitost reševanja 
problemov 
- skoraj povsem učinkoviti 

(18) 
- učinkovitost odvisna od... 

(14) 
- učinkovitost dosegajo 
     s pogovorom (13) 
- povsem učinkoviti (11) 
- samostojni (11) 
- delno učinkoviti (10) 
- učinkoviti (9) 
- nimajo problemov (4) 

vpliv zaznane uporabnosti in 
koristnosti nalog 
- vpliva (24) 
- ne vpliva (8) 
- naloge so enakovredne (3) 
- vprašanja ne razume (3) 
- je vseeno (2) 
 

razmišljanja o ciljih 
- vsakodnevno (19) 
- ne pogosto (4) 
- po potrebi (4) 
- ne razmišlja (3) 

prepričanja o dosegljivosti ciljev 
- povsem prepričani(19) 
- skoraj povsem prepričani (15) 
- prepričani (6) 

 

  
 
 
 

* ()= število postavk 
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Priloga 71: Dimenzije pojmovnih podkategorij vedenjskih dejavnikov ciljev dijakov 
 

 

 

Pojmovne 
kategorije 
 

Cilji dosežka Cilji obvladovanja učenja 
 

Neposredna samoregulacija 
ciljev 
 

Vztrajnost, trud, predanost 
ciljem 
 

Dimenzije 
pojmovnih 
podkategorij 
 
 
 

pomembnost šolske uspešnosti  
- je pomembna (23) 
- je najbolj pomembna (22) 
- ni pomembna (5) 
 
 

lastna učinkovitost učenja  
- imajo lastni način (12) 
- nimajo lastnega načina (9) 
- učijo se pri pouku (4) 

učijo se pred preverjanjem 
(4) 

- učijo se z branjem (16) 
- učijo se z izpisovanjem (8) 
- učijo se s ponavljanjem (7) 
- učijo se na pamet (6) 
- učijo se učinkovito (13) 
- učijo se delno učinkovito (7) 

pogovori o ciljih  
- se pogovarjajo (59) 

- s starši (21) 
- s prijatelji (17) 
- s fantom/dekletom (7) 

- se ne pogovarjajo (10) 

predanost ciljem  
- povsem predani (15) 
- skoraj povsem predani (7) 
- predani (7) 
- delno predani (6) 
- predanost odvisna od cilja (6) 

 pomembnost učenja za šolo  
- je najbolj pomembno (13) 
- je delno pomembno (11) 
- je redko pomembno (5) 

urnik učenja  
- nimajo urnika (35) 
- imajo urnik (9) 
- učijo se (35) 

- pri pouku (7) 
- zvečer ali ponoči (7) 
- ko je potrebno (7) 
- popoldan (4) 

načrti in strategije  
- nimajo načrta in strategije 

(35) 
- imajo načrt, nima strategije 

(3) 
- nimajo načrta, strategije (2) 

vztrajnost pri doseganju ciljev  
- povsem vztrajni (17) 
- skoraj povsem vztrajni (15) 
- delno vztrajni (8) 

 pogostost učenja, spodbude in  
ovire  
- imajo spodbude (44) 
- se samospodbujajo (9) 
- se učijo po potrebi (10) 
- se učijo pred preverjanjem 

(8) 
- navajajo ovire(24) 
- se ne učijo (8) 
- jih priganjajo k učenju (3) 

razlogi za učenje  
- za prihodnje/prihodnjo (23) 

- dosežke (9) 
- cilje (7) 

- za zaposlitev(18) 
- zase (15) 
- za izobrazbo (13) 
- za uspešnost (10) 
- za nadaljnje izobraževanje 

(6) 

postavljanje konkretnih podciljev 
- ne postavljajo (29) 
- uporabljajo male korake (12) 
- poudarjajo samovplive (9) 
- poudarjajo vplive okolja (7) 
 

sprotno opravljanje šolskih 
obveznosti 
- ne opravljajo sproti (28) 
- občasno opravljajo sproti 

(12) 
- skoraj vedno opravljajo sproti 

(3) 
- vedno opravljajo sproti (2) 
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- za znanje in življenje (5) 
  povezanost šolskega dela s 

prihodnjimi cilji 
- je povezano (22) 
- je delno povezano (16) 
- ni povezano (14) 
- je zelo povezano (8) 
- je povsem povezano (7) 

oblikovanje sistema konkretnih 
podciljev 
- nimajo sistema (42) 
- imajo sistem (9) 

 
 
 
 
 
 

* ()= število postavk 
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Priloga 72: Dimenzije pojmovnih podkategorij okoljskih dejavnikov ciljev dijakov 
 
 

 

Pojmovne kategorije 
 

Prihodnji, socialno  
statusni cilji   

Vpliv konteksta   Socialna podpora   

Dimenzije pojmovnih 
podkategorij 
 
 

prihodnji cilji  
- imajo cilje (48) 

- za zaposlitev (12) 
- končati šolo (10) 
- ustvariti si družino (8) 
- nadaljevati izobraževanje (7) 

- imajo veliko ciljev (4) 
- nimajo ciljev (2) 

zadostnost informacij za doseganje ciljev  
- imajo dovolj informacij (69) 
- lastno poizvedovanje (11) 
- pridobijo iz svetovnega spleta (8) 
- pridobijo od staršev (8) 
- pridobijo iz okolice (7) 
- pridobijo v šoli (6) 
 

podpora družine   
- podpirajo (36) 
- vplivajo negativno (25) 
- vplivajo pozitivno (24) 

ne sprejemajo omejevanja 
(6) 

- negativnih vplivov ni (5) 
- podpirajo pozitivno (3) 
- ne vplivajo (3) 
- ne podpirajo (2) 

 predstava o prihodnosti  
- predstava o zaposlitvi (21) 
- vizija družine (13) 
- nejasna prihodnost (5) 
- poudarjanje življenjskih standardov (5) 
- zaključeno izobraževanje (5) 
- osamosvojitev (4) 
- odsotnost razmišljanja o prihodnosti (4) 

vpliv okolja na postavljanje ciljev  
- vpliva družina (26) 
- vplivajo prijatelji (16) 
- samovplivajo (11) 
- vpliva šola (9) 
- vpliva fant/dekle (6) 
- ni vpliva (1) 
 

podpora vrstnikov   
- podpirajo (25) 
- ne vplivajo (15) 
- vplivajo (11) 
- ne podpirajo (7) 
- vplivajo negativno (7) 
- vplivajo pozitivno (5) 

 prihodnji cilji kot pomoč pri preseganju 
negativnih izkušenj  
- so jim v pomoč (36) 
- nimajo negativnih izkušenj (2) 

vpliv družine   
- vplivajo s podporo in svetovanjem (19) 
- ne vplivajo (9) 

vplivajo s pritiskom in izkušnjo lastnega šolskega  
neuspeha (8) 

 

 pogostost razmišljanja o okoliščinah za 
dosego cilja 
- ne razmišljajo (19) 
- razmišljajo (8) 
- občasno razmišljajo (5) 
- pogosto razmišljajo (5) 
- ne priznavajo okoliščin (3) 

vpliv šole 
- vplivajo osebni odnosi, podpora, spodbuda, pomoč 

(16) 
- vpliva vsebina programa/predmetov (15) 
- vpliva dobro počutje, klima, medosebni odnosi(13) 
- ni vpliva (9) 
- vpliva negativno (8) 
- pozitivno vpliva učni uspeh (8) 

 
 

 

  vpliv vrstnikov   
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- vplivajo (32) 
- ne vplivajo (22) 
- negativno vplivajo sošolci (5) 

  vpliv medijev  
- vplivajo (19) 
- vplivajo pozitivno (16) 
- ne vplivajo (15) 
- vplivajo negativno (10) 
- zelo ali občasno vplivajo (8) 

 

  vpliv učiteljev na strategije  
- vplivajo (35) 
- vplivajo pozitivno (16) 
- vplivajo negativno (15) 
- ne vplivajo (15) 

 
 
 
 

* ()= število postavk 
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Priloga 73: Odnosna razmerja med osebnostnimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzročni pogoji Osebno vrednoteni cilji – osebne prioritete 
- izkušnja neuspešnosti (15) 
- družina (18) 
- medosebni odnosi (12) 
- zaposlitve/osamosvojitev (7) 
- izobrazba (7) 
- vizija uspešne prihodnosti (5) 

 Samoučinkovitost pri doseganju ciljev – prepričanja o sposobnostih 
- skoraj  povsem sposobni (16) 
- povsem sposobni (13) 
- sposobni (11) 

Aktualna situacija Osebno vrednoteni cilji – časovne prioritete 
- prijatelji (12) 
- šola (9) 
- družina (8) 
- partnerstvo (8) 
- hobiji (7) 
- šola ni (5) 

 Kontrolna prepričanja o ciljih – pretekle izkušnje 
- izkušnja uspešnosti (15) 
- izkušnja občasne uspešnosti (12) 
- izkušnja večinske uspešnosti (5) 

Kontekst Konflikt ciljev – situacijsko odločanje o pomembnosti ciljev 
- šola je prioriteta (15) 
- prioritete socialne (14) 
- prioritete odvisne od koristnosti cilja (9) 
- postopno in situacijsko odločanje (8) 
- glede na pomembnost in aktualnost cilja (6) 
- razumsko odločanje (3) 

 Kontrolna prepričanja o ciljih – razmišljanja o negativnih izkušnjah 
- razmišlja (26) 
- ne razmišlja (17) 
- poudarja določene vidike razmišljanja (13) 

Intervenirajo či pogoji Konflikt ciljev – vpliv zaznane uporabnosti in koristnosti nalog 
- vpliva (24) 
- ne vpliva (8) 
- naloge so enakovredne (3) 
- vprašanja ne razume (3) 
- je vseeno (2) 

 Kontrolna prepričanja o ciljih – prepričanja o dosegljivosti ciljev 
- povsem prepričani(19) 
- skoraj povsem prepričani (15) 
- prepričani (6) 

Strategije, akcije in 
interakcije 

Osebno vrednoteni cilji – razmišljanja o ciljih 
- vsakodnevno (19) 
- ne pogosto (4) 
- po potrebi (4) 
- ne razmišlja (3) 

 Samoučinkovitost pri doseganju ciljev – učinkovitost reševanja 
problemov 
- skoraj povsem učinkoviti (18) 
- učinkovitost odvisna od... (14) 
- učinkovitost dosegajo 
    s pogovorom (13) 
- povsem učinkoviti (11) 
- samostojni (11) 
- delno učinkoviti (10) 
- učinkoviti (9) 
- nimajo problemov (4) 
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Priloga 74: Odnosna razmerja med vedenjskimi dejavniki ciljev dijakov 
 

Vzročni pogoji Cilji dosežka – pomembnost šolske uspešnosti  
- je pomembna (23) 
- je najbolj pomembna (22) 
- ni pomembna (5) 

 Cilji dosežka – pomembnost učenja za šolo  
- je najbolj pomembno (13) 
- je delno pomembno (11) 
- je redko pomembno (5) 

 Cilji obvladovanja učenja – lastna  učinkovitost učenja  
- imajo lastni način (12) 
- nimajo lastnega načina (9) 
- učijo se pri pouku (4) 
- učijo se pred preverjanjem (4) 
- učijo se z branjem (16) 
- učijo se z izpisovanjem (8) 
- učijo se s ponavljanjem (7) 
- učijo se na pamet (6) 
- učijo se učinkovito (13) 
- učijo se delno učinkovito (7) 

Aktualna situacija Vztrajnost, trud, predanost ciljem – predanost  ciljem  
- povsem predani (15) 
- skoraj povsem predani (7) 
- predani (7) 
- delno predani (6) 
- predanost odvisna od cilja (6) 

 Vztrajnost, trud, predanost ciljem – vztrajnost pri doseganju ciljev  
- povsem vztrajni (17) 
- skoraj povsem vztrajni (15) 
- delno vztrajni (8) 

 Vztrajnost, trud, predanost ciljem – sprotno opravljanje šolskih obveznosti 
- ne opravljajo sproti (28) 
- občasno opravljajo sproti (12) 
- skoraj vedno opravljajo sproti (3) 
- vedno opravljajo sproti (2) 

 Cilji obvladovanja učenja – urnik učenja  
- nimajo urnika (35) 
- imajo urnik (9) 
- učijo se (35) 

- pri pouku (7) 
- zvečer ali ponoči (7) 
- ko je potrebno (7) 
- popoldan (4) 

Kontekst Cilji obvladovanja učenja – razlogi za učenje  
- za prihodnje/prihodnjo (23) 

- dosežke (9) 
- cilje (7) 

- za zaposlitev(18) 
- zase (15) 
- za izobrazbo (13) 
- za uspešnost (10) 
- za nadaljnje izobraževanje (6) 
- za znanje in življenje (5) 

 Cilji obvladovanja učenja – povezanost šolskega dela s prihodnjimi cilji 
- je povezano (22) 
- je delno povezano (16) 
- ni povezano (14) 
- je zelo povezano (8) 
- je povsem povezano (7) 

Intervenirajo či pogoji Cilji dosežka – pogostost učenja, spodbude in ovire  
- imajo spodbude (44) 
- se samospodbujajo (9) 
- se učijo po potrebi (10) 
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- se učijo pred preverjanjem (8) 
- navajajo ovire(24) 
- se ne učijo (8) 
- jih priganjajo k učenju (3) 

 Neposredna samoregulacija ciljev – pogovori o ciljih  
- se pogovarjajo (59) 

- s starši (21) 
- s prijatelji (17) 
- s fantom/dekletom (7) 

- se ne pogovarjajo (10) 
Strategije, akcije in 
interakcije 

Neposredna samoregulacija ciljev – načrti in strategije  
- nimajo načrta in strategije (35) 
- imajo načrt, nima strategije (3) 
- nimajo načrta, strategije (2) 

 Neposredna samoregulacija ciljev – postavljanje konkretnih podciljev 
- ne postavljajo (29) 
- uporabljajo male korake (12) 
- poudarjajo samovplive (9) 
- poudarjajo vplive okolja (7) 

 Neposredna samoregulacija ciljev – oblikovanje sistema konkretnih podciljev 
- nimajo sistema (42) 
- imajo sistem (9) 
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Priloga 75: Odnosna razmerja med okoljskimi dejavniki ciljev dijakov 
 

Vzročni pogoji Vpliv konteksta – vpliv okolja na postavljanje ciljev  
- vpliva družina (26) 
- vplivajo prijatelji (16) 
- samovplivajo (11) 
- vpliva šola (9) 
- vpliva fant/dekle (6) 
- ni vpliva (1) 

 Vpliv konteksta – vpliv družine   
- vplivajo s podporo in svetovanjem (19) 
- ne vplivajo (9) 
- vplivajo s pritiskom in izkušnjo lastnega šolskega  neuspeha (8) 

 Vpliv konteksta – vpliv šole 
- vplivajo osebni odnosi, podpora, spodbuda, pomoč (16) 
- vpliva vsebina programa/predmetov (15) 
- vpliva dobro počutje, klima, medosebni odnosi(13) 
- ni vpliva (9) 
- vpliva negativno (8) 
- pozitivno vpliva učni uspeh (8) 

 Vpliv konteksta – vpliv vrstnikov  
- vplivajo (32) 
- ne vplivajo (22) 
- negativno vplivajo sošolci (5) 

 Vpliv konteksta – vpliv medijev  
- vplivajo (19) 
- vplivajo pozitivno (16) 
- ne vplivajo (15) 
- vplivajo negativno (10) 
- zelo ali občasno vplivajo (8) 

 Vpliv konteksta – vpliv učiteljev na strategije  
- vplivajo (35) 
- vplivajo pozitivno (16) 
- vplivajo negativno (15) 
- ne vplivajo (15) 

Aktualna situacija Prihodnji, socialno statusni cilji – prihodnji cilji  
- imajo cilje (48) 
- za zaposlitev (12) 
- končati šolo (10) 
- ustvariti si družino (8) 
- nadaljevati izobraževanje (7) 
- imajo veliko ciljev (4) 
- nimajo ciljev (2) 

 Prihodnji, socialno statusni cilji – predstava o prihodnosti  
- predstava o zaposlitvi (21) 
- vizija družine (13) 
- nejasna prihodnost (5) 
- poudarjanje življenjskih standardov (5) 
- zaključeno izobraževanje (5) 
- osamosvojitev (4) 
- odsotnost razmišljanja o prihodnosti (4) 

Kontekst Vpliv konteksta – zadostnost informacij za doseganje ciljev  
- imajo dovolj informacij (69) 
- lastno poizvedovanje (11) 
- pridobijo iz svetovnega spleta (8) 
- pridobijo od staršev (8) 
- pridobijo iz okolice (7) 
- pridobijo v šoli (6) 

 Prihodnji, socialno statusni cilji – prihodnji cilji kot pomoč pri preseganju negativnih 
izkušenj  
- so jim v pomoč (36) 
- nimajo negativnih izkušenj (2) 

Intervenirajo či pogoji Socialna podpora – podpora družine   
- podpirajo (36) 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 448

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vplivajo negativno (25) 
- vplivajo pozitivno (24) 
- ne sprejemajo omejevanja (6) 
- negativnih vplivov ni (5) 
- podpirajo pozitivno (3) 
- ne vplivajo (3) 
- ne podpirajo (2) 

 Socialna podpora – podpora vrstnikov   
- podpirajo (25) 
- ne vplivajo (15) 
- vplivajo (11) 
- ne podpirajo (7) 
- vplivajo negativno (7) 
- vplivajo pozitivno (5) 

Strategije, akcije in 
interakcije 

Prihodnji, socialno statusni cilji – pogostost razmišljanja o okoliščinah za dosego cilja 
- ne razmišljajo (19) 
- razmišljajo (8) 
- občasno razmišljajo (5) 
- pogosto razmišljajo (5) 
- ne priznavajo okoliščin (3) 
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Priloga 76: Evalvacija odnosnih razmerij med osebnimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalvacijska ugotovitev 
 

Primeri empiri čnih postavk 

Družina dijakom predstavlja 
pomemben varovalni 
dejavnik. 

