
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KARMEN PIRNAT 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

3 
 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

Učiteljev stil vodenja in motiviranje 

učencev 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Mojca Juriševič, doc.                 Kandidatka: Karmen Pirnat 

 

                                 Ljubljana, junij 2012 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

5 
 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici dr. Mojci Juriševič, ki me je vzpodbujala ter mi z 

nasveti in strokovno pomočjo pomagala pri nastanku diplomskega dela. 

 

Hvala vsem učencem, učiteljicam in ravnateljicam, ki so sodelovali pri zbiranju 

podatkov in na ta način pripomogli k raziskovalnemu delu diplomskega dela.  

 

Zahvaljujem se tudi moji družini (posebno mami in očetu), ki mi je v težkih trenutkih 

stala ob strani in me spodbujala tako v času študija, kot tudi pri pisanju diplomskega 

dela.  

 

Hvala tudi moji Zali, ki je letom navkljub razumela, da mami potrebuje mir in tišino, ko 

piše diplomsko delo. Prav zaradi vseh izgubljenih trenutkov, ko se nisva mogli igrati, 

to diplomsko delo posvečam njej. 

 

Hvala vsem drugim, ki so mi stali ob strani in na kakršenkoli način pripomogli k 

nastanku mojega diplomskega dela. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

6 
 

POVZETEK 

Učitelji se pri poučevanju srečujejo z raznovrstnimi problemi, tako vzgojnimi, disciplinskimi 

kot tudi motivacijskimi. Zato je pomembno, da poznamo načine oz. poti, s katerimi bi te 

težave omilili ali celo odpravili. Vsi učitelji si želimo uspešnih učencev in prav zato je 

pomembno, da znamo učencem pomagati in jih na prave oz. najbolj ustrezne načine voditi na 

poti do znanja. Ker pa stil vodenja pomembno vpliva na motivacijo učencev, na njihovo 

razpoloženje, na disciplino … sem se odločila da povezavo med stilom vodenja in 

motiviranostjo učencev podrobneje raziščem. 

Osrednji namen raziskovanja v diplomskem delu je bil ugotoviti, kakšen je odnos med stilom 

vodenja in motiviranostjo učencev. Izvedla sem empirično raziskavo, v kateri je sodelovalo 

163 učencev in 10 učiteljic; razredničark 5. razreda osnovne šole. Glavni cilj je bil ugotoviti, 

ali obstaja razlika med stilom vodenja kakor ga zaznavajo učiteljice in kakor ga zaznavajo 

učenci glede na spol. Poleg tega sem raziskala tudi najpogostejše kombinacije stilov vodenja 

anketiranih učiteljic, kakšne so razlike v uporabi stila vodenja in motiviranja glede na starost 

in delovno dobo učiteljic. Ugotavljala sem tudi razlike glede na spol učencev pri motiviranosti 

za učno delo. 

Iz rezultatov je mogoče razbrati, da učiteljice uporabljajo vse tri stile vodenja (demokratični, 

avtoritarni, anarhični), in jih medsebojno kombinirajo glede na dano situacijo. Prevladuje 

demokratični stil vodenja, sledi pa mu avtoritarni stil vodenja. Med učiteljicami ni bistvenih 

razlik pri uporabi stila vodenja in vrste motivacije glede na starost. Razlike se pojavljajo pri 

uporabi stil vodenja glede na delovno dobo učiteljic. Statistično pomembne razlike se 

pojavljajo tudi pri povezavi med anarhičnim stilom vodenja in regulirano motivacijo. Pri vseh 

drugih raziskovalnih vprašanjih se niso pojavile statistično pomembne razlike med 

spremenljivkama. Iz vsega lahko sklenemo oz. povzamemo, da učiteljice uporabljajo različne 

stil vodenja in se pri tem ne ozirajo na spol učencev. Vse učence jemljejo enako. Ravno tako 

lahko iz tega sklepamo, da se učiteljice neprestano strokovno izobražujejo, zato ni opaznih 

razlik med stilom vodenja in načinom motiviranja glede na delovno dobo in starost učiteljic. 

 

KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, učna motivacija, stili vodenja, vodenje razreda, 

učenci, učitelji. 
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Teachers leadership style and motivating of students 

ABSTRACT 

During their work teachers are facing different problems – from educational, disciplinary to 

motivational ones. Therefore it is important to know the methods or ways to alleviate these 

problems or even to solve them. All teachers wish to have successful students and therefore it 

is very important to know how to help students and guide them with the right or the most 

appropriate methods on their way to knowledge. Because the classroom management style is 

significantly affecting the motivation of students, their mood, discipline etc. I have decided to 

take a closer look at the connection between the classroom management style and the 

motivation of students. 

The main aim of my research in the undergraduate dissertation was to investigate the 

relationship between the classroom management style and the motivation of students. I have 

carried out an empirical survey. The participants were 163 students and 10 female elementary 

school class teachers of the 5th grade. The focus was to find out if there is a difference 

between the classroom management style perceived by the teachers and the classroom 

management style perceived by the students according to gender. I have also investigated the 

most frequent combinations of classroom management styles of the surveyed teachers, the 

differences in the use of a particular management and motivation style according to their age 

and period of employment. I was also trying to find out the differences in the motivation of 

students for learning activities according to their gender. 

The results show that the teachers use all three classroom management styles (democratic, 

authoritarian and anarchic) and combine them according to the given situation. The 

democratic style is prevailing, followed by the authoritarian one. Among the teachers there 

are no significant differences when using a particular classroom management style and art of 

motivation according to their age. Differences occur in the use of a style according to their 

period of employment. Statistically important differences also occur in the connection 

between the anarchic classroom management style and the regulated motivation. In all other 

survey questions there were no statistically important differences between the variables. The 

conclusion we can draw is that the teachers are using different classroom management styles 

without paying any attention to the gender of the students. All students are treated the same. 
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We can also conclude that teachers are constantly taking part in professional education 

programs; therefore there are no obvious differences between the classroom management 

style and the method of motivation according to the period of employment and age of the 

teachers. 

KEYWORDS: elementary school, motivation to learn, classroom management style, 

classroom management, students, teachers. 
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UVOD 

 

»O izobraževanju si zapomnimo  

Tri pomembne stvari.  

Prva je motivacija. 

Druga je motivacija. 

Tretja je motivacija.«  

                                             (Terrel Bell) 

 

V času študija na Pedagoški fakulteti in obveznega izvajanja pedagoške prakse na izbranih 

osnovnih šolah sem se večkrat znašla v dilemi, kako naj ustrezno reagiram na (ne)zaželeno 

vedenje učencev. Premišljevanje o tem je porodilo še več novih pomislekov oz. vprašanj: 

kako naj ustrezno izpeljem učno uro, ter pri tem upoštevam vse dejavnike, ki vplivajo nanjo, 

kako naj motiviram učence za učno delo, ali naj pri vodenju učne ure upoštevam tudi 

razpoloženje učencev … Znašla sem se v zadregi, zato sem pregledala nekaj literature na to 

temo in se odločila da jo v diplomski nalogi podrobneje raziščem. Najbolj me je zanimal 

odnos med stilom vodenja razreda in motiviranjem učencev v osnovni šoli. 

Vodenje razreda je namreč ena izmed najpomembnejših nalog profesorja razrednega pouka, 

saj je povezana z različnimi interesnimi skupinami; z učenci, njihovimi starši, s širšo lokalno 

skupnostjo … (Rozman, 2008). Današnji način vodenja je presegel avtoritaren način 

razmišljanja in v ospredje postavil demokratičnost; tako v razredu kot tudi v družbi. Lewin, 

Lippit in White pa oba stila vodenja (avtoritarnega in demokratičnega) dopolnijo s še enim 

stilom vodenja; z anarhičnim stilom vodenja, ki pa v osnovnih šolah ni tako pogosto 

uporabljen, saj od učencev zahteva veliko mero samostojnosti in motiviranosti.  

Ker se učitelji danes vedno pogosteje srečujejo z nedisciplino, neubogljivostjo in neredom v 

razredu je pomembno, da učitelj pozna več različnih stilov vodenja in se na ta način na 

podlagi dane situacije odloči za ustrezen stil vodenja, ki bo v dani situaciji najboljši (Pšunder, 

2011). Ker sem se oprla na besede Blancharda in P. Zigarmi (1995), ki menita, da je 

situacijski vodja nekdo, ki je pripravljen naučiti se »fleksibilne uporabe različnih stilov 
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vodenja« (Blanchard, Zigarmi, 1995, 31), sem v diplomsko delo vključila tudi teorije vodenja 

s področja gospodarstva.  Poznavanje in prepletanje različnih stilov vodenja, tako s področja 

šolstva, kot tudi s področja gospodarstva, lahko učitelju olajša zadrego, ki jo vsakodnevno 

doživlja v razredu, ko ne najde ustrezne rešitve za nastali problem.  

Nizozemski raziskovalci (Brekelmans, Wubbels in Tartwijk, 1998) ugotavljajo, da je 

učiteljevo vedenje v razredu povezano z učnimi dosežki učencev ter z njihovo motiviranostjo 

za učenje. Motivacija pa je »ključen dejavnik dinamike učnega procesa« (Juriševič, 2012, 5) 

in zato je učiteljev stil vodenja pomembno povezan z učno motivacijo učencev.  

Pogled na učno motivacijo se je skozi preteklost neprestano spreminjal in oblikoval štiri 

splošne pristope k motivaciji; behavioristično teorijo podkrepitve, psihoanalitični pogled, 

humanistični pogled in kognitivni pogled na motivacijo. Med humanistično usmerjene teorije 

uvrščamo tudi teorijo samodoločenosti  (ang. »Self-determination theory«) avtorjev Richarda 

M. Ryana in Edwarda L. Decija, ki jo opredelita s pomočjo kontinuuma, pri katerem je na 

enem polu notranja, na drugem pa zunanja motivacija. »Vmes pa se nahajajo različne oblike 

motiviranosti, ki se razlikujejo glede na zaznan nadzor, ki ga ima posameznik nad 

dejavnostjo, in glede na posameznikovo doživljanje avtonomije« (Peklaj et al., 2009, 37). 

Ker je z leti vedno bolj opazen upad notranje motivacije je toliko bolj pomembno, da razredni 

učitelji poskušamo učence obdržati na stopnji notranje motivacije ali pa vsaj na regulirani 

vrsti motivacije. To lahko dosežemo tudi z uporabo ustreznega stila vodenja. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 VODENJE RAZREDA 

Profesor/ica razrednega pouka (v nadaljevanju učitelj) je oseba, ki jo učenci ob vstopu v 

osnovno šolo najprej spoznajo in pomembno vpliva na njihovo nadaljnjo pot v življenju. 

Čeprav se učitelj v razredu sooča z najrazličnejšimi težavami in izzivi je pomembno, da ne 

pozabi, da mu učenci zaupajo. Prav zato je pomembno, da je učitelj ustrezno pedagoško 

usposobljen za delo v razredu.  

Naloga vodje v vzgojno izobraževalnih ustanovah je zagotavljanje čim boljših razmer za 

učenje. Ker se vodje v izobraževalnih ustanovah srečujejo z različnimi interesnimi skupinami, 

učenci, starši in lokalno skupnostjo, je »področje delovanja vodje v izobraževanju dosti širše, 

kot to velja za vodenje na drugih področjih, saj sega iz organizacije, praviloma vključuje tudi 

starše in širšo skupnost« (Rozman, 2008, 23). 

V preteklosti so ljudje pojem »vodenje razreda« povezovali s kontroliranjem vedenja učencev 

in s  popravljanjem le tega. Od učencev se je pričakovala ubogljivost in ustrezno odzivanje na 

učiteljeve zahteve. Takšno vedenje dobro opisuje avtoritarni stil vodenja, avtorjev Lewina, 

Lippita in Whita, ki ga bom predstavila v nadaljevanju. Danes pa se vodenje razreda pojmuje 

drugače. 