- Družina mi je ful pomembna, pa to da se razumemo in da se ne kregamo. 
- Družina, da vse štima, na splošno, šola mi ni pomembna. 
- Družina, da se razumemo, to je prvo, da si pomagamo, ... 

Dijaki imajo visoka 
prepričanja  
o dosegljivosti ciljev. 

- V sebe sem zelo prepričana, ker če ne bom jaz, ne bo nihče. 
- Sem povsem prepričan, imam dovolj motivacije, energije, vsega. 
- Popolnoma sem prepričan, saj sem že prej omenil, da imam dovolj moči in vere vase in  

dovolj sposobnosti. 
- 100 % sem prepričan, samo to me obremenjuje, da se nea spravim k sebi, da si puščam 
       preveč časa. 

Dijaki so nestabilni v 
zaznavanju lastne 
samoučinkovitosti. 

- Jaz sem 100 % prepričan v sebe, ker vem – da če to hočem, da če se bom za nekaj 
potrudil, da mi bo nekaj uspelo, ker da ne bom rekel – da bi lahko, pa sploh nisem probal. 

- Sem sposoben, definitivno, sicer sem včasih malo len, ampak če imaš neko željo, 
      postopoma je potrebno doseč. 
- Sposoben sem jih doseči, samo me skrbi, ker sem len. 
- Ja vem da sem jih sposobna, ampak vse je odvisno od moje lenobe. Sem ful lena, vsak mi 
      to reče. Če ne bi bila lena, bi lahko vse cilje izpolnila, ne morem se pa prisilit, da ne bi    

bila več lena. 
- Recimo lani mi ni uspelo, da nisem letnika naredila … sem nameravala, ampak ga nisem. 

Letos ga nameravam narediti 1000 %. 
- Sem bil na prometni, ampak sploh ni šlo, ker nisem bil discipliniran, ni se mi najbolj dalo, 

tako da ni bilo dobro. 
- V preteklosti, če dam na stran šolo, sem skoraj vse cilje, kar sem si zadal – dosegel. 
- Zdaj mi gre dobro, ampak lani pa sem komaj speljala vse, ker nisem najbolj hodla v šolo. 

To mi je zdaj letos dobra šola, tak da je ne bom ponovila. 
- Ja vedno mi ni uspelo doseči svojih ciljev, ker je vedno kaka prepreka prišla poleg. 
- Sprva sem imel občutek, da je vsak cilj, ki si ga postavim, previsok, oz. ga ne morem 

doseči, kasneje pa sem ugotovil, da je dovolj zgolj to, da verjamem vase in svoje      
sposobnosti. 

Dijaki so razdvojeni med 
cilji dosežka in socialnimi 
cilji. 
 

- Večino časa sem s fantom, s pesom, gremo skupaj na sprehod. 
- Največ časa posvečam svoji punci, ... 
- Pred prijatelji bi izbral šolo, ker je pomembna pri nadaljnji karieri, prijatelje pa lahko 

pridobim sčasoma. 
- Če je recimo cilj prijateljstvo, bi odložila učenje za nekaj ur… če je res tak, ki je bolj 

pomembn osebni cilj, če bi kdo potreboval pogovor. 
- Ja tak če izbiram med fantom in šolo vem, da bi morala kaj bolj za šolo delat, pa dostikrat 

izberem fanta. 
- Šolo tak dostikrat malo dam na stran, ker mi je kaj  drugega bolj važno... ne vem, druženje 

al pa kaj. 
- V bistvu grem tam – grem v tisti cilj, za katere vem, da bom bolje počutila, pa četudi je 

manj poplačan, ... drugače pa mi je bolj pomembna zabava.  
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Priloga 77: Evalvacija odnosnih razmerij med vedenjskimi dejavniki ciljev dijakov 
 

 

Evalvacijska ugotovitev 
 

Primeri empiri čnih postavk                                 (* 1= najnižja ocena, 10= najvišja ocena) 
 

Dosežki (šolska 
uspešnost) so dijakom le 
deloma pomembni. 
 

- Letos se bolj trudim kot lani – lani nisem sploh nič delal, vedel sem da ne bom naredil, 
tak kot se bi sam odločil in potem nisem mogel več česa spremeniti. 

- Zgolj toliko, da pridobim želeno izobrazbo, saj je to eden izmed mojih postavljenih ciljev. 
- Sama sem precej lena dostikrat, takrat malo to pozabim.  
- ..., grem na roko staršem – da se za njiju potrudim. Da vem pri sebi, da znam in da lahko 

starši mirno spijo. 
- Je, šola mi je tak pomembna … če sem neuspešna v šoli, to vpliva na mene – ne poslušam 

rada doma, ko mi očitajo da je nekaj narobe.  
- Pa je pomembno, ful je pomembno, ker se trenutno lahko dokažeš s tem, da znaš, da 

zmoreš si sposoben, tako da je po moje kar precej pomembno. 
Učenje je dijakom (kljub 
okoljskim spodbudam in 
pogovorom o ciljih) manj 
pomembno. 
 

- Je tudi pomembno ja, ker lahko tako prideš do nekega poklica. 
- Učenje za šolo se mi zdi najbolj pomembno, saj ocene pridobijo poklic, katerega si si 

izbral in ti to pomaga v bodočem življenju.  
- Če gledam svoj primer – si stvari hitro zapomnim, in takoj dobim lepo oceno. Ne zdi se 

mi najbolj pomembno, ker raje delam druge stvari. Učim se samo,  ko je nujno.  Ni mi 
nekaj posebej pomembno. 

- Itak, da je pomembno, samo jaz se bolj težko lotim. Nisem najbolj za učenje. 
- Bom povedala po pravici, pa tak sem že. Meni ni, jaz se ne učim nekaj posebej, pa mi 

ravno tak gre.  
- Ja zdi se mi pomembno, kaj pa vem …Kaj bom jaz zdaj to rabo? Odvisno od tega, kar 

bom jaz delal.  
- Ni pomembno za mene. Se ne učim, pa imam dobre ocene, torej se ne rabim.  
- Čisto tak bom povedal – grdo bom povedal, šola nas uči kako čim bolje napolniti državi 

blagajno, kar drugega ni smiselno – učimo se v dobro države.  
- Ne zdi se mi pomembno, ker sem dovolj uspešna brez tega. Meni je žal, ampak tako je. 

Dijaki visoko ocenjujejo 
lastno predanost in 
vztrajnost pri doseganju 
ciljev. 
 

- Če gre za kakšno ljubezen, potem ja, potem si ful predan, je kakšna ovira vmes, ampak jo 
poskušamo na najlepši način razrešit. V šoli pa želiš na vsak način popravit.  

- Ja, sem predana,  to pa je desetka (najvišji rang). Vsakodnevno se trudim v zvezi s tem 
čim več  opravit, ne odlašam stvari, nič ne pustim za jutri. 

- Zelo predana, desetka zaradi tega, ker sem prepričana, da bo uspelo vse, kar si zadam. 
To se kaže z resno držo, z govorjenjem – veliko govorim. 

- Ja, sem ja. Deset. Se res trudim, da bi nekaj blo iz mene, včasih pa si sicer malo 
popustim, samo me spodbujajo doma. 

- Ja sedaj da bi bil obseden s svojimi cilji, to nisem – želja je, da bi jih čimbolj zadovoljil, v 
čim večji meri. Ocenil bi to z osem. 

- Ja, vztrajna pa sem, ko se za nekaj odločim, čeprav za neke druge stvari bolj kot za šolo. 
Za drugo deset za šolo sedem. 

- Sem vztrajen vsekakor, lahko rečem petnajst, ker če vidim nek napredek, mi to vliva nekaj 
več upanja za naprej, res vztrajen. 

- Da, zelo sem vztrajen oz. Deset. Kako bi to povedal … da morda mi nekoliko na polovici 
pade motivacija, a vendar pomislim, da ko bo cilj dosežen, bo to za mano, se pomirim in 
dobim nov zagon oziroma moč za nadaljevanje doseganja svojih ciljev. 

- Ja, sem vztrajna, to se vidi, včasih obupam pri nekaterih stvareh – če meni ni všeč, potem 
obupam, ko pa se mi gre za neko stvar, takrat pa sem vztrajna za deset. 

Učinkovitost učenja 
dijakov temelji na 
situacijskem in 
površinskem pristopu. 
 

- Če je treba se bom že naučil, ne bom se za brezveze piflal. 
- V bistvu se učim le po potrebi, kajti si zelo hitro zapomnim informacije in se tako ne 

rabim učiti večkrat na dan, ampak tudi za učenje po potrebi pridobim lepe ocene. 
- Učim se le po potrebi, ko mi nekaj nea gre, potem…tak čisto po resnici. 
- Po potrebi, če je kaki test se najbolj učim med tednom, med vikendom se ne, ... 
- ..., pred testom se učim pol ure, 10 ali 5 minut. 
- Ne učim se vsaki dan, ampak tiste dneve pred kontrolno in spraševanjem, tak si tudi 

najbolj zapomnim, ... 
- Ne učim se sploh. Po pravici povedano se še letos nisem učil, ... 
- Časa imam več kot dovolj, ampak preprosto se mi ne da. 
- Večinoma poslušam pri pouku in je to 90 % mojega znanja. 
- Ja imam ja, da si prečitam samo skozi, da se ne neki na blef učim in piflam brezveze. 
- Ja, tak kot sem že rekla, v šoli si probam čim več zapomnit, ker se samo tak učim. 
- Ja jaz berem, berem, berem … res zelo berem sproti, sproti, potem ko se moram pa res 

naučit, pa začnem aktivno in intenzivno brati.  
- Učim se večinoma na pamet. 
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- ...  si ful zapomnim, ko gledam stran in preletim skozi, mogoče gre za eno vrsto 
fotografskega spomina ... 

Dijaki nimajo urnika 
učenja in svojih 
obveznosti ne opravljajo 
sproti. 
 

- Joj, če nimam učenja… ne morem odgovoriti. 
- Nimam svojega urnika, saj se ne učim dosti. Torej ne morem odgovoriti na naslednje 

vprašaje. 
- Nimam urnika, ker ne vem na koncu kje se me drži rit in glava. 
- Ne, nimam... – če nena rabim se ne učim. 
- Nimam urnika, se ga itak ne bi držala, ker nisem tak tip.  
- Ne, imam pa urnik za vsakodnevne rekreacije. Grem počivat, ker sem ful utrujen človek 

od vseh stvari, jem, se družim s prijateljico, tu in tam kakšen zmenek in lovljenje bivšega 
fanta. 

- Tak bom rekla, glede na to, da sem prej zaradi dela ob šoli učenje umaknila na stran, 
moram reči,  da nisem sproti opravljala. 

- Nisem jaz nekaj posebej za šolo, tak da ne. V bistvu sploh ne, samo ko je nujno, ko je 
kriza. Šola mi lih nekak ne leži, zato vse odlašam – in ko je sila se moram učit in se učim 
na silo dobim samo 2- ker če se bi bolje učil, bi takoj dobo 2. Ker to ni tista šola kar jaz 
želim, je to zato tako kot je. 

- Čisto po resnici – ne. Delam čisto po potrebi, res se ne trudim neki. 
- ..., delam takrat,  ko je potrebno – to menda tak vsi delajo.  
- Nič ne delam sproti, samo v šoli kar delamo.  
- Večinoma se trudim vse v šoli naredit, doma sploh ne. Doma za mene ni šole.  

Dijaki lastno učenje 
usmerjajo v prihodnje 
dosežke. 
 

- Najpomembnejša mi je neka bodočnost, vizija, ... 
- Učim se, da bom neki naredo iz sebe, ker ne mislim … kak naj rečem … da bi neki klošar 

bil, ... 
- Da bom enkrat lahko živel, mel neko službo, hišo, ženo... 
- ..., pa tudi punce ne moreš dobit, ker najbrž bi se našla katera, ko ne bi htela met fanta 

brez šole. 
- Ja, da dosežem svoje cilje, ki sem si jih zadala – vse te, kar sem opisala danes. 
- To, kar sem rekla prej – neka dobra služba in tako naprej. 
- Učim se, ko se, no... da ne bom neki luzer, ker srednjo šolo pač moraš met... 
- Učim se, da bi bila uspešna, da bi pokazal, da zmorem, da nisem tumasta, da vsem 

dokažem. 
Dijaki le delno 
prepoznavajo povezanost 
šole s prihodnjimi cilji. 
 

- Določene stvari, ki jih učenci, dijaki, študentje in drugi odnesemo s predavanj, so nam v 
pomoč, da se morebiti v službi in/ali v življenju samem znamo prilagoditi oz. rešiti 
težavo, v kolikor nastopi. 

- Ja, ker bolj bom pridna v šoli, bolj pri pouku in sodelujem, več odnesem od tega. Moje 
nadaljnjo življenje je odvisno od tega, in je to najbolj povezano. 

- Če imaš pri šolskem delu dobre ocene, potem je velika verjetnost, da boš uspešen. So pa 
še drugi  dejavniki, ki tudi vplivajo na uspešnost – sovrstniki in odnosi. 

- Ja, seveda je povezano, če hočeš nekaj naredit v življenju, ti šola zelo koristiti oziroma je 
nujna. 

- Je povezano, ker bom dobil znanje, službo in denar in bom imel življenje, kot si ga želim. 
- V večini primerov je tak – ampak v mojem primeru šola trenutno ni temelj mojih ciljev ... 
- Ne, ni povezano, ker jaz mam čist druge cilje. 
- Šolsko delo se mi ne zdi povezano s cilji, nimam namena iti naprej študirat. 
- Ne, to je pač nekaj kar moraš. Ni povezano za mene. 
- ..., ampak drugače za življenje, da bi te naučili to pa redko kdaj, da ti bi koristilo. 

Dijaki ne načrtujejo, 
nimajo oblikovanega 
sistema podcijev oziroma 
neposredne 
samoregulacije ciljev. 
 

- Jaz ko se spravim učit, delam vse drugo poleg, tak da nimam nekega načina. 
- Nimam sploh načina, ker se itak ne učim. 
- Nekega posebnega nimam, ker tudi če se hočem, se nekam ne morem najbolj zbrat. 
- Nimam svojega načina … čisto nič. 
- Ne, podciljev nimam, ... 
- Svojih ciljev se ponavadi tako dosežem, da grem nanje »direkt« brez kakršnega koli 

predhodnega »usposabljanja«. 
- Nimam posebnih podciljev, grem vedno prosti svojemu cilju, pa če bo bo. 
- Nimam, ker itak vidim če gre gre, ... 
- Podciljev načeloma ne rabiš, ker če nekaj želiš doseči, če imaš jasno sliko sploh ne rabiš 

imeti manjših podciljev, ker  je tak vse jasno. 
- Ne, zato ker se bojim, da bi mi to ne zbilo motivacije, ker bi se zmanjšal nivo motivacije 

za dosegoglavnega cilja. S tem ko bi dosegel nekatere izmed podciljev. 
- Nimam nekih podciljev, meni je najbolj važno da naredim šolo. 
- Čisto se prepustim toku in ne delam nekih vmesnih ciljem, vzameš tisto, kar ti ponuja 

življenja in iz tega narediš najbolje. 
Dijaki za doseganje ciljev 
nimajo strategije 
(odsotnost načrtovanja, 
strategij in sistema 

- Ne vem, če bi že moral met strategijo – prvo pogledam neko stvar in sam pri sebi 
pogledam če sem zmožen, in če sem se tega potem tudi lotim in opravim. 