Vodenje razreda (ang.»classroom management«) Rothstein – Fisch in Trumbull (2008) 

opredeljujeta kot »vrsto strategij, ki jih uporabljajo učitelji in učenci, da bi zagotovili 

produktivno, harmonično učno okolje in tako preprečevali motenje v učnem procesu« 

(Pšunder, 2011, 18). 

Evertson in Weinstein (2006) pa pojem »vodenje razreda« opredeljujeta »kot aktivnosti, ki 

jih učitelji uporabljajo z namenom oblikovati takšno učno okolje, ki bo podpiralo in 

spodbujalo tako učne dosežke učencev kot socialno-čustveno učenje« (Pšunder, 2011, 19). 

Po njunem mnenju ima vodenje razreda dva glavna namena; ustvarjanje in vzdrževanje reda 

v razredu ter socialni in moralni razvoj učencev. Menita, da je vodenje učencev kompleksna 

dejavnost, ki od učitelja zahteva poznavanje tradicionalnih tehnik obvladovanja neprimernega 

vedenja in različne organizacijske vidike v razredu.  
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Brophy (2006) pa je mnenja, da je cilj vodenja razreda »oblikovanje kar najbolj učinkovitega 

okolja. Kot pomembne komponente vodenja razreda izpostavi učiteljevo ukrepanje v razredu, 

socializacijo učencev in medosebne odnose med učitelji in učenci« (Pšunder, 2011, 19). 

Vodenje je po mnenju Korena (1999) »odnos, pri katerem vodja vpliva na ravnanje drugih. 

Tako kot je kakovost poučevanja odvisna od dobrega učitelja je tudi kakovost učitelja odvisna 

od odličnosti vodenja« (Munih, 2009, 119). 

Po mnenju Brajše (1995) pa je vodenje »poglavitni element uspešne vzgoje in izobraževanja. 

Poleg znanja in strokovnosti mora imeti učitelj tudi vse lastnosti kakovostnega in uspešnega 

vodje. Ni dovolj, da znajo učenci naloge rešiti, to morajo tudi hoteti. Tukaj pa smo že na ravni 

vodenja. Samo vodja v pravem pomenu besede lahko učence navduši« (Brajša, 1995, 88). 

 

1. 1 Stili vodenja 

Ker se učitelji vse pogosteje srečujejo z neprimernim vedenjem učencev je zelo pomembno, 

da poznajo različne stile vodenja, da v razredu vzpostavijo red in disciplino. Le na ta način 

lahko uspešno poučujejo. Vodenje razreda ima po mnenju M. Pšunder (2011) širši pomen, saj 

vzgoja po njenem mnenju ne more biti usmerjena le v spoznavno in duševno komponento, 

temveč med drugim tudi pridobivanje »pozitivnih socialnih in čustvenih izkušenj« (Pšunder, 

2011, 23).  

 

1. 1. 1 Opredelitev pojma »stil vodenja« 

Vzgoja in izobraževanje sta po mnenju mnogih (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, 

2009) neločljivo povezana. Učitelj skozi dejavnost poučevanja, ki je tudi njegova primarna 

dejavnost, učence vzgaja in izobražuje. V času pouka naj bi tako učenci doživeli veliko 

sprememb povezanih s svojimi sposobnostmi, znanjem in osebnostnimi lastnostmi. Ker je 

vsebina učiteljevega dela natančno opredeljena z učnim načrtom, ima učitelj veliko večjo 

avtonomijo pri izbiri metod in oblik svojega dela, kar hkrati pomeni veliko avtonomnost pri 

načinu komuniciranja. Zato B. Marentič Požarnik, »značilne vzorce komunikacije oz. 

vedenja, s katerimi (so)vplivamo na druge«, opredeljuje z besedno zvezo »stili vodenja«  

(Peklaj et al. 2009, 32). 
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Ravno tako V. Zabukovec (2000) pojem stil vodenja opisuje kot vedenjski vzorec, s katerim 

vplivamo na druge (Zabukovec, Boben, 2000). 

Kovač s sodelavci (2004) pa je mnenja, da je stil vodenja »relativno trajen vzorec vplivanja 

na ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. To značilno ravnanje 

predstavlja zbir za posameznega vodjo specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem 

vodja uporablja različne vzvode in inštrumente, ter s tem oblikuje celovito in zanj značilno 

obliko stila vodenja« (Kovač, Mayer, Jesenko, 2004, 22). 

 

1. 1. 2 Teorije stilov vodenja 

Kljub temu, da so spodaj opisane teorije stilov vodenja (idealno tipska teorija Maxa Weberja, 

tipologija Charlesa Lattmana, kontinuum Tannenbauma in Schmidta, kontingenčna teorija 

Freda Fiedlerja, teorija pričakovanja in teorija izmenjave) bolj poznane v gospodarstvu, sem 

mnenja, da se lahko naštete teorije poistovetijo s šolsko situacijo, kjer se učitelj preizkusi tudi 

v vlogi vodje. Zato bom naštete teorije stilov vodenja v nadaljevanju tudi na kratko 

predstavila, saj menim, da ima učitelj pri poznavanju različnih stilov vodenja več možnosti za 

ustrezno ukrepanje oz. reagiranje v šolskih situacijah.  

 

1. 1. 2. 1 Idealno tipska teorija Max-a Weber-ja 

Teorija izhaja iz predpostavke o idealno tipskih1 oblikah stilov vodenja, ki jih je Max Weber 

(1864 - 1920), nemški ekonomist in sociolog, prevzel od svojih predhodnikov. Pri 

preučevanju vodenja organizacij je izhajal iz idealnega tipa oblasti in na tem temelječi obliki 

nadzora. Z uporabo idealnih oblik vodenja je primerjal preučevane stile vodenja v praksi. 

Menil je, da so idealne oblike stilov vodenja: 

 

 

                                                 
1 IDEALNI TIP-model- »miselna predstavitev določenih razmerij, kjer odmislimo manj pomembne dejavnike in 
oblikujemo sliko z omenjenimi dejavniki. Idealni tip je sredstvo, ki ga znanstvenik uporabi, da bi zoperstavil 
sliko empirične znanosti s tem modelom in ugotovil, zakaj prihaja do odstopanja. Webrov idealni tip je nekaj, 
kar je zaželjeno, nekaj k čemur mi vsi tendiramo« (spletni vir 1).  
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Tabela 1: Stili vodenja po Maxu Webru (Kovač et al., 2004). 

STIK MED VODJO IN ZAPOSLENIMI                         STIL VODENJA 

               Neposreden 

 

 

 

                 Posreden  

Patriarhalni stil vodenja 

Karizmatični stil vodenja 

Avtokratičen stil vodenja 

Birokratski stil vodenja 

 

Vzor vodstvenega stila, ki se pojavlja v majhnih družinskih podjetjih, predstavlja patriarhalni 

stil vodenja. Lojalnost, zvestoba in poslušnost so le nekatere lastnosti, ki jih patriarh/vodja 

pričakuje od svojih podrejenih. Njegova moč (moč patriarha) izhaja iz pozicije položaja, in 

mu omogoča brezkompromisno sprejemanje avtoritete s strani ostalih družinskih članov.  

Moč karizmatičnega vodje pa izhaja iz posebnih osebnih značilnosti. Takšen vodja ne pozna 

namestnika, predhodnika in ne naslednika. Posebno dobro se obnese v kriznih situacijah, ko 

sta v ospredju upanje in vera v rešitev zapletene situacije. Racionalen pristop je pri 

karizmatičnem vodji v ozadju. Stil vodenja, v katerem zaradi hierarhične strukture in 

linijskega sistema neposreden stik med vodjem in vodenimi ne obstaja, predstavlja 

avtokratičen stil vodenja. Ta lastnost pa se v birokratskem stilu vodenja le še poglobi, saj na 

mestu avtokrata stoji moč birokratskih postopkov. Ti oblikujejo sistem legitimitete sprejet in 

spoštovan od podrejenih (Kovač et al., 2004). 

 

Glede na to, da se učitelji z učenci vsakodnevno srečujejo v razredu lahko sklepam, da 

avtokratičen in birokratski stil vodenja po Maxu Webru v šolsko situacijo ne spadata, saj 

dajeta prednost posrednemu stiku med vodjo in vodenimi oz. med učiteljem in učenci, kar pa 

si v učni situaciji ne smemo in ne smemo dovoliti. Prav zaradi posrednega stika in 

avtoritarnega pristopa menim, da tipologija Maxa Webra ni najbolj primerna v šolskih 

situacijah oz. v razredu. Teorijo pa bi lahko poistovetili s funkcijo ravnateljevanja v vseh 

šolah, ne le osnovnih. Ravnateljeva moč namreč izhaja iz pozicije položaja, saj je ravnatelj 

spoštovana oseba, ki ji ni potrebno pred učenci poudarjati, kakšen položaj v osnovni šoli ima, 
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kar opisuje »avtokratičen stil vodenja«. Tudi stil vodenja, ki ga Max Weber opredeljuje z 

izrazom »karizmatičen vodja«, bi lahko pripisali  ravnateljem, saj je pomembno, da ravnatelji 

znajo ustrezno reagirati v kriznih situacijah in lahko svojim kolegom vlivajo upanje za 

ustrezno razrešitev nastalega problema. 

Če povzamem, menim, da je idealno tipska teorija bolj kot za učitelje v osnovnih šolah 

primerna za ravnatelje. Pomembno pa je, da jih poznajo tudi učiteljice, saj na ta način 

spoznajo, kako razreda ne smejo voditi oz. kako  voditi razred, da se bodo temu izognile. 

 

1. 1. 2. 2 Tipologija Charles-a Lattman-a 

Na podlagi Webrovih idealnih stilov vodenja, je Charles Lattman (1975) oblikoval novejšo 

tipologijo. Definiral je šest osnovnih stilov vodenja: 

 

Tabela 2: Stili vodenja po Charlesu Lattmanu (Kovač et al., 2004). 

KOLIČINA SVOBODE S STRANI VODJE STILI VODENJA 

                  Malo oz. nič 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
         Popolna samostojnost oz.                         
   svoboda 

Despotski stil vodenja 

Paternalističen stil vodenja 

Pedagoški stil vodenja 

Participativen stil vodenja 

Partnerski stil vodenja 

Samoupravljanje 

 

Despotskemu stilu vodenja, ki zagovarja tezo, da je »vodja gospodar v svoji hiši«, popolno 

nasprotje predstavlja stil vodenja, ki ga Lattman (1975) poimenuje samoupravljanje, pri 

katerem kolektivni interes opredeljujejo vodstvene usmeritve. Omiljeno stopnjo despotskega 

stila vodenja predstavlja paternalističen stil vodenja, kjer ima vodja kljub vsemu socialen čut 

za podrejene. Ciljno usmerjen razvoj, ki pomaga k večji samostojnosti podrejenih pa je 

lastnost, ki opisuje tretji stil vodenja; pedagoški. Participativen stil vodenja označuje vodjo, 
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ki sodelavce sprejema in jih dojema kot samostojne osebnosti. Ti se s svojim znanjem, 

sposobnostmi in interesi vključujejo v proces sprejemanja odločitev. Še večjo povezanost 

vodje in vodenih pa označuje partnerski stil vodenja, pri katerem vodja in vodeni skupaj 

določajo cilje organizacije in samostojno določajo cilje pri izvajanju nalog (Kovač et al., 

2004). 

Če poskušamo tipologijo Charlesa Lattmana prenesti v šolsko situacijo, »despotskemu stilu« 

vodenja lahko pripišemo izjemno avtoritarnega ravnatelja, ki je mnenja, da se mu pri vodenju 

ni potrebno posvetovati z nikomer. Lahko pa mu pripišemo tudi izjemno avtoritarnega 

učitelja, ki učencem ne dopušča podajanje mnenj in svobode pri učnem delu. Šele tretji stil 

vodenja, pedagoški stil vodenja, bi po mojem mnenju lahko umestili v šolsko situacijo, saj je 

cilj vseh učiteljev vzgojiti samostojne, izobražene osebe/učence. Participativen stil vodenja pa 

lahko po mojem mnenju enačimo z demokratičnim stilom vodenja avtorjev Lewina, Lippita in 

Whita, saj učitelj dopušča sodelovanje med njim in učenci. Partnerski stil vodenja pa bi lahko 

enačili z anarhičnim stilom vodenja istih avtorjev, saj so učenci, ki uporabljajo ta stil vodenja 

zelo samostojni in pripravljeni medsebojno sodelovati.  