- Strategijo si oblikujem v glavi, v mislih, kako naj bi izgledalo moje doseganje ciljev. 
- Ne, nimam načrta izdelanega – po moje tako najboljše, da slediš toku in vidiš kaj ti 
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podciljev). 
 

življenje prinaša vse to prilagodiš.  
- Nimam lih nekega načrta in strategija, kaj pride pride. 
- No, potrebno je imeti neke alternative, zato nimam nobenega plana in strategije in to res 

nima smisla – ne veš na kakšne poti te bo zaneslo. Bolje da se tebi prilagaja plan, kot ti 
planu. 

- Nimam nobenega načrta, sproti gledam kar je najboljši za mene. 
- Ne, v bistvu še nimam, vse mi gre spontano in po sreči, ker če kaj načrtujem, potem »dol 

pade«. 
- V bistvu nimam načrta in strategije, ampak po občutku – vedno se ravnam po občutku, v 

večini primerov vedno poslušam sebe in nisem pod vplivom drugih. 
- Ne nimam izdelanega načrta oz. strategije. Zgolj verjamem vase, kar je po mojem mnenju 

dovolj, da svoj cilj dosežem, kljub temu da ne vem kako. 
- Ne, nimam nekega načrta. To se mi ne zdi nekam smiselno, ker se ti hitro lahko kaj 

pokvari. 
- Pravzaprav nimam, se mi ne zdi smiselno preveč, ker se ti načrti lahko hitro pokvarijo, 

pol pa moraš tak spet vse še enkrat. S tem se nena preveč ubadam. 
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Priloga 78: Evalvacija odnosnih razmerij med osebnimi dejavniki ciljev dijakov 
 
 
Evalvacijska ugotovitev 
 

Primeri empiri čnih postavk 

Dijaki najintenzivneje 
zaznavajo vplive družine, 
prijateljev in samovplivanja. 

- Prvo kot prvo je družina, to ful vpliva, ko greš v srednjo šolo, se skoraj noben ne odloči 
sam. Starši za šolo svetujejo. 

- Po moje družina ja … oni bi najbolj radi, da bi kaj dosegel. Samo oni nič ne morejo, 
premalo truda vložim v šolo. 

- Dosti vpliva imajo prijatelji, ker greš na šolo zaradi določenih prijateljih. 
- ..., pa tudi nekaj prijatelji, ker sem se zaradi prijateljev tudi prepisala na to šolo. 
- Sama vplivam na svoje cilje – vsi začnemo iz istega začetka, in zato je odgovoren vsak 

posameznik. 
- Dejansko sam jaz vplivam, ker če jaz nimam nekega entuziazma, želje in volje – mi noben 

ne more tega vbit v glavo. Moram sam razmislit, če si to res želim, če sem res sposoben, 
če me bo to veselilo.  

Dijaki imajo veliko podpore 
družine, njihove vplive pa 
zaznavajo tako pozitivno kakor 
tudi negativno. 

- Ja, seveda me. Tak ko vsaka družina, v dobrem in slabem. 
- Ja, družina me podpira, za njih je toti cilj šola. 
- Ja, mama me najbolj pozitivno spodbuja in verjame v mene. Drugi sicer tudi, samo 

najbolj mama. Mi to dosti pomaga, da mi ne pade volja. 
- Ja, običajno me, samo včasih me tudi ne, za katere odločitve. 
- Včasih je negativno, pa mi mama tečnari, naj naredim domačo nalogo. 
- Odnosi v družini negativno vplivajo na mene, če se kregamo, ker sem zelo živčna. 
- Prej smo se dosti kregali, ker mi na prejšnji šoli ni šlo. 
- Ko sem bla neuspešna, smo se dosti kregali, zdaj se nena več tolko. 
- Mama je zelo malo doma, z njo se vidim 1 uro – zelo je zaposlena in njo preveliki tempo 

res obremenjuje. 
- Pač za tisto, kar vejo, kar jim povem, samo pazim kaj jim povem, ker potem mi stalno to 

naprej mečejo. Za šolo jim je najbolj važno, meni pa je še kaj drugega tudi. 
- Tudi veliko stvari mi želijo preprečiti. 
- ..., čeprav se mi včasih zdi, da preveč pričakujejo, sami pa tudi niso na tem področju 

nekaj dosegli. 
- Odnosi doma res niso vedno najbolj ok, samo jaz sem zdaj že malo gluha za to, pa 

poskusim ne na to mislit, da jih vedno nekaj skrbi za mojo šolo. 
- Oba dva sta zdaj brez službe, pa je bolj tak, da tudi jaz delam zraven šole, da mam za 

sebe, ker mi onadva ne morata kaj dati. 
- Stalno me priganjata, samo meni je to brezveze. Če bom tak bom, pa če me priganjata al 

ne. 
- ..., samo me tudi ful pune gnjavijo, da naj se spravim zraven, čeprav to glih ne koristi 

nekaj posebej. 
- Saj starši nimajo kaj rečti in me omejevati pri mojih ciljev. 
- No, zdaj podpirajo... tudi, če me ne bi, bi jaz naredla po svoje, ker me nimata pravice 

omejevat. 
- ..., mama pa ne, mama mi ni v pomoč, ona me ovira, ker se počutim tako »zasužnjenega«. 

Tak je ponavadi pri starših, ful kolegov se pritožuje, da glede staršev, zelo je kriza. 
Dijaki največ vplivov 
zaznavajo v obliki podpore, 
svetovanja in pritiskov. 

- Družina mi stoji ob strani me spodbuja in svetuje. 
- Da me ne vem – mi dajo neko podporo in zaupanje da jaz to zmorem. Pa dosti motivacije 

mi dajo. 
- Starši mi svetujejo, če sem kje v kaki zadregi, vprašam in mi svetujejo. Tudi spodbujajo 

me – tako vplivajo na mene, da sem že tak toliko star da se moram sam nekaj naučiti. 
- Najbolj vpliva mama, ki mi pomaga in me spodbuja, pa tudi pogovarjama se dosti. 
- Mama mi non stop gnjavi, gnjavijo doma, gnjavijo v šoli, vsepovsod me gnjavijo. 
- Tako, da me gnjavi, isto kot prej – prigovarja, da moram biti odličen. Saj me tudi 

spodbuja, ampak ponavadi za brezveze, ker tak ne dobim ocene.Pri družini, ko starši 
rečejo, da si moraš nek cilj zastavit, prijatelji pa  te potem spodbujajo da ta cilj dosežeš. 

- Prijatelji najbolj vplivajo, me spodbujajo, da bo neki iz mene, da ne bom na ulici pristal. 
- Punca me pošilja v šolo, da ne ostajam doma. 
- Jaz si ne izbiram tistih prijateljev, ki se ukvarjajo z drogo, izbiram si takšno družbo, ki 

ima neke cilje z šolo. 
Dijaki imajo podporo 
vrstnikov, a njihov vpliv 
zaznavajo le delno, vpliv 
sošolcev celo negativno. 

- Vrstniki me spodbujajo, da lahko to dosežeš, samo da moraš verjeti, spodbujajo me z 
besedami. 

- Pozitivno pa je, da te vzpodbujajo in se strinjajo s tabo, da ti ne mečejo drugih stvari pred 
nos. 

- Vrstniki ne vplivajo, oni grejo, šola, izobrazba, služba in denar pa vstane. 
- Noben ne more vplivati, ker vsak dela za sebe in za nobenega drugega. 
- Moji vrstniki  - na njih imajo ful vpliv mediji in ne znajo več ločiti med resničnostjo in 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 454

realnostjo. So zelo otročji. 
- Najbolj me (podpirajo) prijatelji, ko se z njimi družimo in se menimo. 
- Bi izpostavila pri tem (podpori) fanta, ker ko njemu povem za dobro oceno se potem bolje 

počutim, ko je ponosen. Ko sem začela z »resnim« fantom, sem se potem čisto spremenila. 
- Jaz sem taki karakter, da me ne more nekak družba zavest – lahko bi negativno vplivala, 

ampak ker jaz nočem, to ne bo vplivalo.  
- V bistvu me to nekod sploh ne zanima, če me ali me ne – če je cilj zastavljen, ga dosežem. 
- Ja sošolke malo negativno vplivajo z obnašanjem, ker izgubim voljo, da bi hodila v razred 

in ne maram hinavščine.  
- Sošolci se dostikrat najprej kažejo lepo, v resnici pa so nevoščljivi, če imaš boljše ocene, 

tak da to je negativno in mi ni vseeno. 
- Sošolke ne vplivajo nekaj posebej, ker z njimi nisem nekaj osebna, da me ne bi pol vsi 

povprek šimfali. 
- ..., sošolci pa so nekateri zelo favš in vplivajo zelo negativno. Ampak mene to ne 

prizadene več. V mojem življenju nimajo namreč take velike vloge, da bi jim posvečal 
neko pozornost. 

- ..., določene sošolke so zahrbtne in nevoščljive, druge pa so ok in me zelo podpirajo. 
- Recimo kar se tiče glede špricanja, to zelo negativno vpliva, to edino. 

Dijaki vpliv medijev zaznavajo 
tako pozitivno kot negativno. 
 

- Včasih ko vidiš kaj takega na televiziji,  kake oddaje o šolah ali kaj takega, potem 
razmišljam o tem.Pa ko se pogovarjam s kom, ko je kakšno šolo že naredil, vidiš, da se 
splača potem potrudit. 

- Facebook, tam se recimo ne kaj pogovarjamo … če bi mel kdo napisano da se je učil, to 
ne vpliva na mene, če je kdo kje uspešen bi ga mela za vzgled ... 

-  Ja, tudi televizija, pa filmi pa to sigurno vpliva, ker mamo neke vzornike, ampak to ni 
preveč realno vedno. 

- Ja, ko vidim na televiziji tiste odvetnike in to – pa sodniki, ko samo sedijo in poslušajo ter 
malo s kladivom tlesknejo. Četudi morajo biti tam fizično, se mi zdi da to ni tako težko 
delo. 

- To je zdaj malo retorično vprašanje, ker mediji govorijo in resnico in laž, moram pa rečti, 
da se zelo oziram na politiko, ki obenem vpliva negativno in obenem pozitivno. Predvsem 
referendum o malem delu in pokojninski reformi. Pozitivno vpliva, ker izvem določene 
stvari. 

- , ...internet  tudi vpliva, se mi zdi da pozitivno, samo ne vedno. Odvisno kaj gledaš. Je tudi 
dosti nasilja, pa pornografije, pa dosti tega vidiš pa čuješ. 

- Samo pozitivno, tudi če vidim slabe stvari, se malo zamislim, kak meni gre lepo in da 
moram iz tega potegniti le najboljše. Marsikdo nima možnosti za šolanje, jaz pa jo imam. 

- Vpliva medijev ne potrebujem sploh, ker že tako iz izkušenj in na splošno dobim dovolj 
informacij. 

- Drugače pa negativno vplivajo, »fopajo«.  
- Ja, mediji na mene nena nekaj vplivajo, ker itak samo lažejo pa to, ... 
- Facebook včasih vpliva pozitivno, ko se vključujem v skupine. Včasih pa negativno, ko kaj 

tečnarijo. 
- ..., najbolj negativno pa je facebook, ker preveč časa preživiš tam in včasih pozabiš na 

sebe.  
- Vpliva že verjetno, samo o tem nena nekaj razmišljam, no, nisem še... 

Dijaki zaznavajo vpliv šole in 
učiteljev tako pozitivno kot 
negativno. 

- Ta šola je najboljša ravno kar se tega tiče z nasveti, res si vzamejo čas. 
- Vsi te poslušajo, ti svetujejo, si vzamejo čas, če jih rabiš. 
- Seveda vpliva... Učitelji me vedno pohvalijo, tako da lahko tudi iz tega neki vzamem.  
- Profesorji ti probajo pomagati, kolikor lahko. 
- Tudi odnosi z učitelji vplivajo, če te spodbujajo, tak ko na tej šoli. Tukaj te res poslušajo 

in ti pomagajo.  
- Tudi vsebina predmetov vpliva, ker če te nekaj res zanima in potem tudi praksa, ki jo 

super. 
- Najbolj mi vsebina predmeta pomaga. Ker je vsebina takšna, da bom nekatere predmete 

mela tudi dalje na faksu, zato se trudim, da bi rada čim boljše znala in bom to znanje 
potrebovala. 

- Je dobra klima, da se dosti več zmenit, nisi več samo številka ampak tudi oseba. 
- Jaz se zdaj na tej šoli zelo dobro počutim in to zelo vpliva na moje ocene, zdaj sem skoraj 

odlična, prej pa sem dvakrat padla na drugi šoli.  
- Pri nas nimamo smiselno – ko se ti A sklop naučiš in potem B, ta prvega pozabiš. Ni v 

redu sistem. Nekaj je potrebno narediti v celoti in ne v koščkih. 
- Razen slab učni uspeh mi vzame voljo. 
- Prvo kot prvo, časovno – to me najbolj ovira, drugo pa ni. Škoda mi je tega časa, ko ga tu 

preživim, mi je predolgo. 
- Snov ni toliko pomembna, koliko delamo neko stvar, včasih preveč vse raztegujejo. 
- Šola je tako rekoč nujno zlo – saj ti vcepi neko trezno razmišljanjem drugo pa je, če boš ti 

to sprejel. 
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- V bistvu sedaj ko je srednja šola v bistvu da, me omejuje glede tega na drugi strani pa mi 
pomaga da lahko pridem do večjih ciljev. 

Dijaki imajo v prihodnost 
usmerjene cilje (zaposlitve, 
izobrazba, družina). 

- Če bi bil vredi poklic, pa denar … vendar tega ni. Če imaš vredi poklic in denar, otroke, 
dobro prihodnost, da ni kakšnih težav, probaš čim boljše živet. 

- Moj cilj je, da čim prej naredim šolo...  
- Rad bi končal šolo, ker če ne sem se brezveze trudil za to.  
- Največja želja mi je, da bi si ustvaro družino, pa bi potem srečno živeli.  
- Ja, ampak najbolj da bi živela srečno. 
- Ja, mam. Da bi šla študirat. To mi je zelo velika želja.  
- Trenutno imam neke cilje, veliko jih pa sicer še nimam … zdaj neka še ne razmišljam o 

dveh, trehletih naprej. 
- ..., ampak nič določenega, pustla bom da gre to leto mimo, pa da vidim, kako bo šlo mimo 

vse skup. 
- ..., pa da najdem neko službo – ne rabim biti nekaj, ne rabi biti zdaj neki ful, samo da se v 

redu razumem, ... 
- To je težko reči, ker sam nikoli ne več kaj se bo zgodilo. 
- Razmišljam o odpiranju svojega podjetja (veliko odgovornosti in dela). 
- ... in uspešni partner – ne samo da je nekaj podedoval in da ima dovolj denarja, ampak 

da je tudi uspešen. 
- Da imam dokončano neko šolo, malo neki faksa, ... 

Dijaki prihodnje cilje zaznavajo 
kot koristne pri premagovanju 
preteklih negativnih izkušenj. 

- Iz preteklih izkušenj sem se naučila zelo dosti, če se ne bi, ne bi že skoraj 2 leti živela 
sama, ti padajo te izkušnje neki pogon tudi za naprej. 

- Ja, v bistvu ja, mislim da mi pomaga. Kak? Ja dobim večjo motivacij za vse, skozi celotno 
življenje, se motiviram. 

- Ja, ker pozabim na negativne izkušnje, ki sem jih imela v preteklosti. 
- Ja seveda mi, ker imam bolj cilj jasen in se nena tolko za nazaj obremenjujem. 
- Ja, zaradi tega ker vedno vem, da bom dobila boljše, ne razmišljam o slabšem. Ne 

razmišljam o preteklosti. 
Dijaki imajo dovolj informacij 
o dosegljivosti ciljev. 

- Pa ja, imam ja dosti informacij … 
- Sama grem osebno preveriti vse stvari, tudi sama pokličem in se pozanimam. 
- Karkoli me zanima, se pozanimam... 
- ... jaz še po internetu gledam dosti, tiste informacije kar jih imam, pa jih slišiš. 
- Največ te tak starši naučijo. 
- Najlažje se bom kaj naučil od oseb, ki so vsak dan ob meni, mi pomagajo, pa ko so že šlo 

čez to obdobje. 
- Ja, če bi želela kaj v zvezi z šolo, se bo obrnila na svetovalno delavko, ... 