 

1. 1. 2. 3 Kontinuum Tannenbaum-a in Schmidt-a 

Robert Tannenbaum in Warren H. Schmidt pa sta poznana v anglosaksonski literaturi. Njuna 

tipologija temelji na opazovanju stilov vodenja v naravnem okolju ter razvrščanje le-teh glede 

na stopnjo voditeljeve avtoritete, ki je določena glede na raven samostojnosti podrejenih pri 

sprejemanju odločitev. Na podlagi ugotovitev sta oblikovala »neprekinjeno linijo, ki se 

razteza od ekstremno na voditelja usmerjenega stila do ekstremno na podrejanje usmerjenemu 

stilu vodenja« (Kovač et al., 2004, 26). Rezultat njunega raziskovalnega dela je klasični 

dihotomni model stilov vodenja: 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

21 
 

Tabela 3: Stili vodenja po Tannenbaumu in Schmidtu (Kovač et al.,  2004). 

STOPNJA VODITELJEVE AVTORITETE STIL VODENJA 

                      visoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                      nizka 

 

  

Avtoritaren stil vodenja 

Patriarhalen stil vodenja 

Posvetovalen stil vodenja 

Konzultativen stil vodenja 

Participativen stil vodenja 

Delegativen stil vodenja 

Samoupraven stil vodenja 
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Slika1: Dihotomni model stilov vodenja po Tannenbaumu in Schmidtu (spletni vir 2). 

 

 

Vodja, ki uporablja avtoritaren stil vodenja se pri odločitvah ne posvetuje s podrejenimi. Ti v 

nikakršnem smislu ne vplivajo na njegovo končno odločitev. Vodja torej odloči o določeni 

zadevi in svojo odločitev le sporoči podrejenim. Podobno kot pri tipologiji Maxa Webra 

(patriarhalni stil vodenja), patriarhalni vodja pri Tannenbaumu in Schmidtu, svoje podrejene 

poskuša prepričati v pravilnost svoje odločitve. Tretji stil vodenja, posvetovalen stil, pa 

podrejenim dopušča postavljanje vprašanj in argumentiranje. V vseh naslednjih stilih vodenja 

se vloga podrejenih stopnjuje. V konzultativnem stilu vodenja imajo podrejeni možnost preko 

pogovora doseči upoštevanje njihovih stališč in mnenj. Oblikovanje svojih predlogov, na 

podlagi katerih se nadrejeni odloči za končno odločitev pa podrejenim omogoča 

participativen stil vodenja. Delegativen stil vodenja podrejenim dovoljuje samostojno 

oblikovanje predlogov in sprejemanje le teh v okviru mej, ki jih postavi nadrejeni. Zadnji stil 

vodenja, samoupraven stil vodenja, pa opisuje nadrejenega kot moderatorja znotraj skupine, 

Vodja 
odloči in 
sporoči 
svojo 
odločitev. 

Vodja 
predloži 
zadevo, 
zbere 
predloge 
in 
odloči. 

Vodja 
določi 
meje in 
postavi 
delovne 
skupine za 
urejanje 
zadev. 

Vodja 
dovoljuje 
samostojno 
delovanje 
sodelavcev 
v okviru 
danih 
pooblastil. 

Vodja 
»proda« 
odločitev 
sodelavcem. 

Vodja 
predloži 
zamisel in 
spodbuja 
vprašanja. 

Vodja 
predloži 
možne 
rešitve in 
dopušča 
spremembe. 

AVTORITAREN 
stil vodenja 

SAMOUPRAVEN 
stil vodenja 

UPORABA AVTORITETE S STRANI VODJE 

OBMOČJE SVOBODE ZA SAMOUPRAVNE 
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ki predstavlja in povezuje skupino podrejenih z okoljem. Odločitve sprejemajo podrejeni 

skupaj z nadrejenim (Kovač et al., 2004; spletni vir 2). 

 

Menim, da bi kontinuum Tannenbauma in Schmidta lahko prenesli v šolsko situacijo. Vsi stili 

vodenja, ki jih avtorja opredeljujeta, opisujejo (ne)dopuščanje svobode podrejenim oz. 

učencem. Če kontinuum navežem na klasično delitev stilov vodenja po Lewinu, Lippitu in 

Whitu, menim, da prva dva stila vodenja lahko enačimo z avtoritarnim stilom vodenja. 

Posvetovalni, konzultativen in participativen stil vodenja bi po mojem mnenju lahko enačila z 

demokratičnim stilom vodenja, zadnja dva stila vodenja pa sta po lastnostih zelo podobna 

anarhičnemu stilu vodenja. Menim, da bi si lahko učiteljice tudi s to teorijo lahko pomagale 

pri šolskem delu in nadgradile svoje znanje o vodenju razreda oz. učencev. 

 

1. 1. 2. 4  Situacijske teorije vodenja 

Preučevanje v okviru situacijske teorije poteka na predpostavki, da je stil vodenja odvisen od 

povezave med skupino vodenih, nalogo in vodstveno situacijo. Iz tega lahko sklepamo, da 

različne situacije in različne vodstvene skupine zahtevajo različen stil vodenja. Ne obstaja le 

en učinkovit stil vodenja, ki bi ustrezal vsem situacijam in ravno tako ne obstaja »veliki« 

voditelj, ki bi bil v vseh situacijah uspešen in učinkovit. Situacijski vodja je po besedah 

Blancharda, K. Zigarmi in P. Zigarmi (1995) nekdo, ki je pripravljen naučiti se »fleksibilne 

uporabe različnih stilov vodenja, diagnosticiranja potreb ljudi, ki jih nadzoruje, in tega, kako 

doseči z njimi dogovor o določenem stilu vodenja«, ki je vodenim potreben (Blanchar, 

Zigarmi, Zigarmi, 1995, 31). Torej, uspeh in učinkovitost vodenja sta odvisna predvsem od 

analitičnih sposobnosti posameznega voditelja pri analizi nastale situacije, naloge in skupine 

ter voditeljeve sposobnosti prilagajanja določenega stila vodenja nastali situaciji. 

Predpostavka situacijske teorije, ki pravi, da je uspeh vodenja odvisen predvsem od 

interakcije med situacijo/kontekstom, vodjem in vodenimi je dokončno  presegla prepričanje, 

ki je trdilo, »da obstaja idealen stil vodenja, ki je v vseh situacijah uspešen«  (Kovač et al., 

2004, 32). 
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1. 1. 2. 4. 1 Kontingenčna teorija Freda Fiedlerja 

Teorija se posveča »odnosu med vodjo in skupino, ter strukturo naloge kot determinantam 

izbire najučinkovitejšega stila vodenja« (Koren, 2007, 50). Teorija je v okviru situacijske 

teorije zbudila posebno pozornost. Fiedlerjev kontingenčni model prinaša nov pogled na 

problematiko vodenja. »Njegov največji napredek je v tem, da ne nudi končnega in edinega 

odgovora, ampak navaja k preučevanju stanja v organizaciji. Ne moremo kar določiti, ta vodja 

je dober, ta pa slab. Lahko je namreč isti vodja v eni situaciji odličen, v drugi pa neuspešen« 

(Jakopec, 2007, 27).  Skupaj s sodelavci je Fiedler raziskoval povezanost med stilom vodenja 

in učinkovitostjo skupine. Na osnovi proučevanja razlikuje dva stila vodenja (Kovač et al., 

2004): 

- Usmerjenost k nalogam (ang. »Task Leadership style«);  

- usmerjenost k zaposlenim (ang. »Relations-Oriented Leadership style«).  

Medtem ko prvi stil vodenja, ki je usmerjen k nalogam, v ospredje postavlja doseganje ciljev 

in rešitev problema, drugi stil vodenja, ki je usmerjen k zaposlenim, v središče delovanja 

postavlja oblikovanje dobrih medčloveških odnosov v skupini (Kovač et al., 2004). Vodja pri 

1. stilu vodenja ceni pridnost, ubogljivost in natančnost pri delu. Pri drugem stilu vodenja pa 

vodja pri sodelavcih ceni predvsem iskrenost, odkritost in prijaznost. Vodja je mnenja, da so 

dobri odnosi v skupini pomembni za uspešno vodenje (Jakopec, 2007). 
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Tabela 4: Fiedlerjeva kontingenčna teorija vodenja (spletni vir 3) 

 

 

 

 

 

 

Odnosi vodja-člani 

organizacije 

dobri dobri dobri dobri slabi slabi slabi slabi 

Strukturiranost nalog strukturirane nestrukturirane strukturirane nestrukturirane 

Pozicijska moč vodje močna šibka močna šibka močna šibka močna šibka 

 

Menim, da bi tudi Fiedlerjevo kontingenčno teorijo vodenja lahko prenesli v šolsko situacijo. 

Ravno tako kot klasična delitev stilov vodenja Lewina, Lippita in Whita, Fiedler v svoji teoriji 

z uporabo drugačnih izrazov na nek način opiše demokratični  in avtoritarni stil vodenja. 

Glede na lastnosti, ki jih imata opredeljena stila vodenja, lahko sklepam, da je stil vodenj 

»usmerjen v naloge« zelo podoben avtoritarnemu stilu vodenja klasičnih avtorjev. Stil 

vodenja »usmerjen k zaposlenim« pa bi po mojem mnenju lahko enačili z demokratičnim 

stilom vodenja omenjenih avtorjev. Menim pa, da si vse učiteljice v osnovnih šolah 

prizadevajo uporabljati oba Fiedlerjeva stila vodenja, saj so omejene z učnim načrtom 

(usmerjenost v nalogo) in želijo razumeti vse težave, in predloge, ki jih imajo učenci 

(usmerjenost k zaposlenim). Podobno kot na stile vodenja v Fiedlerjevi kontingenčni teoriji 

vodenja lahko tudi na stile vodenja pri situacijski teoriji Herseya in Blancharda, gledamo z 

vidika usmerjenosti v nalogo/direktivnost ali v odnose/podpornost. 

        visok 

    nizek 

0 

Vodje usmerjeni k 
ljudem se odrežejo 
bolje 

Vodje usmerjeni k 
nalogam se 
odrežejo bolje 
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1. 1. 2. 4. 2 Teorija situacijskega vodenja Hersey-a in Blanchard-a 

 

»Situacijsko vodenje je način vodenja, ki omogoča učitelju izbiro vzorca vedenja, ki ustreza 

dani situaciji in značilnostim učencev« (Zabukovec, Boben, Krajnc, 1999, 140).  

 

»Situacijsko vodenje ni nekaj, kar naredimo ljudem, ampak nekaj, kar naredimo skupaj z 

njimi« (Blanchard, Zigarmi, Zigarmi, 1995, 93). 

 

Korenine teorije situacijskega vodenja segajo v leto 1988, ko sta Hersey in Blanchard 

postavila temelje takemu vodenju in ga priredila za delovno situacijo. Kasneje je Tyler (1993) 

ta stil vodenja, z nekaj popravki in prilagoditvami, prenesel v šolsko situacijo (Zabukovec et 

al., 1999).  

Znotraj teorije situacijskega vodenja ločimo štiri stile vodenja: direktivnega, inštruktorskega, 

podpornega/bodrilnega in delegatskega. Ti se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 

direktivnosti in stopnjo podpornosti, ki jih je moč zaznati pri učiteljevem vodenju razreda. 