Dijaki le občasno ali sploh ne 
razmišljajo o okoliščinah za 
doseganje ciljev.  

- Kakor kdaj. Pri okoliščinah upoštevam predvsem voljo in pa mnenje, to najbolj. Moraš 
imeti voljo do nečesa, da nekaj narediš – če nimaš volje, ni iz tega ničesar. 

- Razmišljam o tem, predvsem kaj me čaka v prihodnosti in ali bom cilje lahko dosegla 
oziroma kak bo, če bo dosti ovir pa tako. 

- Nikoli ne razmišljam tako široko, samo tak da je cilj dosežen, pa je ok. To bom bolj 
naslednje leto razmišljala sedaj še ne, zato ker takrat končam s šolanje. 

- Nisem taka, da bi si pustila, da okoliščine posebej vplivajo, ker se moram sama za sebe 
postavit pa po svoje naredit. 

- Sploh ne razmišljam jaz o tem, ker vidim samo svoj cilj in delam vse sproti, da ne pride do 
nekih nepredvidljivih okoliščin. 

- Sploh ne, pač jaz pravim: kakor bo, bo. Mogoče da verjamem, da je nekaj na tem, da 
obstaja nekdo, ko ti zapiše usodo in da se stvari zgodijo z namenom, zato jih vzamem take 
kot so in se ne obremenjujem z nekimi okoliščini. 

- Trenutno ne rabim razmišljati, ker je zagotovljeno, prepričana sem sama vase in tukaj ni 
ovir. Lahko se zanesem na starše, da mi bodo vse naredili. 

- Vplivam lahko samo  sama na sebe. Okoliščine predstavljaš samo ti, in nihče drug in 
prostor, v katerem dosegaš cilje.  

- V bistvu toliko ne gledam na okoliščine, ampak gledam na to, da je meni vredu, da 
dosežem nekaj, kar sem si zadala, okoliščine mi pa niso pomembne.  
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Priloga 79: Vprašalnik CSK – korelacijska matrika ciljev pristopa  
 
 

 
 
 
Priloga 80: Vprašalnik CSK – komunalitete ciljev pristopa  
 
 

  
Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

19 V šoli se počutim uspešno, ko nalogo opravim boljše od svojih sošolcev. 0,458 0,523 
20 Pomembno mi je, da pri pouku zmorem opraviti vse naloge, ki jih drugi ne 
zmorejo. 

0,537 0,735 

48 Učim se, da bi bil(a) med najboljšimi v razredu. 0,401 0,452 
14 Šola in učenje sta zame najpomembnejša, zato temu posvečam največ časa. 0,497 0,562 
15 Pri pouku mi je pomembno, da se naučim reševati probleme s katerimi se 
ukvarjamo. 

0,484 0,537 

16 Učim se, ker želim vedeti in razumeti največ, kar je mogoče. 0,527 0,593 
17 Učim se, ker me to, kar se v šoli učimo zanima. 0,517 0,611 
18 Učim se, ker želim sodelovati pri pouku. 0,501 0,569 
1 Svojim vsakodnevnim ciljem sem povsem predan(a) in vztrajen(na) pri 
njihovem doseganju. 

0,487 0,543 

2 Za doseganje prihodnjih ciljev imam natančno izdelan načrt in vmesne 
konkretne cilje. 

0,443 0,488 

3 Prepričan(a) sem, da lahko zastavljene cilje dosežem. 0,436 0,632 
6 V šoli se trudim biti uspešen(na), ker imam veliko načrtov za prihodnost. 0,36 0,389 
12 Trenutne cilje si postavim izključno glede na svoje pretekle izkušnje. 0,268 0,568 
13 Šele dosežen cilj mi pomaga, da si postavim novega. 0,32 0,373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Cilji obvladovanja 

dela 
 

Neposredna 
samoregulacija 

ciljev 

Cilji 
izvedbe/dosežka 

 

Predhodne 
izkušnje o ciljih 

 

Cilji obvladovanja 
dela 
 

r 1 ,540(**) ,527(**) ,325(**) 
p . 0 0 0 
N 436 436 436 436 

Neposredna 
samoregulacija 
ciljev 

r ,540(**) 1 ,427(**) ,268(**) 
p 0 . 0 0 
N 436 436 436 436 

Cilji 
izvedbe/dosežka 
 

r ,527(**) ,427(**) 1 ,313(**) 
p 0 0 . 0 
N 436 436 436 436 

Predhodne izkušnje 
o ciljih 
 

r ,325(**) ,268(**) ,313(**) 1 
p 0 0 0 . 
N 436 436 436 436 
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Priloga 81: Vprašalnik CSK – delež pojasnjene variance ciljev pristopa 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

1 5,668 40,488 40,488 5,219 37,28 37,28 2,524 18,027 18,027 
2 1,368 9,77 50,259 0,939 6,708 43,988 2,134 15,242 33,269 
3 1,181 8,437 58,696 0,726 5,185 49,173 1,837 13,118 46,387 
4 1,147 8,191 66,887 0,692 4,945 54,118 1,082 7,731 54,118 
5 0,71 5,073 71,96       
6 0,605 4,318 76,278       
7 0,574 4,103 80,382       
8 0,484 3,459 83,84       
9 0,449 3,206 87,046       
10 0,42 3 90,046       
11 0,392 2,802 92,848       
12 0,355 2,532 95,381       
13 0,352 2,513 97,893       
14 0,295 2,107 100       

 
 
Priloga 82: Vprašalnik CSK – diagram lastnih vrednosti ciljev pristopa 
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Priloga 83: Vprašalnik CSK – korelacijska matrika ciljev izogibanja 
 
 

  

Cilji ego 
samoobrambe 

 
 

Cilji 
 izogibanja izvedbe/ 

obvladovanja 
 

Cilji socialne 
samoobrambe 
 
 

Cilji 
izogibanja 
neprijetnim 
posledicam 

Cilji ego 
samoobrambe 
 
 

r 1 ,255(**) ,272(**) ,261(**) 
p . 0 0 0 

N 436 436 436 436 

Cilji izogibanja 
izvedbe/obvladovanja 
 
 

r ,255(**) 1 ,604(**) ,333(**) 
p 0 . 0 0 

N 436 436 436 436 

Cilji socialne 
samoobrambe 
 
 

r ,272(**) ,604(**) 1 ,419(**) 
p 0 0 . 0 

N 436 436 436 436 

Cilji izogibanja 
neprijetnim 
posledicam 
 

r ,261(**) ,333(**) ,419(**) 1 
p 0 0 0 . 

N 436 436 436 436 

 
 
Priloga 84: Vprašalnik CSK – komunalitete ciljev izogibanja 
 
 

  
Začetne 

vrednosti 
Končne 

vrednosti 
5r  O ciljih trenutno ne razmišljam, saj pridejo sami od sebe, sproti. 0,225 0,399 
11r Velikokrat mi ni uspelo doseči cilja, zato si zdaj postavljam nižje cilje. 0,252 0,333 
23r Kadar kaj delam na tablo, me skrbi kaj o meni mislijo sošolke in sošolci. 0,675 0,789 
24r Pri pouku sem pozoren(na) na to, da se ne bi osramotil(a) ali izpadel(la) neumno. 0,664 0,735 
25r Kadar v razredu povem napačen odgovor, me najbolj skrbi to, kaj si drugi mislijo 
o meni. 

0,663 0,743 

49r Za prihodnost nimam posebnih ciljev, tudi pri postavljanju sprotnih ciljev sem 
bolj spontan(a). 

0,246 0,348 

37r Vprašanje pri pouku postavim le če moram. 0,344 0,338 
38r Najbolj sem zadovoljen(na), kadar me pri pouku učitelj pusti pri miru. 0,421 0,505 
30r Ko sem v šoli upam, da ne bomo dobili nobene domače naloge. 0,331 0,356 
32r Šolo imam najraje takrat, ko nimamo težkih nalog in ko pri pouku čim manj 
delamo. 

0,35 0,402 

35r Rad(a) imam predmete, pri katerih se ni potrebno veliko učiti. 0,376 0,47 
36r Z učenjem običajno odlašam in se učim šele takrat, ko je to res nujno. 0,385 0,458 
27r Učim se, da me starši ne bi grajali in kaznovali. 0,616 0,685 
28r Učim se, da me učitelji ne bi grajali in kaznovali. 0,68 0,803 
29r Učim se, da me prijatelji ne bi zasmehovali in podcenjevali. 0,608 0,669 
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Priloga 85: Vprašalnik CSK – delež pojasnjene variance ciljev izogibanja 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Lastne 
vrednosti 

% variance 
Kumulativa 

(%) 
Lastne 

vrednosti 
% variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

1 4,943 32,952 32,952 4,567 30,448 30,448 2,471 16,473 16,473 
2 2,491 16,609 49,561 1,998 13,323 43,771 2,29 15,269 31,742 
3 1,327 8,85 58,411 0,86 5,731 49,501 2,121 14,139 45,882 
4 1,009 6,728 65,139 0,607 4,048 53,55 1,15 7,668 53,55 
5 0,798 5,319 70,457       
6 0,746 4,975 75,432       
7 0,638 4,254 79,686       
8 0,594 3,961 83,647       
9 0,53 3,534 87,182       
10 0,457 3,044 90,226       
11 0,431 2,873 93,098       
12 0,343 2,287 95,386       
13 0,268 1,784 97,169       
14 0,235 1,567 98,737       
15 0,19 1,263 100       

 
 
Priloga 86: Vprašalnik CSK – diagram lastnih vrednosti ciljev izogibanja 
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Priloga 87: Vprašalnik CSK – korelacijska matrika socialnih ciljev  
 

 

   

Cilji socialnega 
povezovanja in 

odobravanja 
 

Prihodnji socialno 
statusni cilji in 

zaznavanje socialne 
podpore 

Cilji socialne 
odgovornosti in 

ustrežljivosti 
 

Cilji socialnega 
povezovanja in 
odobravanja 

r 1 ,267(**) ,514(**) 
p . 0 0 
N 436 436 436 

Prihodnji socialno statusni 
cilji in zaznavanje socialne 
podpore 
 

r ,267(**) 1 ,522(**) 
p 0 . 0 

N 436 436 436 

Cilji socialne odgovornosti 
in ustrežljivosti) 
 

r ,514(**) ,522(**) 1 
p 0 0 . 
N 436 436 436 
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Priloga 88: Vprašalnik CSK – komunalitete socialnih ciljev 
 
 

  
Začetne 

vrednosti 
Končne 

vrednosti 
40 Šola mi je pomembna predvsem zato, da se bom lahko osamosvojil(a) (lasten 
dom, družina). 

0,412 0,432 

41 Uspeh v šoli je zame pomemben zato, ker mi bo to omogočilo dobro 
zaposlitev in ekonomski uspeh. 

0,596 0,632 

42 Učim se zato, da bom bolje razumel(a) svet in da bom lahko v prihodnosti 
pozitivno vplival na okolje, v katerem živim. 

0,506 0,491 

44 O tem, kako bom dosegel(la) svoje prihodnje cilje imam dovolj znanja in 
informacij. 

0,385 0,376 

46 Šola mi je pomembna, da bi v prihodnosti veliko zaslužil(a). 0,431 0,498 
47 Učim se, da bi se lahko vpisal(a) v želeno šolo. 0,398 0,433 
21 Učim se predvsem zato, da bi bili drugi (starši, prijatelji, fant/dekle, učitelji, 
…) name ponosni. 

0,502 0,51 

51 Rad(a) počnem stvari, s katerimi pomagam svojemu razredu, saj se takrat vsi 
učimo bolje. 

0,517 0,574 

53 Pomembno mi je, da sem vključen(a) in aktiven(na) v različnih šolskih 
projektih. 

0,484 0,506 

55 V šolo hodim, da bi bili moji starši srečni. 0,411 0,408 
57 Učim se, da bi imeli moji učitelji o meni dobro mnenje. 0,568 0,581 
22 Ko v razredu odgovarjam na vprašanja, sem pozoren(na) na to, kako me 
vidijo sošolke in sošolci. 

0,494 0,458 

26 Najhuje pri tem, da naredim napako je to, da jo tudi drugi opazijo. 0,385 0,377 
58 Učim se, da sem priljubljen in želen med prijatelji. 0,544 0,593 
62 Kadar pri pouku delamo v skupini, se počutim pametnejši(a). 0,347 0,352 
65 V šoli mi je najbolj pomembno, da sem v razredu priljubljen(a) in imam 
veliko prijateljev. 

0,428 0,441 

60 Kadar sošolke/sošolci ne razumejo, kaj je potrebno pri pouku narediti, me 
velikokrat sprašujejo, kaj je potrebno narediti, saj vedo, da jim bom pomagal(a). 

0,503 0,559 

61 Večkrat razmišljam, kako bi sošolkam/sošolcem razložil(a) kakšno snov, še 
posebej kadar ne razumejo učiteljeve razlage. 

0,545 0,603 

9 Vem, da me starši podpirajo pri doseganju mojih ciljev in spoštujejo moja 
prizadevanja. 

0,27 0,274 

45 Drugim (staršem, prijateljem, …) se zdijo moji cilji pomembni in smiselni, 
zato me pri njihovem doseganju podpirajo. 

0,414 0,391 
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Priloga 89: Vprašalnik CSK – delež pojasnjene variance socialnih ciljev 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

1 6,656 33,282 33,282 6,156 30,78 30,78 3,819 19,094 19,094 
2 3,003 15,013 48,296 2,461 12,305 43,085 3,546 17,728 36,822 
3 1,353 6,763 55,059 0,873 4,364 47,45 2,126 10,628 47,45 
4 0,875 4,374 59,433       
5 0,854 4,27 63,704       
6 0,754 3,769 67,473       
7 0,685 3,424 70,897       
8 0,637 3,186 74,083       
9 0,606 3,031 77,114       
10 0,585 2,924 80,039       
11 0,539 2,696 82,734       
12 0,529 2,646 85,381       
13 0,474 2,368 87,748       
14 0,434 2,169 89,917       
15 0,414 2,068 91,985       
16 0,385 1,925 93,909       
17 0,328 1,638 95,547       
18 0,324 1,618 97,165       
19 0,293 1,465 98,63       
20 0,274 1,37 100       

 
 
Priloga 90: Vprašalnik CSK – diagram lastnih vrednosti socialnih ciljev 
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Priloga 91: Dendogram razvrstitve v skupine/vzorce motivacijskih ciljev dijakov 
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  Case 282  282   òú   ó           ó                               ó 
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  Case 221  221   òú   ó           ó                               ó 
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  Case 36    36   òú   ó           ó                               ó 
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  Case 151  151   òú ó ó           ó                               ó 
  Case 52    52   òú ó ó           ó                               ó 
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  Case 371  371   òú ó ó           ó                               ó 
  Case 135  135   òú ó ó           ó                               ó 
  Case 384  384   òú ó ó           ó                               ó 
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  Case 375  375   òú ó ó           ó                               ó 
  Case 130  130   òú ó ó           ó                               ó 
  Case 61    61   òú ó ó           ó                               ó 
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  Case 110  110   òú ó             ó                               ó 
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  Case 108  108   òú ó             ó                               ó 
  Case 263  263   òú ó             ó                               ó 
  Case 44    44   òú ó             ó                               ó 
  Case 288  288   òú ó             ó                               ó 
  Case 74    74   òú ó             ó                               ó 
  Case 30    30   òôò÷             ó                               ó 
  Case 218  218   òú               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
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  Case 217  217   òú               ó 
  Case 253  253   òú               ó 
  Case 425  425   òú               ó 
  Case 126  126   òú               ó 
  Case 181  181   òú               ó 
  Case 175  175   òú               ó 
  Case 363  363   òú               ó 
  Case 32    32   òú               ó 
  Case 157  157   òú               ó 
  Case 379  379   òú               ó 
  Case 125  125   òú               ó 
  Case 96    96   òú               ó 
  Case 193  193   òú               ó 
  Case 138  138   òú               ó 
  Case 222  222   ò÷               ó 
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Priloga 92: Vprašalnik MSLQ – korelacijska matrika motivacije  
 
 

  
Vrednost naloge 

 

Samoučinko- 
vitost učenja 

 

Usmerjenost k 
zunanjim ciljem 

 

Kontrolna 
prepričanja o 

učenju 

Vrednost naloge 
 
 

r 1 ,420(**) ,490(**) ,471(**) 
p . 0 0 0 
N 436 436 436 436 

Samoučinkovitost učenja 
 
 

r ,420(**) 1 ,425(**) ,521(**) 
p 0 . 0 0 
N 436 436 436 436 

Usmerjenost k zunanjim 
ciljem 

r ,490(**) ,425(**) 1 ,451(**) 
p 0 0 . 0 
N 436 436 436 436 

Kontrolna prepričanja o 
učenju 
 

r ,471(**) ,521(**) ,451(**) 1 
p 0 0 0 . 
N 436 436 436 436 

 
 
Priloga 93: Vprašalnik MSLQ – komunalitete motivacije  
 
 

 
Začetne 

vrednosti 
Končne 

vrednosti 
16 Pri pouku imam najraje snov, ki spodbudi mojo radovednost, čeprav je težka. 0,322 0,314 
11 Trenutno je zame najpomembnejše, da izboljšam ocene, zato pri pouku skušam   
doseči čim višje ocene. 