Večjo stopnjo jasno začrtanih ciljev, jasna strukturiranost in kontrola doseganja ciljev s strani 

učitelja, poudarjanje ciljev ter učiteljeva usmerjenost v nalogo so le nekatere značilnosti, ki 

označujejo pojem direktivnosti. Pojem podpornosti pa označuje vključevanje učencev, 

njihovih predlogov in pričakovanj pri postavljanju ciljev in določanju poti za njihovo 

doseganje. Podpornost se kaže predvsem v učiteljevi usmerjenosti v odnos (Zabukovec, 

Boben, Krajnc, 1999). Na stile vodenja pa lahko gledamo tudi z vidika usmerjenosti v nalogo 

ali v odnose (Zabukovec et al. 1999): 

- direktni stil vodenja; 

- inštruktorski/mentorski stil vodenja ; 

- podporni/sodelovanje/bodrilni stil vodenja in  

- delegatski stil vodenja/pooblaščanje. 
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Slika 2: Stili vodenja po Herseyu in Blanchardu (Blanchard et al., 1995, 52). 

 

 

Slika 3: Razvojni nivo podrejenih (Blanchard, Zigarmi, Zigarmi, 1987, 68). 

            VISOK            SREDNJI              NIZEK 

                R4       R3   R2                   R1 

 

 

 

Direktivni stil vodenja lahko opišemo z besedami: struktura, kontrola in nadzor. Označujeta 

ga visoka direktivnost /usmerjenost v nalogo in nizka podpornost/usmerjenost v odnose med 

učiteljem in učenci. Učitelj, ki uporablja ta stil vodenja je izrazit vodja; sam določa cilje, 

strukture, posreduje jasna navodila in dosledno nadzoruje izpeljavo naloge oz.  doseganje 

ciljev. Prevladuje enosmerna komunikacija. Ravno nasproten stil vodenja, ki ga opisujeta 

nizka direktivnost in visoka podpornost je podporni stil vodenja/bodrilni stil vodenja. Učitelj 
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DIREKTIVNO VEDENJE nizko zelo 

zelo 
Zelo bodrilno in nizko 
direktivno vedenje. 

 
            S3 
  
BODRILNI STIL/  
PODPORNI STIL  
       

Zelo direktivno in zelo 
bodrilno vedenje. 

 
              S2 
 
  INŠTRUKTORSKI  
            STIL                      

Nizko bodrilno in nizko 
direktivno vedenje. 

 
              S4 
 
     DELEGIRANJE 

Zelo direktivno in nizko 
bodrilno vedenje. 

 
              S1 
 
   DIREKTIVNI STIL 

RAZVIT NERAZVIT 
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učence spodbuja k razmišljanju, k izražanju svojih mnenj in predlogov. Pri vodenju v veliki 

meri vključuje preteklo znanje učencev, njihove poglede in ideje. Najbolje ga opišejo besede: 

pohvala, poslušanje in pomoč. Inštruktorski stil vodenja označujeta visoka direktivnost in 

visoka podpornost. Učitelj jasno določa cilje, njihovo uresničevanje in nadzor za izpeljavo le 

teh. Predloge in razmišljanja učence upošteva pri oblikovanju učne ure. Jasno in odločno vodi 

učno uro a poleg tega spodbuja in razvija odnos med učenci in njim. Ravno nasproten stil 

vodenja, za katerega sta značilna nizka podpornost in nizka direktivnost pa je delegatski stil 

vodenja. Za delegatskega učitelja je značilno, da relativno malo posega v odnos med njim in 

učenci, saj je mnenja, da je ta odnos praviloma že oblikovan. Učitelj relativno malo časa 

posveti strukturiranju in spremljanju učne dejavnosti. Cilje in poti do uresničevanja le teh 

jasno opredeli a je odgovornost za njihovo uresničitev prenesena na učence. Učence na ta 

način postavi v situacijo, ko sami postanejo »uresničevalci svoje učne situacije« (Blanchard et 

al., 1995; Jakopec, 2007). 

 

1. 1. 2. 4. 2. 1 Kako izbrati pravi stil vodenja? 

Tabela 5: Stili vodenja glede na razvojno stopnjo (Blanchard et al.,1995, 61). 

RAZVOJNI NIVO PRIMEREN STIL VODENJA 

R1 

Nizka sposobnost, visoka zavzetost 

S1 

DIREKTIVNI STIL VODENJA 

Strukturiraj, opazuj, nadzoruj 

R2 

Določene sposobnosti, nizka zavzetost 

S2 

INŠTRUKTORSKI STIL VODENJA 

Dajaj navodila in podporo 

R3 

Visoka sposobnost, spremenljiva zavzetost 

S3 

BODRILNI 

Pohvali, prisluhni in pomagaj 

R4 

Visoka sposobnost, visoka zavzetost 

S4 

DELEGIRANJE 

Predaj odgovornost za sprotno sprejemanje odločitev 
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S1 - DIREKTIVEN STIL VODENJA 

Je primeren v trenutkih, ko se učenci znajdejo pred novo nalogo.  Učiteljeva naloga je, da 

učencem postavi jasne cilje in jim razloži, kako se zastavljene cilje doseže ter jim predstavi 

pot za dosego le teh. Učitelj učence v tej, njim neznani situaciji, vodi in spremlja njihovo delo 

do konca. Ta stil vodenja je posebno primeren v situacijah, ko je pomembno, da učenci 

izvajajo nalogo po določenih korakih (npr.: pri izvajanju kemijskih poskusov, pri usvajanju 

matematičnih postopkov itd.). Tak stil vodenja je zelo primeren na začetku šolskega leta, ko 

učitelj dobi nove učence. Na ta način spozna njihovo medsebojno sodelovanje, njihov način 

dela in razredno klimo. Ravno tako je ta stil vodenja primeren v situacijah, ko učitelj oceni, da 

učenci o določeni snovi bolj malo vedo, a so motivirani za učenje. Učitelj z direktivnim 

stilom vodenja nadomesti pomanjkanje izkušenj pri učencih in doseže, da učenci usvojijo 

zastavljene cilje (Blanchard et al.,1995; Zabukovec et al., 1999).  

 

S2 - INŠTRUKTORSKI STIL VODENJA 

Je ustrezen v trenutkih, ko učencem pade motivacija za delo. Naloga učitelja je, da v takih 

trenutkih spodbuja odnos, daje učencem podporo in jih usmerja v izbrano nalogo. Učitelj je 

učinkovit, kadar pri učencih prebudi že osvojeno znanje, omogoča povezovanje znanja med 

seboj (novega in že usvojenega), ter uporabo tega znanja v praksi. Učitelj nadgrajuje že 

usvojeno znanje in na ta način pri učencih spodbudi interes, zviša motivacijo in v njih prebudi 

občutek uspešnosti (Blanchard et al., 1995; Zabukovec et al., 1999).  

 

S3 - PODPORNI STIL VODENJA 

Učitelj ga uporablja, pri delu z učenci, ki imajo veliko znanja in izkušenj, saj je stil vodenja 

usmerjen predvsem v razvijanje odnosa. Tak stil vodenja se uporablja pri delu s skupino, kjer 

učitelj učence le usmerja in jih vodi k sprejemanju skupnih odločitev povezanih z nalogo. 

Učitelj v veliki meri upošteva predloge, ideje in razmišljanje učencev (Blanchard et al., 1995; 

Zabukovec et al., 1999). 
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S4 - DELEGATSKI STIL VODENJA 

Je primeren za učence, ki neko področje dobro obvladajo, saj jim učitelj prepusti vso 

odgovornost (za naloge in odnose). Stil učencem omogoča samostojno organizacijo in 

razdelitev dela. Primeren je tudi v trenutkih, ko je skupina zelo dobro uigrana (Blanchard et 

al., 1995; Zabukovec et al., 1999).  

 

1. 1. 2. 5 Teorija pričakovanja 

Temelj teorije je prepričanje, da sta učinkovitost in uspešnost vodenja odvisni predvsem od 

pričakovanja in zaznave vodenih s postavljenimi cilji. S pomočjo podpore postavljenim 

ciljem, pa vodeni izražajo svoja pričakovanja. Učinkovitost vodenja je obravnavana z vidika 

zmožnosti motiviranja podrejenih za doseganje postavljenih ciljev. Evans, eden izmed 

sodobnih avtorjev teorije pričakovanja meni, da so oblike stilov vodenja naslednje: 

 

Tabela 6: Stili vodenja po teoriji pričakovanja  (Kovač et al., 2004). 

OBLIKA NADZORA NAD PODREJENIMI STIL VODENJA 

      Sistematičnost in nadzor 

 

 

 

 

 

 

                   Sodelovanje 

Direktivni stil vodenja 

Podporni stil vodenja 

Ciljno usmerjen stil vodenja 

Participativni stil vodenja 

 

Pri direktivnem stilu vodenja sta v ospredju sistematičnost in nadzorna razsežnost. Ti dve 

lastnosti se v vseh nadaljnjih stilih vodenja bolj usmerita v sodelovanje. Podporni stil vodenja 

upošteva potrebe sodelavcev in s tem oblikuje prijetno delovno vzdušje. Ciljno usmerjen stil 

vodenja omogoča postavitev visokih ciljev in visoko storilnostno usmerjenost. Zadnji stil 

vodenja, participativni stil vodenja pa omogoča največ sodelovanja, posvetovanja med 

sodelavci in skupna iskanja ustreznih rešitev (Kovač et al., 2004). 
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Menim, da bi tudi Evansovo teorijo pričakovanja lahko v blažji obliki prenesli v šolsko 

situacijo, saj je v osnovnih šolah vedno večji poudarek na sodelovanju, tako med učenci, kot 

tudi med učenci in učitelji. Največji delež le tega pa Evans opredeljuje v participativnem stilu 

vodenja, malce manj v ciljno usmerjenem stilu vodenja in najmanj pri direktivnem stilu 

vodenja. Prav zadnjega bi lahko po mojem mnenju primerjali z avtoritarnim stilom vodenja 

klasičnih avtorjev. 

 

1. 1. 2. 6  Teorija izmenjave/transakcijska teorija 

Teorija izhaja iz predpostavke, da je proces vodenja podoben učinku in 

protiučinku/transakciji. Vodja od vodenih pričakuje poslušnost, podporo in priznanje, v 

zameno pa jim ponudi napor in pristojnost pri nalogi. Nasprotno obliko vodstvenega stila, ki 

izhaja iz del politologa Jamesa M. Burnsa (1978), imenujemo transformacijski stil vodenja. 

Oba izraza, transformacija in transakcija, sta se iz političnih krogov prenesla tudi na področje 

menagementa in sicer v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. K razvoju koncepta 

transformacijskega vodenja je veliko pripomogel Bass (1985), ki je objavil celovit koncept 

transformacijskega stila vodenja. Podprl ga je z empiričnih preučevanjem procesa vodenja v 

vojski in v podjetju. Kuhnert in Russel pa sta leta 1989 predstavila štiristopenjski model 

razvoja transformacijskega stila vodenja (Kovač et al., 2004). 

Teorija izmenjave torej loči (Kovač et al., 2004):  

 

- Transakcijski stil vodenja in  

- transformacijski stil vodenja. 

 

Transakcijski stil vodenja je zelo podoben klasičnemu načinu vodenja, saj je vodja nadrejen in 

ureja stvari po predpisih. Tovrstno vodenje bi lahko opisali kot »trgovanje oz. dogovarjanje 

med vodjo in zaposlenimi o kadrovskih, materialnih, socialnih in drugih zadevah« Vodenje je 

nekakšna transakcija/izmenjava med vodjo in podrejenimi. Transakcijski vodja deluje na 

podlagi nagrajevanja, vodenja z izjemami/aktivno, vodenja z izjemami/pasivno in vodenja 

brez vajeti/laissez faire. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

32 
 

Transformacijski vodja vodi zaposlene predvsem z zgledom, inspiracijo in karizmo. Svoje 

podrejene spodbuja k moralnim vrednotam in idealom. Transformacijsko vodenje je 

sistematičen proces vodenja katerega namen so spremembe in sposobnost premikanja vira iz 

slabših na boljša oz. bolj produktivna področja (Jakopec, 2007). 

 

1. 1. 2. 7 Klasična teorija Lewina Lippita in Whita 

»Začetniki« sodobnega preučevanja stilov vodenja, Kurt Lewin, Ron Lippitt in Robert K. 

White, opredeljujejo tri stile vodenja (Peklaj et al., 2009):  

- demokratičnega,  

- avtoritarnega in  

- anarhičnega/«laissez faire«. 

 

- Demokratični stil vodenja 

Demokratičen stil vodenja temelji na teoriji Y2 in omogoča več sodelovanja med vodjem in 

vodenimi. Vodja je »primus inter pares« (prvi med enakimi) in se pri svojih odločitvah opira 

na skupino/učence/podrejene ter jim na ta način pokaže, da ni nad njimi, temveč z njimi 

(Valentinčič, 1987). Vodja/učitelj upošteva mnenja članov skupine/učencev, se z njimi 

posvetuje, jih spodbuja k aktivni udeležbi, dajanju predlogov in idej ter na podlagi tega 

sprejme ustrezno odločitev (Peklaj et al., 2009). Njegova avtoriteta temelji na znanju, 

izkušnjah ter sposobnostih in ne na sankcijah. Vodja zna poslušati, sodelovati, sprejemati 

nasvete in uporabljati tuje izkušnje. Vodja sprejema in priznava samostojnost, posebnost in 

različnost vsakega posameznega člana skupine. Ne mara pasivnosti in brezpogojne vdanosti 

temveč stremi k ustvarjalnemu in usklajenemu sodelovanju. Cilj vodje je usposobiti skupino 

za delovanje brez voditelja; vodja svojo avtoriteto prenese na skupino in svoje naloge 

porazdeli med člane skupine. Vodja mora slabiti svoj položaj in krepiti položaj skupine 

(Valentinčič, 1987). Veliko pozornosti nameni ustvarjanju dobrih odnosov in spodbujanju 

                                                 
2 TEORIJA Y: »Umsko in telesno delo sta enako naravna kot igra in počitek. Nadzor in kaznovanje nista edini 
spodbudi, človek sam teži k uresničitvi delovnih ciljev. Doseganje uspehov je pomembno plačilo. Človek v 
primernem okolju odgovornost ne samo sprejema, ampak si jo celo želi. Sposobnost, da smo ustvarjalni, 
iznajdljivi in inovativni, je lastna večini. Industrijska proizvodnja le deloma izkorišča človeški potencial« 
(Koren, 2007, 40). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

33 
 

sodelovanja (Marentič Požarnik, 2008). Pri vodenju uporablja demokratične metode vodenja 

in predvsem pozitivne zunanje spodbude, kot so pohvala, nagrada in sodelovanje 

(Valentinčič, 1987). Z izbiro skupinske oblike dela učitelj učence navaja na prevzemanje 

odgovornosti za lastne odločitve in samostojnost (Peklaj et al, 2009).  

Študije (po Brophy in Good, 1995) kažejo, da je demokratično vodenje povezano z večjim 

interesom, večjo osebno motiviranostjo, s pozitivnimi stališči in občutkom odgovornosti za 

doseganje ciljev, ter dobrimi medosebnimi odnosi, čeprav na račun učinkovitosti dela 

(Marentič Požarnik, 2008). 

 

Slika 4: Demokratičen stil vodenja (Valentinčič, 1987). 

 

 

- Avtoritarni stil vodenja 

Avtoritarni stil vodenja, ki je imel odločilno vlogo že konec devetnajstega stoletja, temelji na 

podmenah teorije x3. Le ta pa je močna med »zagovorniki strogih standardov, sankcij za 

slabše rezultate, inšpekcij, ki odkrivajo napake in slabosti, in razvrščanja šol po ugledu« 

(Koren, 2007, 39). Avtoritaren učitelj »sam načrtuje, organizira in kontrolira učenje, postavlja 

jasna pravila, ki jih ni pripravljen spremeniti.« Prevladuje enosmerna komunikacija in 

frontalna oblika dela (Peklaj et al., 2009). Moč odločanja je torej v rokah enega posameznika 

ali ožje skupine, ki skupino obvladuje in si jo podreja. V razredu ta vloga pripada učitelju. 

                                                 
3 TEORIJA X: »V človeški naravi je, da delo sovražimo in se mu izogibamo. Ta lastnost poraja zahtevo po 
nadzoru, prisili, ukazovanju in kaznovanju, ki so za uspešno poslovanje nujni. Povprečen človek želi, da ga 
vodijo, se rad izogne odgovornosti in nima posebnih ambicij. Predvsem si želi varnosti« (Koren, 2007, 40). 

LEGENDA: 
 
 
 
Vodja/nadrejeni 
 
 
Člani skupine/podrejeni 
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Valentinčič (1987) avtoritarni stil vodenja slikovito prikaže s primerom, kjer vodja v eni roki 

drži palico, v drugi pa nekaj majhnih dobrot, s katerimi privablja in nagrajuje sebi vdane. Če 

si pri vodji dobro zapisan imaš številne ugodnosti in pravice. V nasprotnem primeru pa lahko 

vsakodnevno pričakuješ nagajanje, ujedljivost in neprikrito jezo. Avtoritaren stil vodenja, ki 

se opira na prisilo, moč in oblast se vedno bolj odmika demokratičnemu stilu vodenja. 

Avtoritaren stil vodenja se počasi »demokratizira«; prevzema nekatere metode in sredstva iz 

demokratičnega vodenja (Valentinčič, 1987).  

Rezultati študije (po Brophy in Good, 1995) kažejo, da je avtoritarno vodenje 

najučinkovitejše, saj ima vodja jasno strukturo, kar povzroča višjo učinkovitost, čeprav je 

tovrstna oblika vodenja manj privlačna za člane skupine/učence (Peklaj et al., 2009). 

Avtoritarni stil vodenja po besedah Valentinčiča (1987) »duši ustvarjalnost, kritično in 

samostojno mišljenje. Ob njem se skupina celo pri odločanju, ki je v njeni pristojnosti, 

spreminja v glasovalni stroj in glasuje »za«, tudi če v to ni prepričana. Namesto živih razprav 

in svežih pobud imamo na takih sestankih molk in kimanje« (Valentinčič, 1987, 27). 

 

Slika 5: Avtoritarni stil vodenja (Valentinčič, 1987). 

   

 

- Anarhični stil vodenja/«laissez faire« 

Tovrsten stil vodenja v začetku ni bil predviden. Nastal je kot posledica spleta okoliščin, ko je 

učitelj z demokratičnim stilom vodenja izgubil nadzor nad skupino. Ko so raziskovalci to 

opazili, je učitelj dobil navodila, naj skupino prepusti samo sebi; nastal je nov stil vodenja – 

laissez faire - pustite naj dela vsak, kot hoče. Za ta stil vodenja je značilno, da vodja/učitelj ne 

LEGENDA: 
 

     

 

 
Vodja/nadrejeni 
 

       

 

 
Člani skupine/podrejeni 
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uspe vzpostaviti ustrezne skupinske dinamike (Kovač et al., 2004). Vloga vodje je v tem stilu 

vodenja komaj opazna. Člani skupine v glavnem samostojno opravljajo naloge. Pravila, ki jih 

učitelj postavlja so ohlapna, učencem pušča veliko svobode, ne daje pobud ali predlogov za 

delo (Valentinčič, 1987). 

 

1. 2 Na kakšen način lahko šola/ravnatelj pomaga učiteljem, da postanejo 

dobri vodje?  

 

»Vsak ravnatelj bi moral misliti s svojo glavo in s srcem ter delati tako kot govori. Poleg 

refleksije o svojem delu bi za načrtovanje pedagoškega dela nujno potreboval tudi povratno 

informacijo o tem, kako ga vidijo sodelavci« (Stopar, 2008, 124).  

 

1. 2. 1 Vloga ravnatelja pri strokovnem in osebnem izobraževanju učiteljev 

Pedagoško vodenje je najpomembnejša in hkrati najtežja vloga ravnatelja, saj ima izjemen 

pomen pri razvijanju in strokovni rasti vsakega posameznega učitelja. Zato je zelo pomembno 

sistematično spremljanje učiteljev in podpora njihovemu delu ter karieri. Izjemnega pomena 

imajo redne hospitacije in konstruktivna razvojna povratna informacija, ki učitelju pomaga  

izboljšati delo. Hospitacije so le ena od možnosti, pri kateri učitelj preveri strokovne prijeme 

in hkrati krepi timsko načrtovanje in soodgovornost za šolo. Hospitacije niso namenjene 

sodbam o kakovosti pouka temveč pomoči pri vrednotenju in razvoju poučevanja (Stopar, 

2008). 

 

1. 2. 2 Spodbujanje sodelovanja 

Ena izmed ravnateljevih nalog je aktivno spodbujanje oblikovanja timov in  dopuščanje 

oziroma upoštevanje odločitev, ki jih učitelji v timih sprejmejo. Pomembno je, da se člani 

znotraj tima med seboj spoštujejo, so ustvarjalni in usmerjeni v kakovost. Navadno se člani 

med seboj pogovarjajo o določenih temah, ki so aktualne v danem trenutku, in se ob tem drug 

od drugega učijo in na ta način bogatijo lastne izkušnje (spletni vir 4).  
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1. 2. 3 Spodbujanje refleksije 

Refleksija ljudem omogoča, da se poglobijo sami vase, v svoje delo in se samoocenijo 

oziroma samoevalvirajo. Na ta način dobro razmislijo o svojih preteklih odločitvah in 

ravnanju ter osebnostno rastejo.  

Ravno tako je za učitelje pomembno neprestano strokovno izobraževanje, ki ga z refleksijo 

lahko dosežemo, saj spodbuja kritično razmišljanje o poučevanju, kar je nujen pogoj za 

izboljševanje prakse. »Če namreč skrbno razmišljamo o tem, kaj se dogaja v dani situaciji, 

laže vidimo in opredelimo možnosti, ki so nam na voljo« (Erčulj, Kenda, Matelič Nunčič, 

Nemec, Pačnik, Pignar, Rupnik, 2008, 56). 

Z refleksijo namreč »osmislimo svoje izkušnje, se iz njih nekaj naučimo in tako ustvarjamo 

novo znanje o nekem pojavu ali problemu« (Erčulj et al., 2008, 57).  

Rogers (2008) pojem refleksije opredeljuje z besedami, da  »gre za sistematičen in 

discipliniran način razmišljanja, ki zajema naslednje stopnje: interpretacijo izkušenj, 

opredelitev problema in vprašanj, ki se porajajo iz izkušnje, ustvarjanje morebitnih razlag za 

nastali problem, razvijanje in preizkušanje le teh ter iskanje novih rešitev oziroma odločitev 

da ne bomo ničesar spremenili« (Erčulj et al., 2008, 57).  

Vloga ravnatelja/ice je pri spodbujanju refleksije ključnega pomena, saj na ta način pomaga 

učitelju pri oblikovanju njegove profesionalne identitete. Temeljno izhodišče za spodbujanje 

refleksije je ravnateljevo razumevanje učiteljeve vloge. Ravnatelj mora najprej sam verjeti v 

možnosti, ki jih ponuja refleksija in nato z zgledom predstaviti le to učiteljem. Pomembno pa 

je, da ravnatelj med učitelji spodbuja sodelovanje, saj je le to ključnega pomena za izmenjavo 

izkušenj, mnenj in znanja (Erčulj et al., 2008). 