0,362 0,424 

13 Če je le mogoče, si želim dobiti boljše ocene kot večina drugih sošolcev. 0,29 0,396 
30 V šoli si želim biti uspešen(na), ker se mi zdi pomembno, da svoje sposobnosti 
pokažem. 

0,341 0,41 

4 Mislim, da bom to, kar se učim v šoli, lahko uporabil(a) drugje. 0,365 0,374 

17 Predmeti, ki jih imamo v šoli, me zanimajo. 0,424 0,453 
23 Mislim, da je to, kar se učim pri pouku, koristno. 0,483 0,56 
26 Snov, ki se jo v šoli učimo mi je všeč. 0,521 0,661 
6 Prepričan(a) sem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo moram prebrati iz 
učnega gradiva. 

0,449 0,491 

9 Če se snovi ne naučim, je to moja napaka. 0,289 0,443 

12 Verjamem, da lahko razumem temeljne pojme, ki se jih učim pri pouku. 0,425 0,494 
15 Vem, da lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo razloži učitelj pri pouku. 0,539 0,775 
18 Snov bom razumel(a), če se bom le dovolj potrudil(a). 0,317 0,371 
20 Prepričan(a) sem, da lahko naloge in preizkuse znanja v šoli odlično rešim. 0,399 0,46 
21Pričakujem, da bom v šoli uspešen(na). 0,418 0,434 
29 Prepričan(a) sem, da se lahko v šoli zelo dobro naučim različnih spretnosti. 0,419 0,453 
22 V šoli sem najbolj zadovoljen(ljna), kadar pri pouku skušam razumeti snov 
tako dobro, kot je le mogoče. 

0,405 0,447 
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Priloga 94: Vprašalnik MSLQ – delež pojasnjene variance motivacije  
 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Skupaj 
% 

variance 
Kumulativa 

(%) 
Skupaj 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Skupaj 
% 

variance 
Kumulativa 

(%) 
1 6,019 35,403 35,403 5,498 32,341 32,341 2,333 13,725 13,725 
2 1,585 9,321 44,725 1,134 6,669 39,01 1,988 11,694 25,419 
3 1,238 7,282 52,007 0,685 4,027 43,037 1,946 11,448 36,867 
4 1,159 6,82 58,827 0,643 3,782 46,819 1,692 9,952 46,819 
5 0,834 4,905 63,732       
6 0,769 4,525 68,257       
7 0,665 3,91 72,167       
8 0,636 3,741 75,908       
9 0,566 3,328 79,236       
10 0,557 3,276 82,511       
11 0,537 3,16 85,671       
12 0,48 2,823 88,494       
13 0,469 2,758 91,252       
14 0,428 2,516 93,768       
15 0,425 2,499 96,267       
16 0,322 1,895 98,162       
17 0,312 1,838 100       

 
 
 
Priloga 95: Vprašalnik MSLQ – diagram lastnih vrednosti motivacije  
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Priloga 96: Vprašalnik MSLQ – komunalitete dimenzije testne anksioznosti 
 
 
 

  
Začetne 

vrednosti 
Končne vrednosti 

3 Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam o tem, kako slabo delam v 
primerjavi z drugimi udeleženci. 

0,115 0,137 

8 Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam o vprašanjih in delih testa, 
na katere ne znam odgovoriti. 

0,165 0,208 

14 Pri pisnem preverjanju znanja razmišljam, kaj se bo zgodilo, če ga 
ne bom pisal pozitivno. 

0,281 0,381 

19 Pri pisnem preverjanju znanja se počutim nelagodno in 
vznemirjeno. 

0,412 0,542 

28 Pri pisnem preverjanju znanja mi srce močno razbija. 0,408 0,519 

 
 
 
Priloga 97: Vprašalnik MSLQ – delež pojasnjene variance dimenzije testne anksioznosti 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj % variance 
Kumulativa 

(%) 
Skupaj % variance 

Kumulativa 
(%) 

1 2,369 47,374 47,374 1,787 35,741 35,741 
2 0,868 17,354 64,728    
3 0,782 15,63 80,358    
4 0,593 11,86 92,218    
5 0,389 7,782 100    

 
 

 
Priloga 98: Vprašalnik MSLQ – diagram lastnih vrednosti dimenzije testne anksioznosti 
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Priloga 99: Vprašalnik MSLQ – korelacijska matrika učnih strategij  
 
 

   

Kognitivne in 
metakognitivne 

strategije 
 

Kriti čno 
mišljenje in 
vrednotenje 

učenja 

Samoregulacija 
napora 

 

Sodelovalno 
učenje in 

iskanje pomoči 
 

Kognitivne in 
metakognitivne strategije 

r 1 ,473(**) ,111(*) ,517(**) 
p . 0 0,021 0 
N 436 436 436 436 

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 

r ,473(**) 1 -0,06 ,404(**) 
p 0 . 0,213 0 
N 436 436 436 436 

Samoregulacija napora 
 

r ,111(*) -0,06 1 -0,028 
p 0,021 0,213 . 0,556 
N 436 436 436 436 

Sodelovalno učenje in 
iskanje pomoči 

r ,517(**) ,404(**) -0,028 1 
p 0 0 0,556 . 
N 436 436 436 436 
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Priloga 100: Vprašalnik MSLQ – komunalitete učnih strategij 
 
 

  
Začetne 

vrednosti 
Končne 

vrednosti 
41 Ko se pri branju zmedem in česa ne razumem, še enkrat preberem in poskušam 
razčistiti nejasnosti. 

0,412 0,439 

64 Ob branju neke snovi, poskušam to, kar berem, povezati s tem, kar že znam. 0,502 0,547 
46 Ko se učim neko snov, večkrat preberem svoje zapiske in snov iz učbenika. 0,455 0,498 
39 Med učenjem snov v mislih večkrat ponovim. 0,406 0,447 
51 Učno snov, ki jo preberem ali slišim v šoli, vzamem za izhodišče, da lahko 
oblikujem svoje znanje. 

0,448 0,506 

66 Rad(a) se poigravam z različnimi zamislimi o stvareh, ki se jih učimo v šoli. 0,38 0,39 
72 Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri pouku, naredim 
seznam in si ga zapomnim. 

0,364 0,405 

81 Znanje, ki ga pridobim iz učbenikov, poskušam uporabiti pri razlagah in 
pogovorih v šoli. 

0,41 0,421 

54 Preden se začnem učiti novo snov, jo najprej na hitro preletim, da dobim 
vpogled vanjo. 

0,342 0,318 

63 Ko se učim za kak predmet, si preberem zapiske in podčrtam ključne pojme. 0,352 0,367 
38 Pogosto preverjam stvari, ki jih slišim ali preberem v šoli, da ugotovim ali 
držijo. 

0,393 0,411 

47 Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku, poskušam 
poiskati dokaze. 

0,407 0,459 

33 R Pri pouku pogosto preslišim pomembne stvari, ker razmišljam o drugih 
stvareh. 

0,379 0,452 

57 R Pogosto se zalotim, da ne razumem tega, kar berem. 0,265 0,313 
35 Navadno se učim tam, kjer se lahko bolj zberem za učenje. 0,349 0,386 
52 R Težko se držim svojega urnika za učenje. 0,208 0,252 
80 R Pred pisnim preverjanjem znanja redko najdem čas za pregledovanje 
zapiskov. 

0,254 0,302 

37 R Pogosto se neham učiti še preden končam, kar sem načrtoval(a), ker nisem 
pri volji za delo ali pa se dolgočasim. 

0,36 0,409 

60 R Ko je snov zahtevna, se jo neham učiti, ali pa se učim le lažje dele. 0,243 0,293 
45 Pri izdelovanju nalog sodelujem s sošolci. 0,298 0,339 
68 Če česa ne razumem, prosim sošolca ali sošolko za dodatno razlago. 0,465 0,629 
75 V razredu skušam najti nekoga, ki mi lahko pomaga, kadar je potrebno. 0,437 0,496 
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Priloga 101: Vprašalnik MSLQ – delež pojasnjene variance učnih strategij 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

1 5,796 26,348 26,348 5,247 23,851 23,851 3,18 14,453 14,453 
2 2,675 12,16 38,508 2,034 9,245 33,097 2,664 12,111 26,564 
3 1,75 7,954 46,461 1,176 5,345 38,441 1,906 8,665 35,229 
4 1,149 5,223 51,684 0,621 2,823 41,264 1,328 6,035 41,264 
5 0,909 4,134 55,818       
6 0,856 3,891 59,709       
7 0,819 3,722 63,431       
8 0,758 3,444 66,874       
9 0,707 3,212 70,086       
10 0,681 3,097 73,183       
11 0,674 3,062 76,244       
12 0,623 2,831 79,075       
13 0,618 2,81 81,886       
14 0,574 2,61 84,496       
15 0,519 2,36 86,856       
16 0,498 2,266 89,122       
17 0,473 2,15 91,271       
18 0,452 2,053 93,324       
19 0,403 1,834 95,158       
20 0,391 1,777 96,935       
21 0,357 1,625 98,56       
22 0,317 1,44 100       

 
 
Priloga 102: Vprašalnik MSLQ – diagram lastnih vrednosti učnih strategij 
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Priloga 103: Vprašalnik RSSRL – korelacijska matrika samoregulacije dijakov  
 
 

   
Nekonvencionalne 

strategije 
Notranja motivacija za 

učenje 
Iskanje informacij 

 

Nekonvencionalne 
strategije 
 

r 1 ,579(**) ,595(**) 
p . 0 0 
N 706 706 706 

Notranja 
motivacija za 
učenje in cilji 

r ,579(**) 1 ,627(**) 
p 0 . 0 
N 706 706 706 

Iskanje  
informacij 
 

r ,595(**) ,627(**) 1 
p 0 0 . 
N 706 706 706 

 
 
Priloga 104: Vprašalnik RSSRL – komunalitete samoregulacije dijakov  
 
 

  
Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

1 Dijak(inja) zaprosi za dodatne natančne informacije o načrtovanih pisnih 
preverjanjih znanja. 

0,709 0,845 

2 Dijak(inja) zaprosi za dodatne informacije o vaših pričakovanjih ali o prednostih, 
ki jih prinašajo domače naloge. 

0,739 0,815 

4 Dijak(inja) opravi naloge (obveznosti pri predmetu) v dogovorjenem roku ali 
pred iztekom roka. 

0,694 0,724 

5 Dijak(inja) je pripravljen(a) vsakodnevno sodelovati pri pouku. 0,782 0,908 
6 Dijak(inja) pokaže, da se zanima za vsebine predmeta. 0,778 0,807 
7 Dijak(inja) ponudi pomembne informacije, ki pred tem niso bile omenjene pri 
pouku oziroma v učbeniku (gradivu za predmet). 

0,742 0,8 

9 Dijak(inja) pri pouku postavlja nevsakdanja vprašanja ali vprašanja, s katerim 
pokaže svoje znanje. 

0,738 0,836 

10 Dijak(inja) se prostovoljno javi za dodatne naloge, obveznosti ali aktivnosti, 
povezane z vsebinami predmeta. 

0,66 0,691 

11 Dijak(inja) izrazi in zagovarja mnenja, ki se lahko tudi razlikujejo od vašega ali 
od mnenja sošolcev/sošolk. 

0,595 0,628 
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Priloga 105: Vprašalnik RSSRL – delež pojasnjene variance samoregulacije dijakov  
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

1 5,615 62,388 62,388 5,402 60,018 60,018 2,866 31,842 31,842 
2 1,247 13,853 76,241 1,031 11,456 71,475 2,514 27,936 59,778 
3 0,793 8,81 85,051 0,622 6,913 78,387 1,675 18,61 78,387 
4 0,361 4,016 89,067       
5 0,28 3,112 92,18       
6 0,252 2,796 94,975       
7 0,171 1,9 96,876       
8 0,152 1,689 98,564       
9 0,129 1,436 100       

 
 
Priloga 106: Vprašalnik RSSRL – diagram lastnih vrednosti samoregulacije dijakov  
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Priloga 107: Vprašalnik ZMPI – korelacijska matrika ocen/vrednotenja staršev  
 
 

   

Vrednotenje 
izobrazbe za 

razvoj in 
osamosvojitev 

Usmerjenost k 
izvedbi/dosežku 

 
 

Vrednotenje 
izobrazbe za 
zaposlovanje 

 

Usmerjenost k 
obvladovanju/delu 

 
 

Vrednotenje 
izobrazbe za razvoj 
in osamosvojitev 

r 1 0,00 0,32 0,04 
p . 0,96 0,00 0,57 
N 192 192 192 192 

Usmerjenost k 
izvedbi/dosežku 
 

r 0,00 1 0,01 0,33 
p 0,96 . 0,93 0,00 
N 192 192 192 192 

Vrednotenje 
izobrazbe za 
zaposlovanje 

r 0,32 0,01 1 0,07 
p 0,00 0,93 . 0,31 
N 192 192 192 192 

Usmerjenost k 
obvladovanju/delu 
 

r 0,04 0,33 0,07 1 
p 0,57 0,00 0,31 . 
N 192 192 192 192 

 
 
Priloga 108: Vprašalnik ZMPI – komunalitete ocen/vrednotenja staršev 
 
 

  
Začetne 
vrednosti 

Končne 
vrednosti 

1 Za dobro zaposlitev mladi potrebujejo čim višjo izobrazbo. 0,206 0,287 
3 Srednja šola je zelo pomembna za mladostnikov osebni razvoj in napredek. 0,267 0,363 
6 Srednješolska izobrazba je nujna, da se mlad človek lahko osamosvoji (lasten 
dom, družina). 

0,143 0,173 

7 Pomembno je, da se mlad človek v šoli nauči čim več, saj bo le tako nekaj znal 
in imel dobre delovne navade. 

0,455 0,764 

10 Srednja šola mladim za poklic in življenje daje ustrezna znanja in veščine. 0,255 0,266 
12 Bolj kot se mladostnik v šoli trudi in bolj kot je v šoli uspešen, lažje bo dobil 
zaposlitev. 

0,237 0,43 

4 R Zadošča mi, da se moj otrok nauči vsaj toliko, da ima pozitivne ocene. 0,256 0,749 
8 R Delo danes ni pomembna vrednota. Pomembno je, da se človek »znajde«. 0,223 0,284 
9 R Srednja šola od mladih veliko preveč zahteva in je zanje zelo naporna. 0,291 0,689 
11 R V srednji šoli se mladi učijo veliko tega, česar kasneje v poklicu in življenju 
ne bodo potrebovali. 