»Refleksija je proces, usmerjen k iskanju razlogov, iz katerih izhajajo naše dejavnosti, je 

zavedanje naših lastnih izkušenj ter zavzemanje kritičnega odnosa do njih in je ključna 

sestavina izkustvenega učenja« (Munih, 2009, 122). 
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2 MOTIVACIJA 

 

2. 1 Opredelitev pojma motivacija in pojma učna motivacija 

Beseda »motivacija« je latinskega izvora in pomeni premikati se; torej kaj nas privede do 

tega, da nekaj naredimo oz. ne naredimo. Za uspešno delo ljudi so potrebne 3 človekove 

lastnosti: znanje, sposobnosti in motivacija. In prav slednjo Jakopec (2007) opredeljuje kot 

doseganje ciljev/rezultatov z ljudmi oz. dobiti iz ljudi najboljše. Ker je motivacija v 

nestabilnem stanju je nujno potrebno, da jo neprestano vzdržujemo. Brez motivacije ne 

moremo biti uspešni pri opravljanju nobenih aktivnosti in zadovoljevanju svojih potreb, zato 

je izredno pomembna motivacija za delo, saj morajo ljudje dobiti občutek, da jim je delo izziv 

(Jakopec, 2007). 

 

M. Juriševič (2012) meni, da je motivacija »ključen dejavnik dinamike učnega procesa: le 

motivirani učenci učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, 

berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo, vrednotijo, ustvarjajo …) in pri učenju vztrajajo 

vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev (Juriševič, 2012, 

5). 

 

Luthans pojem motivacije opredeljuje kot proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se 

nadaljuje z določenimi vedenji, da bi dosegli želeni cilj. S tem bi zmanjšali ali pa celo 

zadovoljili določeno potrebo (Jakopec, 2007).  

 

»Motivacija je za socialno vedenje ena najpomembnejših psihičnih funkcij in daje vsakemu 

človeku značilen pečat posebnosti ali celo enkratnosti. Pri nobenem človeku se povsem isti 

motivi ne ponovijo. Je proces, ki sproži človekovo aktivnost, jo usmerja na določene objekte, 

uravnava obnašanje in ga poenoti, poveže v celoto v prizadevanju za dosego ciljev, ki si jih je 

zadal« (Krajnc, 1982, 21). 
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»Motivacija je psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, misli, 

stališča, pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine. Pri tem as zanimajo predvsem 

vzroki in nameni našega vedenja. Motivacija je torej psihološki proces, ki spodbuja in 

usmerja naše vedenje« (Musek, Kobal Grum 2009, 16). 

 

T. Lamovec (1986) meni, da so za motivirano vedenje potrebne štiri glavne sestavine 

(Lamovec, 1986): 

- povečano delovanje energije; 

- vztrajnost, moč in učinkovitost vedenja; 

- usmerjenost k cilju in 

- spreminjanje vedenja. 

 

Ker je po mnenju mnogih avtorjev, motivacija proces in ne neko obstoječe stanje, jo lahko 

ponazorimo z naslednjo sliko: 

Slika 6: Motivacijski proces (Musek et al., 2009). 
 

 

 

 

 

 

 
 
Motivacijski proces poteka v zaporedju. Na 1. stopnji se pojavijo potrebe, ki so glavni vzrok 

motiviranega vedenja. Potreba je neuravnoteženo stanje, ki se pojavi v telesu zaradi 

nezadovoljenosti organizma. Ločimo med psihološkimi, fiziološkimi in socialnimi potrebami. 

Potrebam sledi motivacijska dejavnost, ki je usmerjena v uresničitev cilja; k izravnavi 

nastalega primanjkljaja/k zadovoljitvi potrebe. Dejavnost je vedenje, ki organizem vodi do 
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cilja. Cilj je zadnja stopnja motivacijskega procesa. Z dosego cilja uravnovesimo 

neuravnoteženo stanje v organizmu; zadovoljimo potrebo (Musek et al., 2009). 

Učna motivacija 

M. Puklek Levpušček (2009) pojem učne motivacije označuje kot »psihološki proces, ki 

učenca spodbudi k učenju, ga pri učenju usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu 

omogoča da pri njem vztraja.« Učna motivacija soodloča, »v kolikšni meri in kako 

kakovostno se bodo učenci nekaj naučili na osnovi dejavnosti, ki jo izvajajo, ali pa podatkov, 

ki so na razpolago« (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, 42). 

Učna motivacija je po mnenju M. Juriševič (2012) »posebna vrsta motivacije, ki jo učenec s 

svojim vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja« (Juriševič, 2012, 9). 

B. Marentič Požarnik (2000) pojem učna motivacija opredeljuje kot skupen pojem za vse 

vrste motivacij v učni situaciji; obsega pobude za učenje ter določa intenzivnost, trajanje in 

kakovost (Marentič Požarnik, 2000). 

Kognitivisti pa poudarjajo, da je učna motivacija »stanje spoznavnega in čustvenega 

vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za učenje in sproži obdobje vztrajnega in fizičnega 

napora, da bi dosegli zastavljene cilje« (Marentič Požarnik, 2000, 184). 

Gre za rezultat sovplivanja oz. interakcije med interesi, stopnjo storilnostne motivacije in 

privlačnostjo, težavnostjo in smiselnostjo učnih nalog. O pomanjkanju učne motivacije pa 

govorimo, kadar se učenci aktivnosti povezanih z učenjem lotevajo neradi, pod prisilo. Pri 

odraslih pa se pomanjkanje učne motivacije kaže v odporu do določene aktivnosti ter v 

pomislekih o vključitvi v ne/formalne oblike izobraževanja (Marentič Požarnik, 2000). 

 

2. 2 Pregled štirih splošnih pristopov k motivaciji 

2. 2. 1 Behavioristična teorija podkrepitve 

Do začetka 60. let je bila v ospredju behavioristična teorija podkrepitve. Spencer, Thorndike, 

Hull in Skinner so podali koncept o motivaciji kot posledici človekovih nagonov in celotno 

teorijo zreducirali na dražljaje iz okolja. Ti pa na človeka delujejo kot nagrada ali kazen, ki 

ljudem omogoča, da skladno s predhodnim ravnanjem ustrezno reagirajo. Na ta način se 

določene oblike obnašanja okrepijo (tiste, ki so bile nagrajene) in razvijejo, druge pa postopno 
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izbrišejo in jih zaradi kaznovanja med ljudmi ne najdemo več (Krajnc, 1982). Behavioristična 

teorija torej trdi, da so za izvajanje in ponavljanje nekega ravnanja pomembne predvsem 

njegove posledice/podkrepitve, ki so lahko pozitivne ali negativne. Pozitivno podkrepljena 

vedenja imajo za posledico zadovoljitev posameznikove potrebe. Negativno podkrepljena 

vedenja pa imajo za posledico le izogib neprijetni situaciji/stanju (Peklaj et al. 2009). Za 

učenje je izredno pomembna časovna razporeditev in vrsta podkrepitve. Le ta naj bi bila po 

Skinnerjevem mnenju pozitivna in naj bi čim prej sledila dejanju. Pozitivna podkrepitev v 

obliki pohvale in nagrade ima poleg spoznavne tudi motivacijsko funkcijo, saj spodbudi 

učenca, da vztraja pri določeni nalogi in se trudi doseči čim več pravilnih rešitev. Problem pa 

se pojavi v situacijah, ko človek ne deluje iz nobenih notranjih pobud, ampak ga usmerjajo in 

oblikujejo njegovo vedenje izključno zunanje spodbude in kazni (Marentič Požarnik, 2008).  

Behavioristično teorijo je na področju učenja najbolj razvil Thorndike v »teoriji ojačevanja.« 

V slednji obravnava predvsem nagrajevanje in kaznovanje, drugih motivov pa ne obravnava 

posebej. Thorndike meni, da ima kaznovanje za posledico brisanje določenih oblik obnašanja, 

nagrajevanje pa povzroči nastanek novih oblik obnašanja. Nagrajevanje naj bi po njegovem 

mnenju učence motiviralo za učenje in ga pospeševalo, kaznovanje pa naj bi povzročilo 

brisanje pridobljenega, pozabljanje in odstranitev nezaželenih oblik obnašanja. A številni 

avtorji se s Thorndik-ovo teorijo ne strinjajo povsem, saj so mnenja, da v določenih 

okoliščinah tudi kaznovanje pospešuje učenje. Menijo da je pomemben dejavnik tudi sama 

osebnost učenca, način ter pogostost kaznovanja (Krajnc, 1982). 

 

2. 2. 2 Psihoanalitični pogled 

Sigmund Freud je prvi prepričljivo opozoril na to, da motivacija v veliki meri izvira iz naših 

nezavednih potreb in nagonskih silnic, ter da ima ego nanjo le omejen vpliv. Po njegovem je 

libido glavni vir motivacijske energije (Marentič Požarnik, 2008). Psihoanalitična teorija 

dobro razlaga nezavedno motivacijo; človekove prikrite potrebe in želje, ki usmerjajo njegovo 

doživljanje in vedenje (Žagar, 2009). 
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2. 2. 3 Humanistični pogled 

Humanistični pogled na motivacijo se je začel razvijati v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja, 

kot reakcija na behaviorizem in psihoanalizo. Ta dva pogleda po A. Maslowem in C. 

Rogersovem mnenju ne moreta pojasniti zakaj so ljudje dejavni (Žagar, 2009). Avtorji 

menijo, da človekovo dejavnost uravnavajo in sprožajo notranje, njemu lastne silnice. 

Pomembna je predvsem človekova težnja po razvoju lastnih zmožnosti, po 

samouresničevanju. Le to lahko okolje podpira ali pa jo zatre (Marentič Požarnik, 2008). 

Abraham Maslow je človekove potrebe razvrstil v hierarhično piramido, pri kateri naj bi bila 

zadovoljitev nižjih potreb pogoj za doseganje višjih. V hierarhiji razlikuje več vrst potreb 

(Marentič Požarnik, 2008): 

- fiziološke potrebe; 

- potrebe po varnosti, zaščiti, odsotnosti strahu in zmede; 

- potrebe po varnosti, sprejetosti in ljubezni; 

- potrebe po samospoštovanju; 

- potrebe po spoznavanju; 

- estetske potrebe in  

- potrebe po samouresničevanju. 
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Slika 7: Hierarhija potreb po Maslowu (spletni vir 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziološke potrebe so temeljne potrebe; potreba po hrani, po vodi, po spanju, … So pred 

vsemi drugimi in če te niso zadovoljene, človek ne more preživeti. Takoj, ko so temeljne 

potrebe zadovoljene, se pojavi potreba po varnosti. Te so povezane s težnjo ljudi, da se 

zaščitijo pred izgubo bivališča, hrane in zaposlitve, torej, da živijo v stabilnem in 

predvidljivem okolju. Po zadovoljitvi potrebe po varnosti se pojavi potreba po pripadnosti. 

Povezana je s človekovo željo po ljubezni, interakciji z drugimi ter z željo po cenjenosti s 

strani drugih. Skladno s to potrebo si ljudje iščemo sebi podobne osebe in od njih pričakujemo 

druženje. Ljudje si prizadevajo ugajati drugim in postati člani uglednih organizacij. Po 

zadovoljitvi te potrebe se pri človeku pojavi potreba po spoštovanju; spoštovanju samega 

sebe in spoštovanju s strani drugih. Med te potrebe uvrščamo tudi potrebe po moči in potrebe 

po uveljavljanju ter statusu. Najvišja raven potreb se pojavi pri človeku takrat, ko so prve štiri 

v pretežni meri zadovoljene; in sicer potreba po samouresničevanju (Jakopec, 2007). 

Tudi Rogers poudarja pomen svobode, avtonomije v učenju za razvoj motivacije, ki vodi do 

pravega, signifikantnega učenja. Učenci naj imajo možnost dati prosto pot svoji radovednosti, 

svobodnemu raziskovanju in poglabljanju v stvari, ki jih zanimajo. Humanistični pogled 

opozarja na pomembnost povezovanja vsakršnega učenja z osebnimi izkušnjami, z naravo, 

radovednostjo, igrivostjo in pozitivnimi čustvi (Marentič Požarnik, 2008).  
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2. 2. 4 Kognitivni pogled 

Pogled poudarja notranje vire motivacije, kot so radovednost, interes za nalogo, zadovoljstvo 

pri učenju in čut za dovršenost. Gre za notranjo motivacijo, ki je povezana s človekovo 

potrebo po razumevanju stvari (Žagar, 2009). Poudarja pomen zavestnega izbiranja in 

odločanja ob tehtanju možnih posledic aktivnosti. Cilji, pričakovanja, razlage in 

predvidevanja so postali pomembnejši. Na posameznika poleg podzavednih silnic in zunanjih 

vplivov neposredno vpliva tudi sam; s samoodločanjem glede na to, kakšne cilje in 

pričakovanja ima, kako vplive predela, si jih razlaga in kakšen pomen jim pripisuje. Pohvala v 

skladu s kognitivnim pogledom lahko na posameznika deluje pozitivno, negativno ali pa 

sploh nič, glede na to, ali si jo razlaga kot spodbudo ali kot sredstvo kontrole (Marentič 

Požarnik, 2008). 

 

2. 3 Teorija samodeterminacije (SDT)/ Teorija samodoločenosti 

Teorija samodeterminacije (ang. »Self-determination theory«) predstavlja širši okvir za 

preučevanje človekove motivacije in osebnosti. Uvrščamo jo med humanistično usmerjene 

teorije, saj se avtorja, Richard M. Ryan in Edward L. Deci,  ukvarjata predvsem s temeljnimi 

potrebami, ki jih posameznik zadovoljuje v različnih življenjskih kontekstih s pogoji v 

socialnem okolju, ki tovrstno zadovoljevanje omogočajo (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009; spletni vir 6). 

Ryan in Deci v svoji teoriji predstavljata svoj pogled na motiviranost. Opredelita jo s pomočjo 

kontinuuma, pri čemer sta na skrajnih polih, na eni strani notranja/intrinzična motivacija in na 

drugi strani zunanja/ekstrinzična motivacija. »Vmes pa se nahajajo različne oblike 

motiviranosti, ki se razlikujejo glede na zaznan nadzor, ki ga ima posameznik nad 

dejavnostjo, in glede posameznikovo doživljanje avtonomije (samouravnavanja) pri izvajanju 

dejavnosti« (Peklaj et al. 2009, 37).   
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Slika 8: Kontinuum teorije samodeterminacije (spletni vir 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poudarek, najpogosteje citirane in uveljavljene motivacijske teorije, je na raziskovanju 

temeljni potreb, ki usmerjajo posameznikovo udejstvovanje v neki dejavnosti. Teorija 

izpostavlja tri temeljne psihološke potrebe posameznika: doživljanje povezanosti z drugimi, 

zaznano kompetentnost v okolju in doživljanje avtonomije v lastnih odločitvah in dejanjih. 

Teorija se ne osredotoča le na zadovoljevanje temeljnih potreb v učnem kontekstu, ampak 

poskušata pojasniti motivacijsko ozadje posameznikovega delovanja  v različnih socialnih 

kontekstih. In prav slednje predstavlja pomemben del teorije; preučevanje  značilnosti 

socialnih kontekstov, ki posameznikovo motiviranost za neko dejavnost spodbujajo ali 

zavirajo. Osrednje mesto v teoriji predstavlja samodoločeno vedenje, ki ga povezujemo s 

pojmom notranje motivacije (Puklek Levpušček et al., 2009). 
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Formalno teorijo samodoločanja sestavlja pet mini teorij; vsaka izmed njih pa obravnava en 

vidik motivacija ali osebnostnega delovanja.  

 

1  Teorija kognitivne ocene (ang.«Cognitive Evaluation Theory/CET«) 

Teorija se nanaša predvsem na notranjo motivacijo, katere temelj je zadovoljevanje 

človekovih potreb zaradi notranjih teženj. Avtorja notranjo motivacijo opredeljujeta tudi s 

pojmom »vseživljenjski ustvarjalni izvir« (ang.: »lifelong creative wellspring«), saj ljudje 

prav zaradi nje hrepenimo po izpolnitvi naših notranjih ciljev in sanj. Teorija posebno 

obravnava vpliv družbenih kontekstov in dejavnikov (nagrade, medosebni nadzor in 

vpletenost ega) na notranjo motivacijo in interes (spletni vir 6). 

 

2 Teorija organizmične integracije (ang. »Organismic Integration Theory/OIT«) 

Druga teorija obravnava zunanjo motivacijo, njene lastnosti, dejavnike in posledice. Ker 

obstajajo različne oblike zunanje motivacije: zunanje uravnavanje, introjecirano uravnavanje, 

identificirano uravnavanje in integrirano uravnavanje, imajo nekateri občutek, da ti podtipi 

sodijo skupaj in jih povezuje internalizacija. Avtorji so mnenja, da večja kot je internalizacija 

zunanje motivacije pri ljudeh, večja je tudi avtonomnost le teh pri sprejemanju vedenja. 

Teorija izraža tudi skrb za socialno ozadje, saj le to preprečuje ali pa povečuje internalizacijo. 

S tem pri ljudeh lahko povzroči odpor, delno sprejetje ali pa globoko internaliziranje 

določenih vrednot, ciljev in prepričanj. Teorija izraža podporo avtonomiji in povezanosti, ki 

sta tudi ključna dejavnika za internalizacijo (spletni vir 6). 

 

3 Vzročnostno usmerjena teorija (ang. »Causality Orientations Theory/COT«) 

Teorija opisuje individualne razlike v težnjah ljudi po usmeritvi proti okolju in uravnavanju 

vedenja na različne načine. Vzročnostno usmerjena teorija opisuje in ocenjuje tri vrste 

vzročnostnih usmeritev:  avtonomna usmeritev, v kateri osebe delujejo iz zanimanja in 

vrednotenje tega, kar se dogaja; kontrolna usmeritev, v kateri je poudarek na nagradah, 

dobičku, in odobritvah ter brezosebno ali amotivirano usmeritev, za katero je značilna 

anksioznost, ki zadeva sposobnosti (spletni vir 6). 
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4 Teorija bazičnih psiholoških potreb (ang. »Basic Psychological Needs 

Theory/BPNT«) 

Teorija raziskuje koncept razvijanja psiholoških potreb in njihovih odnosov do duševnega 

zdravja in dobrega počutja. Teorija trdi, da sta psihično počutje in optimalno delovanje 

predpogoj za samostojnost, sposobnost in povezanost (spletni vir 6). 

 

5 Ciljno vsebinska teorija (ang. Goal Contents Theory/GCT«) 

Obravnava razlike med notranjimi in zunanjimi cilji ter njihov vpliv na motivacijo in počutje 

(spletni vir 6). 

 

2. 4 Oblike motivacije po teoriji samodeterminacije 

 

2. 4. 1 Intrinzična motivacija/notranja motivacija 

Po mnenju Decija in Ryana (2000) je notranja motivacija »človekova naravna želja. Notranje 

motivirana vedenja odražajo posameznikovo vrojeno potrebo po tem, da sebe zaznavamo kot 

pobudnike za svoje vedenje in da imamo možnost svoje vedenje tudi nadzirati 

(samouravnavati)« (Peklaj et al.,  2009, 36). 

Človekova notranja motivacija ni edina oblika motivacije, a je zelo pomembna. Od rojstva 

naprej so ljudje po svoji naravi aktivni, radovedni, igrivi in nagnjeni k raziskovanju z 

namenom učiti se. Za tovrstno početje ne potrebujemo dodatnih spodbud. Ta naravna težnja je 

zelo pomemben element v kognitivnem, socialnem in fizičnem razvoju. Saj vse te dejavnosti 

niso omejene le na čas otroštva, temveč so zelo pomembne tudi kasneje v življenju (Ryan, 

Deci, 2000). 

Človek je po naravi notranje motiviran, radoveden … želi razvijati svoje sposobnosti in 

veščine, se učiti in pridobivati nova znanja. Takšno vedenje (notranje motivirano) vključuje 

posameznikovo potrebo po izražanju lastne kompetentnosti in avtonomnosti. Notranje 

motivirani ljudje počnejo tisto, kar jih resnično zanima in ob tem doživijo zadovoljstvo. Za 

svojo dejavnost ne zahtevajo nobene nagrade. Ljudi k delovanju oz. k delu spodbujajo različni 
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dejavniki. Lahko delujejo, ker jih nekaj zanima (zaradi dejavnosti same), ker iščejo nove 

izzive, želijo razviti svoje zmožnosti, se učiti in raziskovati (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2009). 

Cilj delovanja notranje motiviranih ljudi je torej v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas 

samih. Proces je pogosto pomembnejši od rezultata in je sam po sebi zadovoljstvo (Marentič 

Požarnik, 2008). 

Takšna vrsta motivacije je avtentična in posameznik zaznava notranji nadzor nad odločitvami 

in lastnim delovanjem (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Prednost notranje motivacije je 

v zadovoljstvu, njeni trajnosti (vztraja tudi ob prenehanju zunanje kontrole ali zunanje 

podkrepitve), v kakovostnejši dejavnosti in boljših rezultatih. Povezana je torej z 

ustvarjalnostjo, užitkom, spontanostjo in s širjenjem interesov (Marentič Požarnik, 2008). 

 

2. 4. 1. 1 Spreminjanje notranje motivacije s starostjo 

Kaj torej spodbuja notranjo motivacijo ter zakaj se notranja motivacija spreminja z razvojem? 

Avtorja, E. L. Deci in R. M. Ryan, sta na podlagi rezultatov laboratorijskih eksperimentov 

ugotovila, da notranjo motivacijo za neko dejavnost spodbujajo povratne informacije, 

določene vrste nagrad in načini komunikacije, ki omogočajo posameznikovo pozitivno 

doživljanje lastnih zmožnosti med dejavnostjo. Na notranjo motivacijo vplivajo odzivi okolja 

pri katerih je v ospredju poudarjanje truda in napora vloženega v dejavnost, odsotnost 

poniževanja in nudenje optimalnih izzivov. Sama zaznana lastna zmožnost ne bo zbujala 

notranje motivacije, če je ne bo spremljala zadovoljena potreba po avtonomiji. Spodbudila jo 

bo le situacija, v kateri bo posameznik potrdil svoje zmožnosti in zaznal svoje vedenje kot 

samodoločujoče. Socialni kontekst mora hkrati podpirati zadovoljevanje potreb po 

kompetentnosti in avtonomnosti. Rezultati študij kažejo, da zunanje nagrajevanje vodi k 

upadu notranje motivacije za neko dejavnost. Vse pričakovane nagrade, ki so obljubljene za 

uspešno dokončanje naloge pa znižajo notranje zanimanje za dejavnost. Možnost izbire in 

samousmerjanja pa ga zvišajo ali vsaj ohranijo na enaki ravni kot pred dejavnostjo. Učitelj, ki 

omogoča učencem več samostojnosti ima učence, ki so bolj radovedni, notranje motivirani, 

usmerjeni k izzivom in bolj učinkoviti pri reševanju problemov. Učenci z bolj nadzornim 

učiteljem pa so manj samoiniciativni in imajo pri pouku več težav, predvsem z nalogami  

divergentnega tipa (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
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Z doživljanjem notranje motivacije pa je povezana tudi potreba po povezanosti. Mlajši otroci 

notranjo motivacijo kažejo z raziskovalnim vedenjem. To pa je bolj prisotno pri otrocih, ki so 

varno navezani. Znanstveniki menijo, da se vzorec povezanosti med posameznikovo 

kakovostjo delovanja in čustveno povezanostjo z ljudmi v njegovem okolju ponavlja skozi 

celotno življenje. Doživljanje varnosti in povezanosti z drugimi v skupini pa ni nujen pogoj za 

notranje zanimanje za delo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Notranja motivacija je le ena vrsta samodoločujoče motivacije. Od zgodnjega otroštva, ko 

naraščajo zunanji pritiski na posameznikovo vedenje, posameznik vse manj izvaja dejavnosti 

zaradi nje same; dejavnosti pridobijo instrumentalno vrednost. Avtentična motivacija vedno 

bolj upada, nadomeščajo pa jo zunanje pobude in pritiski. Na slednje pa se posamezniki 

različno odzovejo oz. se njihova motivacija izrazi na različne načine: kot amotivacija, kot 

pasivna vdanost ali kot dejavna posameznikova zavezanost, da izpolni določeno nalogo 

(Puklek Levpušček et al., 2009). 