0,312 0,535 
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Priloga 109: Vprašalnik ZMPI – delež pojasnjene variance ocen/vrednotenja staršev 
 
 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti Vrednosti po rotaciji 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

Lastne 
vrednosti 

% 
variance 

Kumulativa 
(%) 

1 2,302 23,02 23,02 1,814 18,135 18,135 1,314 13,137 13,137 
2 1,911 19,11 42,131 1,432 14,315 32,45 1,099 10,991 24,129 
3 1,245 12,446 54,577 0,744 7,44 39,891 1,071 10,711 34,84 
4 1,002 10,017 64,594 0,551 5,512 45,403 1,056 10,563 45,403 
5 0,834 8,337 72,931       
6 0,775 7,754 80,685       
7 0,603 6,033 86,718       
8 0,506 5,061 91,779       
9 0,442 4,424 96,203       
10 0,38 3,797 100       

 
 
Priloga 110: Vprašalnik ZMPI – diagram lastnih vrednosti ocen/vrednotenja staršev 
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Priloga 111: Analiza poti med ciljno usmerjenostjo, vzorci motivacijskih ciljev in samoregulacijo učenja dijakov 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Komponente pričakovanj 

 

 
Čustvene komponente 

Kognitivne in  
metakognitivne strategije 

 

 
Usmerjenost k ciljem izogibanja 

 
 

 
Vrednostne komponente 

 
Viri strategij upravljanja 

 
Usmerjenost k socialnim ciljem 

 
 

Motivacijski vzorec  
ciljev dijakov 3 

Motivacijski vzorec  
ciljev dijakov 1 

Motivacijski vzorec  
ciljev dijakov 2 

 
Usmerjenost k ciljem pristopa 

 
 

Učni dosežki   
dijakov 

Motivacijski vzorec  
ciljev dijakov 4 

Spol in letnik 
dijakov 

Predhodni učni 
neuspeh dijakov 
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Priloga 112: Analiza poti med samoocenami samoregulacije učenja dijakov in učiteljevimi ocenami samoregulacije učenja dijakov 
 

 
 
 

Učitelji – 
zastavljanje 

ciljev, 
načrtovanje in 
zaključevanje 

dejavnosti  Dijaki – kognitivne in 
metakognitivne strategije: 
izvedba, izpopolnjevanje, 

vrednotenje  

Učitelji – iskanje  
informacij  

 

Učitelji – 
samoocena 

samovrednotenje 
naloge  

 

Učitelji – iskanje 
učiteljeve pomoči  

 

Učitelji – neobič. 
komentarji, 

organizacijske 
strategije  

 

Učitelji – 
notranja 

motivacija za 
učenje  

 

Dijaki – viri strategij 
upravljanja: 

 čas in učno okolje,,  
regulacija napora 

 

Dijaki – viri strategij 
upravljanja: iskanje pomoči 

  

Dijaki – viri strategij 
upravljanja: iskanje pomoči  

Dijaki – vrednostne 
komponente: 

usmeritev k notranjim ciljem 
 
 

Dijaki – komponente 
pričakovanj: samoučinkovitost 

učenja in dosežki  
 
 

Dijaki – vrednostne 
komponente:  

usmeritev k notranjim ciljem, 
vrednost naloge 

 

Dijaki – vrednostne 
komponente: usmeritev k 

zunanjim ciljem 
  

Dijaki – kognitivne  in 
metakognitivne strategije: 

metakognitivna samoregulacija  
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Priloga 113: Analiza poti vplivov družinskega konteksta na ciljne usmerjenosti in samoregulacijo učenja dijakov 
 

 
 

 
 

 
Dijaki – komponente 

pri čakovanj  
 

 
Dijaki – čustvene 

komponente  

 
Dijaki – kognitivne in 

metakognitivne strategije 
 

Starši – vrednotenje 
izobrazbe za razvoj in 

osamosvojitev  
 

 
Dijaki – vrednostne 

komponente  

Dijaki – viri strategij 
upravljanja  

Starši – usmerjenost k 
obvladovanju/delu  

 

Starši – usmerjenost k 
izvedbi dosežku  

Dijaki  – usmerjenost k  
socialnim ciljem  

Dijaki  –  usmerjenost  k  
ciljem pristopa 

Dijaki  – usmerjenost k 
ciljem izogibanja 

Izobrazba staršev Starši – vrednotenje 
izobrazbe za zaposlovanje  

Učni dosežki   
dijakov 
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Priloga 114: Rezultati post-hoc preizkusa / vrednost naloge (MSLQ) in vzorci motivacijskih 
ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,70082(*) 0,14267 0 
3 1,26123(*) 0,13538 0 
4 1,29982(*) 0,13235 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,70082(*) 0,14267 0 
3 ,56041(*) 0,13844 0 
4 ,59900(*) 0,13549 0 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,26123(*) 0,13538 0 
2 -,56041(*) 0,13844 0 
4 0,03859 0,12779 0,99 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,29982(*) 0,13235 0 
2 -,59900(*) 0,13549 0 
3 -0,03859 0,12779 0,99 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,70082(*) 0,14951 0 
3 1,26123(*) 0,13992 0 
4 1,29982(*) 0,14383 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,70082(*) 0,14951 0 
3 ,56041(*) 0,1277 0 
4 ,59900(*) 0,13197 0 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,26123(*) 0,13992 0 
2 -,56041(*) 0,1277 0 
4 0,03859 0,12099 0,989 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,29982(*) 0,14383 0 
2 -,59900(*) 0,13197 0 
3 -0,03859 0,12099 0,989 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 115: Rezultati post-hoc preizkusa / samoučinkovitost učenja (MSLQ) in vzorci 
motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,77156(*) 0,13954 0 
3 ,92492(*) 0,13241 0 
4 1,16031(*) 0,12945 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,77156(*) 0,13954 0 
3 0,15337 0,13541 0,67 
4 ,38875(*) 0,13251 0,018 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -,92492(*) 0,13241 0 
2 -0,15337 0,13541 0,67 
4 0,23538 0,12498 0,237 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,16031(*) 0,12945 0 
2 -,38875(*) 0,13251 0,018 
3 -0,23538 0,12498 0,237 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,77156(*) 0,15947 0 
3 ,92492(*) 0,13843 0 
4 1,16031(*) 0,13383 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,77156(*) 0,15947 0 
3 0,15337 0,13905 0,688 
4 ,38875(*) 0,13448 0,022 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -,92492(*) 0,13843 0 
2 -0,15337 0,13905 0,688 
4 0,23538 0,1087 0,136 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,16031(*) 0,13383 0 
2 -,38875(*) 0,13448 0,022 
3 -0,23538 0,1087 0,136 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 116: Rezultati post-hoc preizkusa / /usmerjenost k zunanjim ciljem (MSLQ) in 
vzorci motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,57889(*) 0,12517 0 
3 1,33618(*) 0,11877 0 
4 1,34965(*) 0,11612 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,57889(*) 0,12517 0 
3 ,75729(*) 0,12146 0 
4 ,77076(*) 0,11887 0 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,33618(*) 0,11877 0 
2 -,75729(*) 0,12146 0 
4 0,01347 0,11211 0,999 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,34965(*) 0,11612 0 
2 -,77076(*) 0,11887 0 
3 -0,01347 0,11211 0,999 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,57889(*) 0,14203 0 
3 1,33618(*) 0,13238 0 
4 1,34965(*) 0,1253 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,57889(*) 0,14203 0 
3 ,75729(*) 0,11856 0 
4 ,77076(*) 0,11059 0 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,33618(*) 0,13238 0 
2 -,75729(*) 0,11856 0 
4 0,01347 0,0979 0,999 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,34965(*) 0,1253 0 
2 -,77076(*) 0,11059 0 
3 -0,01347 0,0979 0,999 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 117: Rezultati post-hoc preizkusa / kontrolna prepričanja o učenju (MSLQ) in 
vzorci motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,76317(*) 0,11497 0 
3 ,81016(*) 0,1091 0 
4 ,89926(*) 0,10666 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,76317(*) 0,11497 0 
3 0,04698 0,11157 0,975 
4 0,13608 0,10918 0,598 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -,81016(*) 0,1091 0 
2 -0,04698 0,11157 0,975 
4 0,0891 0,10298 0,823 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,89926(*) 0,10666 0 
2 -0,13608 0,10918 0,598 
3 -0,0891 0,10298 0,823 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,76317(*) 0,12342 0 
3 ,81016(*) 0,12177 0 
4 ,89926(*) 0,12127 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,76317(*) 0,12342 0 
3 0,04698 0,09741 0,963 
4 0,13608 0,09678 0,497 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -,81016(*) 0,12177 0 
2 -0,04698 0,09741 0,963 
4 0,0891 0,09466 0,783 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,89926(*) 0,12127 0 
2 -0,13608 0,09678 0,497 
3 -0,0891 0,09466 0,783 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 118: Rezultati post-hoc preizkusa / testna anksioznost (MSLQ) in vzorci 
motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 0,11058 0,21242 0,954 
3 1,37974(*) 0,20156 0 
4 ,55310(*) 0,19706 0,027 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -0,11058 0,21242 0,954 
3 1,26916(*) 0,20612 0 
4 0,44253 0,20172 0,127 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,37974(*) 0,20156 0 
2 -1,26916(*) 0,20612 0 
4 -,82663(*) 0,19026 0 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,55310(*) 0,19706 0,027 
2 -0,44253 0,20172 0,127 
3 ,82663(*) 0,19026 0 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 0,11058 0,22086 0,959 
3 1,37974(*) 0,18856 0 
4 ,55310(*) 0,20026 0,031 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -0,11058 0,22086 0,959 
3 1,26916(*) 0,20531 0 
4 0,44253 0,2161 0,174 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,37974(*) 0,18856 0 
2 -1,26916(*) 0,20531 0 
4 -,82663(*) 0,18297 0 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,55310(*) 0,20026 0,031 
2 -0,44253 0,2161 0,174 
3 ,82663(*) 0,18297 0 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 119: Rezultati post-hoc preizkusa / kognitivne in metakognitivne strategije (MSLQ) 
in vzorci motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,96583(*) 0,13008 0 
3 ,97725(*) 0,12343 0 
4 1,22672(*) 0,12068 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,96583(*) 0,13008 0 
3 0,01142 0,12623 1 
4 0,26089 0,12353 0,151 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -,97725(*) 0,12343 0 
2 -0,01142 0,12623 1 
4 0,24947 0,11651 0,142 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,22672(*) 0,12068 0 
2 -0,26089 0,12353 0,151 
3 -0,24947 0,11651 0,142 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,96583(*) 0,14439 0 
3 ,97725(*) 0,13262 0 
4 1,22672(*) 0,12854 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,96583(*) 0,14439 0 
3 0,01142 0,12354 1 
4 0,26089 0,11916 0,13 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -,97725(*) 0,13262 0 
2 -0,01142 0,12354 1 
4 0,24947 0,10458 0,083 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,22672(*) 0,12854 0 
2 -0,26089 0,11916 0,13 
3 -0,24947 0,10458 0,083 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 120: Rezultati post-hoc preizkusa / kritično mišljenje in vrednotenje učenja 
(MSLQ) in vzorci motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 0,25301 0,15737 0,375 
3 1,40752(*) 0,14933 0 
4 1,35291(*) 0,146 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -0,25301 0,15737 0,375 
3 1,15451(*) 0,15271 0 
4 1,09991(*) 0,14945 0 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,40752(*) 0,14933 0 
2 -1,15451(*) 0,15271 0 
4 -0,0546 0,14096 0,98 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,35291(*) 0,146 0 
2 -1,09991(*) 0,14945 0 
3 0,0546 0,14096 0,98 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 0,25301 0,16534 0,421 
3 1,40752(*) 0,15472 0 
4 1,35291(*) 0,1429 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -0,25301 0,16534 0,421 
3 1,15451(*) 0,15942 0 
4 1,09991(*) 0,14797 0 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,40752(*) 0,15472 0 
2 -1,15451(*) 0,15942 0 
4 -0,0546 0,13601 0,978 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -1,35291(*) 0,1429 0 
2 -1,09991(*) 0,14797 0 
3 0,0546 0,13601 0,978 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 121: Rezultati post-hoc preizkusa / samoregulacija napora (MSLQ) in vzorci 
motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,57821(*) 0,15934 0,002 
3 -,53968(*) 0,1512 0,002 
4 ,39653(*) 0,14782 0,038 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,57821(*) 0,15934 0,002 
3 -1,11789(*) 0,15462 0 
4 -0,18168 0,15132 0,627 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 ,53968(*) 0,1512 0,002 
2 1,11789(*) 0,15462 0 
4 ,93621(*) 0,14272 0 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,39653(*) 0,14782 0,038 
2 0,18168 0,15132 0,627 
3 -,93621(*) 0,14272 0 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,57821(*) 0,15784 0,002 
3 -,53968(*) 0,13252 0 
4 ,39653(*) 0,14391 0,032 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,57821(*) 0,15784 0,002 
3 -1,11789(*) 0,15746 0 
4 -0,18168 0,16716 0,698 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 ,53968(*) 0,13252 0 
2 1,11789(*) 0,15746 0 
4 ,93621(*) 0,14349 0 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,39653(*) 0,14391 0,032 
2 0,18168 0,16716 0,698 
3 -,93621(*) 0,14349 0 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 122: Rezultati post-hoc preizkusa / sodelovalno učenje in iskanje pomoči (MSLQ) 
in vzorci motivacijskih ciljev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,66628(*) 0,16677 0 
3 1,00273(*) 0,15825 0 
4 ,89135(*) 0,15472 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,66628(*) 0,16677 0 
3 0,33645 0,16184 0,162 
4 0,22507 0,15838 0,487 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,00273(*) 0,15825 0 
2 -0,33645 0,16184 0,162 
4 -0,11138 0,14938 0,879 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,89135(*) 0,15472 0 
2 -0,22507 0,15838 0,487 
3 0,11138 0,14938 0,879 

Games-
Howell 

(1) Brez osebno vrednotenih 
ciljev 
 

2 ,66628(*) 0,18032 0,002 
3 1,00273(*) 0,16038 0 
4 ,89135(*) 0,15847 0 

(2) Usmerjeni k ciljem 
izogibanja pristopu in soc. 
samoobrambi 

1 -,66628(*) 0,18032 0,002 
3 0,33645 0,16322 0,17 
4 0,22507 0,16134 0,504 

(3) Usmerjeni k socialnim 
ciljem in ciljem pristopa 

1 -1,00273(*) 0,16038 0 
2 -0,33645 0,16322 0,17 
4 -0,11138 0,13871 0,853 

(4) Usmerjeni k ciljem 
pristopa in prihod. soc. 
statusnim ciljem 

1 -,89135(*) 0,15847 0 
2 -0,22507 0,16134 0,504 
3 0,11138 0,13871 0,853 

                                                                                                                                      *P < 0,05 
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Priloga 123: Rezultati post-hoc preizkusa/ vrednotenje izobrazbe za razvoj in osamosvojitev 
(ZMPI) in izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,0878 0,19688 0,97 
3 -0,0526 0,20592 0,994 
4 0,0833 0,24496 0,986 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,0878 0,19688 0,97 
3 -0,1405 0,16747 0,836 
4 -0,0045 0,21366 1 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,0526 0,20592 0,994 
2 0,1405 0,16747 0,836 
4 0,136 0,22201 0,928 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,0833 0,24496 0,986 
2 0,0045 0,21366 1 
3 -0,136 0,22201 0,928 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,0878 0,23766 0,983 
3 -0,0526 0,24078 0,996 
4 0,0833 0,25512 0,988 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,0878 0,23766 0,983 
3 -0,1405 0,15774 0,81 
4 -0,0045 0,17887 1 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,0526 0,24078 0,996 
2 0,1405 0,15774 0,81 
4 0,136 0,18299 0,879 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,0833 0,25512 0,988 
2 0,0045 0,17887 1 
3 -0,136 0,18299 0,879 
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Priloga 124: Rezultati post-hoc preizkusa/ usmerjenost k izvedbi/dosežku (ZMPI) in 
izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 ,87228(*) 0,30019 0,021 
3 0,7085 0,31397 0,112 
4 0,9619 0,3735 0,052 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -,87228(*) 0,30019 0,021 
3 -0,1638 0,25534 0,918 
4 0,0896 0,32576 0,993 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,7085 0,31397 0,112 
2 0,1638 0,25534 0,918 
4 0,2534 0,3385 0,877 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,9619 0,3735 0,052 
2 -0,0896 0,32576 0,993 
3 -0,2534 0,3385 0,877 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 ,87228(*) 0,31555 0,037 
3 0,7085 0,3259 0,141 
4 ,96187(*) 0,36357 0,05 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -,87228(*) 0,31555 0,037 
3 -0,1638 0,25512 0,918 
4 0,0896 0,30175 0,991 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,7085 0,3259 0,141 
2 0,1638 0,25512 0,918 
4 0,2534 0,31257 0,849 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -,96187(*) 0,36357 0,05 
2 -0,0896 0,30175 0,991 
3 -0,2534 0,31257 0,849 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 125: Rezultati post-hoc preizkusa/ vrednotenje izobrazbe za zaposlovanje (ZMPI) in 
izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,1332 0,31245 0,974 
3 -0,4053 0,32679 0,602 
4 -0,5125 0,38875 0,552 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,1332 0,31245 0,974 
3 -0,2722 0,26577 0,736 
4 -0,3794 0,33907 0,678 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,4053 0,32679 0,602 
2 0,2722 0,26577 0,736 
4 -0,1072 0,35233 0,99 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,5125 0,38875 0,552 
2 0,3794 0,33907 0,678 
3 0,1072 0,35233 0,99 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,1332 0,32444 0,976 
3 -0,4053 0,3208 0,589 
4 -0,5125 0,3887 0,555 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,1332 0,32444 0,976 
3 -0,2722 0,25949 0,721 
4 -0,3794 0,33987 0,681 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,4053 0,3208 0,589 
2 0,2722 0,25949 0,721 
4 -0,1072 0,3364 0,989 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,5125 0,3887 0,555 
2 0,3794 0,33987 0,681 
3 0,1072 0,3364 0,989 
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Priloga 126: Rezultati post-hoc preizkusa/ usmerjenost k obvladovanju (ZMPI) in 
izobrazba staršev 
 

 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,2957 0,33433 0,813 
3 0,5111 0,34968 0,463 
4 1,28595(*) 0,41597 0,012 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,2957 0,33433 0,813 
3 0,2154 0,28438 0,873 
4 ,99024(*) 0,36281 0,035 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,5111 0,34968 0,463 
2 -0,2154 0,28438 0,873 
4 0,7749 0,377 0,172 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -1,28595(*) 0,41597 0,012 
2 -,99024(*) 0,36281 0,035 
3 -0,7749 0,377 0,172 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,2957 0,33775 0,817 
3 0,5111 0,34667 0,459 
4 1,28595(*) 0,42424 0,019 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,2957 0,33775 0,817 
3 0,2154 0,28015 0,868 
4 0,9902 0,37186 0,05 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,5111 0,34667 0,459 
2 -0,2154 0,28015 0,868 
4 0,7749 0,37998 0,188 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -1,28595(*) 0,42424 0,019 
2 -0,9902 0,37186 0,05 
3 -0,7749 0,37998 0,188 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 127: Rezultati post-hoc preizkusa/ učni uspeh dijakov in izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,049 0,207 0,995 
3 -0,223 0,214 0,727 
4 -0,392 0,26 0,434 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,049 0,207 0,995 
3 -0,272 0,175 0,405 
4 -0,441 0,228 0,217 

(3) Srednja strokovna šola,  
     Gimnazija 
 

1 0,223 0,214 0,727 
2 0,272 0,175 0,405 
4 -0,169 0,235 0,889 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,392 0,26 0,434 
2 0,441 0,228 0,217 
3 0,169 0,235 0,889 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,049 0,223 0,996 
3 -0,223 0,21 0,714 
4 -0,392 0,276 0,495 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,049 0,223 0,996 
3 -0,272 0,163 0,347 
4 -0,441 0,243 0,282 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,223 0,21 0,714 
2 0,272 0,163 0,347 
4 -0,169 0,231 0,883 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,392 0,276 0,495 
2 0,441 0,243 0,282 
3 0,169 0,231 0,883 
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Priloga 128: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji obvladovanja/dela (CSK) in izobrazba 
staršev 
 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,10812 0,28693 0,982 
3 -0,14386 0,2977 0,963 
4 -0,78495 0,3606 0,134 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,10812 0,28693 0,982 
3 -0,03574 0,24242 0,999 
4 -0,67683 0,3165 0,145 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,14386 0,2977 0,963 
2 0,03574 0,24242 0,999 
4 -0,64109 0,3263 0,206 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,78495 0,3606 0,134 
2 0,67683 0,3165 0,145 
3 0,64109 0,3263 0,206 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,10812 0,26811 0,978 
3 -0,14386 0,26329 0,947 
4 -0,78495 0,3515 0,132 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,10812 0,26811 0,978 
3 -0,03574 0,24403 0,999 
4 -0,67683 0,33731 0,204 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,14386 0,26329 0,947 
2 0,03574 0,24403 0,999 
4 -0,64109 0,33349 0,237 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,78495 0,3515 0,132 
2 0,67683 0,33731 0,204 
3 0,64109 0,33349 0,237 
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Priloga 129: Rezultati post-hoc preizkusa / neposredna samoregulacija ciljev (CSK) in 
izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,21705 0,20867 0,726 
3 -0,13172 0,21651 0,929 
4 -0,34718 0,26225 0,549 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,21705 0,20867 0,726 
3 0,08532 0,17631 0,963 
4 -0,13013 0,23018 0,942 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,13172 0,21651 0,929 
2 -0,08532 0,17631 0,963 
4 -0,21545 0,23731 0,801 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,34718 0,26225 0,549 
2 0,13013 0,23018 0,942 
3 0,21545 0,23731 0,801 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,21705 0,18382 0,641 
3 -0,13172 0,18756 0,896 
4 -0,34718 0,23062 0,444 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,21705 0,18382 0,641 
3 0,08532 0,18539 0,967 
4 -0,13013 0,22886 0,941 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,13172 0,18756 0,896 
2 -0,08532 0,18539 0,967 
4 -0,21545 0,23188 0,789 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,34718 0,23062 0,444 
2 0,13013 0,22886 0,941 
3 0,21545 0,23188 0,789 
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Priloga 130: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji izvedbe/dosežka (CSK) in izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,55988 0,35381 0,392 
3 -0,71816 0,36709 0,209 
4 -0,99634 0,44465 0,117 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,55988 0,35381 0,392 
3 -0,15828 0,29893 0,952 
4 -0,43646 0,39028 0,679 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,71816 0,36709 0,209 
2 0,15828 0,29893 0,952 
4 -0,27818 0,40236 0,9 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,99634 0,44465 0,117 
2 0,43646 0,39028 0,679 
3 0,27818 0,40236 0,9 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,55988 0,33475 0,347 
3 -0,71816 0,34093 0,162 
4 -0,99634 0,44415 0,129 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,55988 0,33475 0,347 
3 -0,15828 0,30015 0,952 
4 -0,43646 0,41368 0,719 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,71816 0,34093 0,162 
2 0,15828 0,30015 0,952 
4 -0,27818 0,4187 0,91 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,99634 0,44415 0,129 
2 0,43646 0,41368 0,719 
3 0,27818 0,4187 0,91 
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Priloga 131: Rezultati post-hoc preizkusa / predhodne izkušnje o ciljih (CSK) in izobrazba 
staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,01001 0,26574 1 
3 0,46483 0,27571 0,335 
4 -0,74608 0,33396 0,119 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,01001 0,26574 1 
3 0,47484 0,22452 0,153 
4 -0,73607 0,29313 0,062 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,46483 0,27571 0,335 
2 -0,47484 0,22452 0,153 
4 -1,21091(*) 0,3022 0,001 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,74608 0,33396 0,119 
2 0,73607 0,29313 0,062 
3 1,21091(*) 0,3022 0,001 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,01001 0,31033 1 
3 0,46483 0,301 0,421 
4 -0,74608 0,40095 0,259 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,01001 0,31033 1 
3 0,47484 0,19433 0,075 
4 -0,73607 0,32851 0,134 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,46483 0,301 0,421 
2 -0,47484 0,19433 0,075 
4 -1,21091(*) 0,31972 0,004 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,74608 0,40095 0,259 
2 0,73607 0,32851 0,134 
3 1,21091(*) 0,31972 0,004 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 132: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji ego samoobrambe (CSK) in izobrazba 
staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,34195 0,26125 0,559 
3 -0,37529 0,27106 0,511 
4 0,05956 0,32833 0,998 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,34195 0,26125 0,559 
3 -0,03333 0,22073 0,999 
4 0,40152 0,28818 0,505 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,37529 0,27106 0,511 
2 0,03333 0,22073 0,999 
4 0,43485 0,2971 0,462 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,05956 0,32833 0,998 
2 -0,40152 0,28818 0,505 
3 -0,43485 0,2971 0,462 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,34195 0,25018 0,525 
3 -0,37529 0,27444 0,524 
4 0,05956 0,28862 0,997 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,34195 0,25018 0,525 
3 -0,03333 0,23344 0,999 
4 0,40152 0,24996 0,386 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,37529 0,27444 0,524 
2 0,03333 0,23344 0,999 
4 0,43485 0,27424 0,395 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,05956 0,28862 0,997 
2 -0,40152 0,24996 0,386 
3 -0,43485 0,27424 0,395 
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Priloga 133: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji izogibanja izvedbe/obvladovanja (CSK) in 
izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,41991 0,44308 0,779 
3 0,31471 0,45971 0,903 
4 1,05956 0,55684 0,231 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,41991 0,44308 0,779 
3 0,73462 0,37436 0,207 
4 1,47947(*) 0,48875 0,015 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,31471 0,45971 0,903 
2 -0,73462 0,37436 0,207 
4 0,74485 0,50388 0,453 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -1,05956 0,55684 0,231 
2 -1,47947(*) 0,48875 0,015 
3 -0,74485 0,50388 0,453 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,41991 0,46045 0,799 
3 0,31471 0,47947 0,913 
4 1,05956 0,56624 0,254 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,41991 0,46045 0,799 
3 0,73462 0,37026 0,201 
4 1,47947(*) 0,47731 0,019 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,31471 0,47947 0,913 
2 -0,73462 0,37026 0,201 
4 0,74485 0,49569 0,445 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -1,05956 0,56624 0,254 
2 -1,47947(*) 0,47731 0,019 
3 -0,74485 0,49569 0,445 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 134: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji socialne samoobrambe (CSK) in izobrazba 
staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,05562 0,40351 0,999 
3 0,63126 0,41866 0,435 
4 0,68339 0,50712 0,534 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,05562 0,40351 0,999 
3 0,68688 0,34093 0,187 
4 0,739 0,44511 0,348 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,63126 0,41866 0,435 
2 -0,68688 0,34093 0,187 
4 0,05212 0,45888 0,999 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,68339 0,50712 0,534 
2 -0,739 0,44511 0,348 
3 -0,05212 0,45888 0,999 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,05562 0,41533 0,999 
3 0,63126 0,42208 0,447 
4 0,68339 0,47904 0,489 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,05562 0,41533 0,999 
3 0,68688 0,34394 0,196 
4 0,739 0,41185 0,29 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,63126 0,42208 0,447 
2 -0,68688 0,34394 0,196 
4 0,05212 0,41865 0,999 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,68339 0,47904 0,489 
2 -0,739 0,41185 0,29 
3 -0,05212 0,41865 0,999 
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Priloga 135: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji izogibanja neprijetnim posledicam (CSK) in 
izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,30497 0,31833 0,773 
3 0,64368 0,33028 0,212 
4 1,21944(*) 0,40007 0,014 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,30497 0,31833 0,773 
3 0,33871 0,26896 0,59 
4 ,91447(*) 0,35115 0,049 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,64368 0,33028 0,212 
2 -0,33871 0,26896 0,59 
4 0,57576 0,36202 0,387 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -1,21944(*) 0,40007 0,014 
2 -,91447(*) 0,35115 0,049 
3 -0,57576 0,36202 0,387 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,30497 0,3261 0,786 
3 0,64368 0,32566 0,209 
4 1,21944(*) 0,39351 0,017 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,30497 0,3261 0,786 
3 0,33871 0,26687 0,584 
4 0,91447 0,34643 0,055 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,64368 0,32566 0,209 
2 -0,33871 0,26687 0,584 
4 0,57576 0,34602 0,356 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -1,21944(*) 0,39351 0,017 
2 -0,91447 0,34643 0,055 
3 -0,57576 0,34602 0,356 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 136: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji socialnega povezovanja in odobravanja 
(CSK) in izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,03024 0,3323 1 
3 -0,5725 0,34478 0,348 
4 -0,78409 0,41762 0,242 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,03024 0,3323 1 
3 -0,60274 0,28076 0,143 
4 -0,81433 0,36655 0,122 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,5725 0,34478 0,348 
2 0,60274 0,28076 0,143 
4 -0,21159 0,3779 0,944 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,78409 0,41762 0,242 
2 0,81433 0,36655 0,122 
3 0,21159 0,3779 0,944 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,03024 0,35041 1 
3 -0,5725 0,36051 0,394 
4 -0,78409 0,42198 0,26 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,03024 0,35041 1 
3 -0,60274 0,27671 0,136 
4 -0,81433 0,35308 0,114 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,5725 0,36051 0,394 
2 0,60274 0,27671 0,136 
4 -0,21159 0,36311 0,937 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,78409 0,42198 0,26 
2 0,81433 0,35308 0,114 
3 0,21159 0,36311 0,937 
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Priloga 137: Rezultati post-hoc preizkusa / prihodnji socialno statusni cilji in zaznavanje 
socialne podpore (CSK) in izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,14356 0,21515 0,909 
3 0,05397 0,22322 0,995 
4 -0,2549 0,27039 0,782 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,14356 0,21515 0,909 
3 -0,0896 0,18178 0,961 
4 -0,39846 0,23732 0,338 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,05397 0,22322 0,995 
2 0,0896 0,18178 0,961 
4 -0,30886 0,24467 0,588 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,2549 0,27039 0,782 
2 0,39846 0,23732 0,338 
3 0,30886 0,24467 0,588 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,14356 0,18224 0,86 
3 0,05397 0,21674 0,995 
4 -0,2549 0,25403 0,748 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,14356 0,18224 0,86 
3 -0,0896 0,19404 0,967 
4 -0,39846 0,23497 0,342 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,05397 0,21674 0,995 
2 0,0896 0,19404 0,967 
4 -0,30886 0,26263 0,645 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,2549 0,25403 0,748 
2 0,39846 0,23497 0,342 
3 0,30886 0,26263 0,645 
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Priloga 138: Rezultati post-hoc preizkusa / cilji socialne odgovornosti in ustrežljivosti 
(CSK) in izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,0139 0,25625 1 
3 -0,32552 0,26587 0,612 
4 -0,17006 0,32205 0,952 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,0139 0,25625 1 
3 -0,31161 0,21651 0,477 
4 -0,15616 0,28267 0,946 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,32552 0,26587 0,612 
2 0,31161 0,21651 0,477 
4 0,15545 0,29142 0,951 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,17006 0,32205 0,952 
2 0,15616 0,28267 0,946 
3 -0,15545 0,29142 0,951 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,0139 0,26731 1 
3 -0,32552 0,28474 0,665 
4 -0,17006 0,29612 0,939 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,0139 0,26731 1 
3 -0,31161 0,22243 0,502 
4 -0,15616 0,23682 0,912 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,32552 0,28474 0,665 
2 0,31161 0,22243 0,502 
4 0,15545 0,25633 0,93 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,17006 0,29612 0,939 
2 0,15616 0,23682 0,912 
3 -0,15545 0,25633 0,93 
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Priloga 139: Rezultati post-hoc preizkusa / vrednost naloge (MSLQ) in izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,36374 0,23681 0,419 
3 -0,50993 0,2457 0,166 
4 -0,4652 0,29761 0,403 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,36374 0,23681 0,419 
3 -0,14619 0,20008 0,885 
4 -0,10147 0,26122 0,98 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,50993 0,2457 0,166 
2 0,14619 0,20008 0,885 
4 0,04473 0,2693 0,998 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,4652 0,29761 0,403 
2 0,10147 0,26122 0,98 
3 -0,04473 0,2693 0,998 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,36374 0,21006 0,315 
3 -0,50993 0,21988 0,103 
4 -0,4652 0,28051 0,359 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,36374 0,21006 0,315 
3 -0,14619 0,20735 0,895 
4 -0,10147 0,2708 0,982 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,50993 0,21988 0,103 
2 0,14619 0,20735 0,895 
4 0,04473 0,27849 0,999 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,4652 0,28051 0,359 
2 0,10147 0,2708 0,982 
3 -0,04473 0,27849 0,999 
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Priloga 140: Rezultati post-hoc preizkusa / samoučinkovitost učenja (MSLQ) in izobrazba 
staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,08287 0,22147 0,982 
3 0,16948 0,22978 0,882 
4 0,05721 0,27833 0,997 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,08287 0,22147 0,982 
3 0,08661 0,18712 0,967 
4 -0,02566 0,24429 1 

(3) Srednja strokovna šola,  
     Gimnazija 
 

1 -0,16948 0,22978 0,882 
2 -0,08661 0,18712 0,967 
4 -0,11227 0,25186 0,97 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,05721 0,27833 0,997 
2 0,02566 0,24429 1 
3 0,11227 0,25186 0,97 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,08287 0,26426 0,989 
3 0,16948 0,26367 0,917 
4 0,05721 0,32561 0,998 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,08287 0,26426 0,989 
3 0,08661 0,16545 0,953 
4 -0,02566 0,25273 1 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,16948 0,26367 0,917 
2 -0,08661 0,16545 0,953 
4 -0,11227 0,25211 0,97 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,05721 0,32561 0,998 
2 0,02566 0,25273 1 
3 0,11227 0,25211 0,97 
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Priloga 141: Rezultati post-hoc preizkusa / usmerjenost k zunanjim ciljem (MSLQ) in 
izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,20189 0,22556 0,807 
3 0,00931 0,23402 1 
4 -0,45024 0,28347 0,388 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,20189 0,22556 0,807 
3 -0,19258 0,19057 0,744 
4 -,65213(*) 0,24881 0,047 

(3) Srednja strokovna šola,  
     Gimnazija 
 

1 -0,00931 0,23402 1 
2 0,19258 0,19057 0,744 
4 -0,45955 0,25651 0,281 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,45024 0,28347 0,388 
2 ,65213(*) 0,24881 0,047 
3 0,45955 0,25651 0,281 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,20189 0,23674 0,829 
3 0,00931 0,24909 1 
4 -0,45024 0,35187 0,581 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,20189 0,23674 0,829 
3 -0,19258 0,17096 0,674 
4 -0,65213 0,30165 0,159 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,00931 0,24909 1 
2 0,19258 0,17096 0,674 
4 -0,45955 0,31144 0,464 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,45024 0,35187 0,581 
2 0,65213 0,30165 0,159 
3 0,45955 0,31144 0,464 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 142: Rezultati post-hoc preizkusa / kontrolna prepričanja o učenju (MSLQ) in 
izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,02697 0,17853 0,999 
3 0,1231 0,18523 0,91 
4 -0,05917 0,22437 0,994 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,02697 0,17853 0,999 
3 0,09613 0,15084 0,92 
4 -0,08614 0,19693 0,972 

(3) Srednja strokovna šola,  
     Gimnazija 
 

1 -0,1231 0,18523 0,91 
2 -0,09613 0,15084 0,92 
4 -0,18227 0,20303 0,806 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,05917 0,22437 0,994 
2 0,08614 0,19693 0,972 
3 0,18227 0,20303 0,806 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,02697 0,18624 0,999 
3 0,1231 0,18604 0,911 
4 -0,05917 0,23895 0,995 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,02697 0,18624 0,999 
3 0,09613 0,1447 0,91 
4 -0,08614 0,20838 0,976 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,1231 0,18604 0,911 
2 -0,09613 0,1447 0,91 
4 -0,18227 0,2082 0,817 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,05917 0,23895 0,995 
2 0,08614 0,20838 0,976 
3 0,18227 0,2082 0,817 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 506

Priloga 143: Rezultati post-hoc preizkusa / testna anksioznost (MSLQ) in izobrazba staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,07805 0,33357 0,995 
3 -0,20023 0,3461 0,938 
4 -0,91902 0,41922 0,13 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,07805 0,33357 0,995 
3 -0,27828 0,28183 0,757 
4 -,99707(*) 0,36796 0,037 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,20023 0,3461 0,938 
2 0,27828 0,28183 0,757 
4 -0,71879 0,37935 0,234 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,91902 0,41922 0,13 
2 ,99707(*) 0,36796 0,037 
3 0,71879 0,37935 0,234 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 0,07805 0,29422 0,993 
3 -0,20023 0,29687 0,906 
4 -0,91902 0,4092 0,13 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 -0,07805 0,29422 0,993 
3 -0,27828 0,28725 0,767 
4 -0,99707 0,40228 0,081 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,20023 0,29687 0,906 
2 0,27828 0,28725 0,767 
4 -0,71879 0,40422 0,3 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,91902 0,4092 0,13 
2 0,99707 0,40228 0,081 
3 0,71879 0,40422 0,3 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 144: Rezultati post-hoc preizkusa / kognitivne in metakognitivne strategije (MSLQ) 
in izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,13205 0,21794 0,93 
3 -0,18394 0,22613 0,848 
4 -0,68966 0,2739 0,061 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,13205 0,21794 0,93 
3 -0,05189 0,18414 0,992 
4 -0,5576 0,24041 0,098 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,18394 0,22613 0,848 
2 0,05189 0,18414 0,992 
4 -0,50571 0,24785 0,178 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,68966 0,2739 0,061 
2 0,5576 0,24041 0,098 
3 0,50571 0,24785 0,178 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,13205 0,17491 0,874 
3 -0,18394 0,20537 0,807 
4 -0,68966 0,28503 0,093 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,13205 0,17491 0,874 
3 -0,05189 0,19045 0,993 
4 -0,5576 0,27447 0,199 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,18394 0,20537 0,807 
2 0,05189 0,19045 0,993 
4 -0,50571 0,29482 0,33 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,68966 0,28503 0,093 
2 0,5576 0,27447 0,199 
3 0,50571 0,29482 0,33 
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Priloga 145: Rezultati post-hoc preizkusa / kritično mišljenje in vrednotenje učenja 
(MSLQ) in izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,21357 0,28058 0,872 
3 -0,14368 0,29111 0,96 
4 -0,75731 0,35262 0,143 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,21357 0,28058 0,872 
3 0,06989 0,23706 0,991 
4 -0,54374 0,3095 0,298 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,14368 0,29111 0,96 
2 -0,06989 0,23706 0,991 
4 -0,61364 0,31908 0,223 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,75731 0,35262 0,143 
2 0,54374 0,3095 0,298 
3 0,61364 0,31908 0,223 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,21357 0,31713 0,907 
3 -0,14368 0,32383 0,971 
4 -0,75731 0,35993 0,166 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,21357 0,31713 0,907 
3 0,06989 0,2291 0,99 
4 -0,54374 0,2778 0,221 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,14368 0,32383 0,971 
2 -0,06989 0,2291 0,99 
4 -0,61364 0,28542 0,154 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,75731 0,35993 0,166 
2 0,54374 0,2778 0,221 
3 0,61364 0,28542 0,154 
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Priloga 146: Rezultati post-hoc preizkusa / samoregulacija napora (MSLQ) in izobrazba 
staršev 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,15721 0,27307 0,939 
3 -0,09011 0,28332 0,989 
4 0,50261 0,34318 0,461 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,15721 0,27307 0,939 
3 0,0671 0,23071 0,991 
4 0,65982 0,30122 0,13 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,09011 0,28332 0,989 
2 -0,0671 0,23071 0,991 
4 0,59273 0,31054 0,229 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,50261 0,34318 0,461 
2 -0,65982 0,30122 0,13 
3 -0,59273 0,31054 0,229 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,15721 0,25642 0,928 
3 -0,09011 0,27363 0,988 
4 0,50261 0,34768 0,479 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,15721 0,25642 0,928 
3 0,0671 0,23315 0,992 
4 0,65982 0,31681 0,179 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 0,09011 0,27363 0,988 
2 -0,0671 0,23315 0,992 
4 0,59273 0,33089 0,293 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 -0,50261 0,34768 0,479 
2 -0,65982 0,31681 0,179 
3 -0,59273 0,33089 0,293 
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Priloga 147: Rezultati post-hoc preizkusa / sodelovalno učenje in iskanje pomoči (MSLQ) 
in izobrazba staršev 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,16982 0,24089 0,895 
3 0,10782 0,24994 0,973 
4 -,85946(*) 0,30274 0,026 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,16982 0,24089 0,895 
3 0,27763 0,20353 0,524 
4 -0,68964 0,26573 0,05 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,10782 0,24994 0,973 
2 -0,27763 0,20353 0,524 
4 -,96727(*) 0,27395 0,003 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 ,85946(*) 0,30274 0,026 
2 0,68964 0,26573 0,05 
3 ,96727(*) 0,27395 0,003 

Games-
Howell 

(1) Osnovna šola ali manj 
 
 

2 -0,16982 0,24555 0,9 
3 0,10782 0,25804 0,975 
4 -0,85946 0,32649 0,054 

(2) Poklicna šola 
 
 

1 0,16982 0,24555 0,9 
3 0,27763 0,19778 0,5 
4 -0,68964 0,2813 0,087 

(3) Srednja strokovna šola,  
     gimnazija 
 

1 -0,10782 0,25804 0,975 
2 -0,27763 0,19778 0,5 
4 -,96727(*) 0,29226 0,011 

(4) Višja šola in več 
 
 

1 0,85946 0,32649 0,054 
2 0,68964 0,2813 0,087 
3 ,96727(*) 0,29226 0,011 

                                                                                                                                                                   *P < 0,05 
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Priloga 148: Rezultati post-hoc preizkusa / usmerjenost k zunanjim ciljem (MSLQ) ter 
letnik in stopnja izobraževanja 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) 2. letnik SSI 

1    
2 -0,20154 0,1258 0,379 
3 ,37247(*) 0,1321 0,026 
4 0,05005 0,1469 0,986 

(1) 4. letnik SSI 

1 0,20154 0,1258 0,379 
2    
3 ,57401(*) 0,1391 0 
4 0,2516 0,1532 0,356 

(3) 2. letnik SPI 

1 -,37247(*) 0,1321 0,026 
2 -,57401(*) 0,1391 0 
3    
4 -0,32241 0,1584 0,177 

(4) 4. (1. ) letnik PTI 

1 -0,05005 0,1469 0,986 
2 -0,2516 0,1532 0,356 
3 0,32241 0,1584 0,177 
4    

Games-
Howell 

(1) 2. letnik SSI 

1    
2 -0,20154 0,1355 0,447 
3 ,37247(*) 0,1206 0,012 
4 0,05005 0,1415 0,985 

(1) 4. letnik SSI 

1 0,20154 0,1355 0,447 
2    
3 ,57401(*) 0,1397 0 
4 0,2516 0,158 0,386 

(3) 2. letnik SPI 

1 -,37247(*) 0,1206 0,012 
2 -,57401(*) 0,1397 0 
3    
4 -0,32241 0,1455 0,124 

(4) 4. (1. ) letnik PTI 

1 -0,05005 0,1415 0,985 
2 -0,2516 0,158 0,386 
3 0,32241 0,1455 0,124 
4    

     *P < 0,05                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suzana Strmšek Turk (2012). Doktorska disertacija: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 512

Priloga 149: Rezultati post-hoc preizkusa / kognitivne in metakognitivne strategije (MSLQ) 
ter letnik in stopnja izobraževanja 
 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) 2. letnik SSI 

1    
2 -0,09426 0,1246 0,874 
3 -0,11824 0,1307 0,803 
4 -,41623(*) 0,1454 0,023 

(1) 4. letnik SSI 

1 0,09426 0,1246 0,874 
2    
3 -0,02398 0,1377 0,998 
4 -0,32197 0,1517 0,148 

(3) 2. letnik SPI 

1 0,11824 0,1307 0,803 
2 0,02398 0,1377 0,998 
3    
4 -0,29799 0,1568 0,229 

(4) 4. (1. ) letnik PTI 

1 ,41623(*) 0,1454 0,023 
2 0,32197 0,1517 0,148 
3 0,29799 0,1568 0,229 
4    

Games-
Howell 

(1) 2. letnik SSI 

1    
2 -0,09426 0,1132 0,839 
3 -0,11824 0,1365 0,822 
4 -0,41623 0,1615 0,053 

(1) 4. letnik SSI 

1 0,09426 0,1132 0,839 
2    
3 -0,02398 0,1301 0,998 
4 -0,32197 0,1561 0,172 

(3) 2. letnik SPI 

1 0,11824 0,1365 0,822 
2 0,02398 0,1301 0,998 
3    
4 -0,29799 0,1737 0,32 

(4) 4. (1. ) letnik PTI 

1 0,41623 0,1615 0,053 
2 0,32197 0,1561 0,172 
3 0,29799 0,1737 0,32 
4    

     *P < 0,05                                                                                                                    
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Priloga 150: Rezultati post-hoc preizkusa / samoregulacija napora (MSLQ) in učni uspeh 
dijakov 

 
 

  
Skupine 
 

Skupine 
 

Razlika v 
sredinah 

Standardna 
napaka 

P 
 

Tukey HSD 

(1) nezadosten  
 
 
 
 

1    
2 -0,1462 0,4272 0,997 
3 0,17573 0,3449 0,986 
4 0,61746 0,3458 0,383 
5 0,83472 0,3814 0,186 

(2) zadosten 
 
 
 
 

1 0,1462 0,4272 0,997 
2    
3 0,32193 0,2788 0,777 
4 0,76366 0,2799 0,051 
5 ,98092(*) 0,3228 0,021 

(3) dober 
 
 
 
 

1 -0,17573 0,3449 0,986 
2 -0,32193 0,2788 0,777 
3    
4 ,44173(*) 0,1214 0,003 
5 ,65899(*) 0,2016 0,01 

(4) prav dober 
 
 
 
 

1 -0,61746 0,3458 0,383 
2 -0,76366 0,2799 0,051 
3 -,44173(*) 0,1214 0,003 
4    
5 0,21726 0,2031 0,822 

(5) odličen 
 
 
 
 

1 -0,83472 0,3814 0,186 
2 -,98092(*) 0,3228 0,021 
3 -,65899(*) 0,2016 0,01 
4 -0,21726 0,2031 0,822 
5    

Games-
Howell 

(1) nezadosten  
 
 
 
 

1    
2 -0,1462 0,3621 0,994 
3 0,17573 0,3395 0,984 
4 0,61746 0,3405 0,408 
5 0,83472 0,3934 0,247 

(2) zadosten 
 
 
 
 

1 0,1462 0,3621 0,994 
2    
3 0,32193 0,1727 0,357 
4 ,76366(*) 0,1746 0,001 
5 ,98092(*) 0,2632 0,004 

(3) dober 
 
 
 
 

1 -0,17573 0,3395 0,984 
2 -0,32193 0,1727 0,357 
3    
4 ,44173(*) 0,121 0,003 
5 ,65899(*) 0,2312 0,047 

(4) prav dober 
 
 
 
 

1 -0,61746 0,3405 0,408 
2 -,76366(*) 0,1746 0,001 
3 -,44173(*) 0,121 0,003 
4    
5 0,21726 0,2326 0,882 

(5) odličen 
 
 
 
 

1 -0,83472 0,3934 0,247 
2 -,98092(*) 0,2632 0,004 
3 -,65899(*) 0,2312 0,047 
4 -0,21726 0,2326 0,882 
5    

     *P < 0,05                                                                                                                                                          
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Priloga 151: Korelacijska matrika dimenzij MSLQ in učnega uspeha dijakov 
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Učni uspeh dijakov 
 
 

r 1 -0,083 -0,092 -,123(*) -0,069 ,097(*) -,180(**) -,101(*) -,220(**) -0,022 
p  0,085 0,055 0,01 0,148 0,043 0 0,035 0 0,651 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Vrednost naloge 
 
 

r -0,083 1 ,420(**) ,490(**) ,471(**) ,234(**) ,385(**) ,470(**) 0,05 ,334(**) 
p 0,085  0 0 0 0 0 0 0,35 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Samoučinkovitost 
učenja 
 

r -0,092 ,420(**) 1 ,425(**) ,521(**) 0,057 ,342(**) ,354(**) ,113(*) ,219(**) 
p 0,055 0  0 0 0,232 0 0 0,02 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Usmerjenost k 
zunanjim ciljem 
 

r -,123(*) ,490(**) ,425(**) 1 ,451(**) ,372(**) ,421(**) ,452(**) 0,03 ,305(**) 
p 0,01 0 0  0 0 0 0 0,49 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Kontrolna 
prepričanja o učenju 
 

r -0,069 ,471(**) ,521(**) ,451(**) 1 ,210(**) ,423(**) ,212(**) 0,05 ,307(**) 
p 0,148 0 0 0  0 0 0 0,28 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Testna anksioznost 
 
 

r ,097(*) ,234(**) 0,057 ,372(**) ,210(**) 1 ,235(**) ,293(**) -,293(**) ,183(**) 
p 0,043 0 0,232 0 0  0 0 0 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Kognitivne in 
metakognitivne 
strategije 

r -,180(**) ,385(**) ,342(**) ,421(**) ,423(**) ,235(**) 1 ,473(**) ,111(*) ,517(**) 
p 0 0 0 0 0 0  0 0,02 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Kriti čno mišljenje in 
vrednotenje učenja 
 

r -,101(*) ,470(**) ,354(**) ,452(**) ,212(**) ,293(**) ,473(**) 1 -0,1 ,404(**) 
p 0,035 0 0 0 0 0 0  0,21 0 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Samoregulacija 
napora 
 

r -,220(**) 0,045 ,113(*) 0,033 0,052 -,293(**) ,111(*) -0,06 1 -0,028 
p 0 0,352 0,019 0,491 0,276 0 0,021 0,213  0,556 
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Sodelovalno učenje 
in iskanje pomoči 
 

r -0,022 ,334(**) ,219(**) ,305(**) ,307(**) ,183(**) ,517(**) ,404(**) -0 1 
p 0,651 0 0 0 0 0 0 0 0,56  
N 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

 