 

2. 4. 1. 2 Viri notranje motivacije 

Radovednost, interes za določeno področje, želja po spoznavanju nasploh, težnja po 

uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanje … so dejavnosti, ki jih prištevamo med vire 

notranje motivacije. Slednjo spodbujajo občutek samostojnosti, kontrole/nadzora nad 

situacijo, prepričanje v sposobnosti in možnost izbire (Marentič Požarnik, 2008). 

 

2. 4. 1. 2. 1 Viri notranje pozitivne motivacije 

- RADOVEDNOST 

Je težnja po spoznavanju novega, neznanega. Tako ljudje kot tudi živali težimo k 

raziskovanju neznanega, čeprav lahko s tem porušimo svoj mir in ravnotežje. Radovednost z 

leti upada, kar lahko opazimo kot pomanjkanje vprašanj s strani otrok. Radovednost se zbudi 

ob novih, nenavadnih dogodkih, ob presenečenjih. Ob srečanju s problemsko situacijo pa 

nastane t. i. globlja radovednost. Kar opazimo predvsem v primerih, ko gre za realistične 

probleme, ki se jih ne da rešiti drugače kot z iskanjem in zbiranjem različnih informacij 

(Marentič Požarnik, 2008). 
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- INTERES 

Učenje zaradi interesa za določeno stvar (kultura, zgodovina, glasba …) je najčistejša oblika 

notranje motivacije. Ločimo osebne in situacijske interese. Prvi se začnejo razvijati zelo 

zgodaj in so relativno trajne pozitivne usmerjenosti do posameznih področij. O situacijskih 

interesih pa govorimo, ko zna učitelj v razredu ustvariti situacijo (učne naloge in dejavnosti, 

ki so ravno prav nove in ravno prav zahtevne, naloge ki so učencem osebno pomembne in jih 

miselno in čustveno motivirajo) s katero zbudi interes tudi v učencih, ki ga prej niso imeli. 

Situacijski interes lahko vodi do razvoja osebnega interesa. Interes pomaga učencu, da tudi 

težavne in neprijetne dejavnosti opravi z lahkoto in veseljem (Marentič Požarnik, 2008). 

- ZANOS 

Psiholog Czikszentmihaliy je kot posebno obliko notranje motiviranosti označil »flow« 

(stanje zanosa, ko človeka zanima določena dejavnost do te mere, da izgubi občutek za čas, 

utrujenost, …). Značilnosti tega stanja so še: izredno globoka koncentracija, telo in duševnost 

sta v celoti vpletena v dejavnost, osebe ne skrbi neuspeh, začasno izgubi občutek za čas, 

okolico in vsakdanje skrbi (Marentič Požarnik, 2008). 

- CILJI in ASPIRACIJE 

So pomemben vir motivacije. Predvsem, če si jih zastavimo sami ali pa nam jih na primeren 

način približa učitelj. Pomembno je da razlikujemo med cilji, usmerjenimi v dosežke ali 

storilnost (npr.: Na cilj bom prišel vsaj 5.) in med cilji, usmerjenimi v učenje ali obvladanja 

(npr.: Naučila se bom poštevanko števila 8). »Cilji obvladanja vodijo do kakovostnejšega in 

vztrajnejšega učenja kot cilji usmerjeni v dosežke« (Marentič Požarnik 2008, 192). Pri 

podajanju ciljev mora znati učitelj najti primerno ravnotežje med takojšnjimi (cilji, ki so 

dosegljivi v eni ali več učnih urah), vmesnimi in oddaljenimi cilji (se nanašajo na to, kar bo 

otrok potreboval v življenju, poklicu). Pomembno je, da so cilji čim tesneje navezani na 

obstoječe učenčeve potrebe, interese in izkušnje. Na ta način naj bi učenci uvideli osebni 

smisel tega, kar se učijo. Učitelj naj bi učence spodbujal, da razmišljajo o ciljih ki jih v 

življenju želijo doseči. Na ta način učenci krepijo notranjo motivacijo za učenje.  Med učenci 

pa so velike razlike v ravni aspiracije oz. težnje. Nivo aspiracij je odvisen od več dejavnikov: 

od prejšnjih uspehov/neuspehov v določeni dejavnosti, od trajnejših osebnostnih značilnosti 

ter od sistema vrednot v skupini katere član je posameznik. Naloga učitelja je, da učencem 

pomaga postaviti realne oz. dosegljive cilje glede na njihove zmožnosti. Na učenčevo 
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motivacijo pa vplivajo tudi njegove šolske (raven in vrsta izobrazbe) in poklicne (vrsta in 

zahtevnost poklica) aspiracije (Marentič Požarnik, 2008). 

 

2. 4. 1. 2. 2 Viri notranje negativne motivacije 

- ANKSIOZNOST/SPLOŠNO NELAGODJE 

Občutek tesnobe, napetosti oz. anksioznost izvira iz posameznika. Lahko se pojavlja kot 

začasna ali kot stalnejša osebnostna lastnost. Anksiozni učenci so potrti, napeti, polni 

negativnih misli in občutka tesnobe, imajo tresoče in potne roke ter bolečine v želodcu. 

Učenci imajo težave pri neorganiziranih dejavnostih in nalogah, ki od njih zahtevajo 

pomnenje in osredotočenost na podatke. Uspešnejši so pri reševanju rutinskih nalog in 

problemov. Časovni pritisk pri reševanju testov ali določenih nalog njihovo anksioznost le še 

poveča. Navadno vedo več kot to pokažejo, saj jim primanjkuje spretnosti pri reševanju testov 

(spletni vir 8). 

- STRAH 

Strah je naravno čustvo, ki se pojavi kot reakcija na nevarnost oz. ogroženost. Kadar 

govorimo o učenju velikokrat poleg omenimo tudi strah, saj je v šoli veliko situacij, ki ga 

povzročajo. Strah delimo na socialni (strah pred zavrnitvijo znotraj skupine/razreda, strah 

pred nepriznavanjem) in storilnostni (strah pri preverjanju in ocenjevanju znanja). O fobijah 

pa govorimo, ko je strah globoko podzavestno zasidran in kaže na bolezensko stanje (spletni 

vir 8). 

- NAUČENA NEMOČ 

Naučena nemoč oz. prepričanje, da na dogodke v svojem življenju ne morem vplivati se 

pojavi pri ljudeh, ki so imeli v preteklosti izkušnje, v katerih so občutili pomanjkanje kontrole 

nad dogajanjem okoli njih. Ljudje, ki so razvili naučeno nemoč občutijo primanjkljaj na 

čustvenem, motivacijskem in spoznavnem nivoju. Naučena nemoč se kaže kot pomanjkanje 

motivacije, brezup ter pesimističen odnos do učenja/pojavov (spletni vir 8). 
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2. 4. 2 Ekstrinzična motivacija/zunanja motivacija 

O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic. Le te pa niso nujno 

sestavni del dejavnosti same. O zunanji motivaciji govorimo, kadar cilj ni v dejavnosti, ampak 

zunaj nje, v določeni posledici. Učenje je le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje 

negativnim posledicam. Zunanja motivacija običajno ni trajna; čim vir zunanje podkrepitve 

izgine, dejavnost preneha. Pogosto je povezana s pritiski, napetostjo, nizkim 

samospoštovanjem in zaskrbljenostjo, zlasti kadar zastavljenim ciljem nismo kos (Marentič 

Požarnik, 2008). 

Zunanje motivirana vedenja so usmerjena le k pridobitvi nagrade ali v izogibanju  kazni. 

Izvor tovrstnega vedenja imajo posamezniki lahko v samopotrjevanju, v njegovem osebnem 

prepričanju, da je dejavnost vredno izvajati ali v njegovem integriranem delovanju, ko 

zunanjo pobudo sprejme kot del svojega pristnega delovanja. Avtorji teorije samodoločanja 

menijo, da lahko tudi v zunanji motivaciji prepoznamo avtonomijo in je ne pojmujejo kot 

popolnoma neavtonomno (Puklek Levpušček et al., 2009). 

 

2.4. 2. 1 Viri pozitivne zunanje motivacije 

- POHVALA 

Je najobičajnejše sredstvo zunanje motivacije in je del šolskega vsakdana (Marentič Požarnik, 

2008). Pohvala pozitivno vpliva predvsem na introvertirane učence, na manj sposobne, na 

učence iz nižjega socialnoekonomskega statusa in na mlajše učence (Žagar, 2009). Prav zato 

je pomembno, da jo uporabljamo premišljeno. Za lažjo uporabo je Marentič Požarnikova 

zapisala nekaj priporočil, kakšna naj pohvala bo, da bo pozitivno vplivala na učence. Avtorica 

meni da naj bo pohvala usmerjena na konkretne dosežke oz. dejavnosti. Naj bo bolj stvarna 

kot osebna. Pohvala naj bo spontana, raznovrstna, pristna in naj ne postane nekaj rutinskega. 

Pri notranje motiviranih otrocih je dovolj le stvarna povratna informacija, ki bo učenca 

usmerila v nadaljnje delo. Vedno naj bo pohvala usmerjena v stopnjo napredka točno 

določenega učenca in ne v primerjanje z drugimi učenci v razredu. Vedeti moramo, da 

pohvala sama po sebi ne more dvigniti kakovosti dela pri zahtevnejših problemih. Pomaga pa 

dvigniti intenzivnost napora pri rutinskih nalogah (Marentič Požarnik, 2008). 
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- NAGRADA 

Ima močnejši učinek na učence kot pohvala, saj predstavlja močnejšo spodbudo. Prav zato je 

zelo pomembno, da smo pri nagrajevanju posebej previdni. Prepogosta uporaba lahko pripelje 

do tega, da učenci postanejo bolj pozorni na nagrado, kot na svoje delo (Žagar, 2009). 

- SODELOVANJE 

Se kaže v skupnem delu in medsebojni pomoči dveh ali več posameznikov, ki imajo skupen 

cilj (Žagar, 2009). 

 

2. 4. 2. 2 Viri negativne zunanje motivacije 

- GRAJA 

Graja mora biti stvarna in usmerjena na konkretne napake in pomanjkljivosti izdelka, ne pa 

osebna. Povezana naj bo s pripisovanju neuspeha premajhnemu naporu ali nepravilnemu 

načinu dela. Če učenec ni uspešen pri problemski nalogi, mu tudi graja ne bo pomagala. Graja 

je uspešnejša, če v odnosu med učenci in učiteljem prevladuje spoštovanje in zaupanje. 

Pomembno je da grajo izrekamo na štiri oči, le če v razredu vlada dobra klima, pred skupino 

(Marentič Požarnik, 2008). 

- KAZEN 

Ima močnejši učinek na učence kot graja in bolj negativno vpliva nanje. Kazen ima lahko 

veliko negativnih posledic: povzroča frustracije pri učencih, lahko se pojavijo razne oblike 

nevrotičnega vedenja pri učencih, ali pa se učinek kazni pretvori v negativno stališče do šole 

(Žagar, 2009). 

- TEKMOVANJE 

O tekmovanju govorimo v primerih, ko posameznik teži k uspehu v določeni aktivnosti samo 

zato, da bi bil boljši od drugih posameznikov oz. sošolcev. Je učinkovitejše kot sodelovanje, 

saj prikazuje močnejšo spodbudo za učence. Tekmovanje pa lahko povzroči tudi negativne 

posledice, predvsem, če je napačno ali prepogosto uporabljeno. Psihologi navajajo nekaj 

posledic nepravilne uporabe tekmovanja: vznemirjenost in zaskrbljenost manj uspešnih 

učencev, negativen vpliv tekmovanja na socialni status manj sposobnih učencev, povod za 
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napetost, sovraštvo, maščevalnost in slabo klimo. Negativne posledice je mogoče omiliti ali 

pa celo preprečiti (Žagar, 2009). 

 

2. 4. 3 Odnos med zunanjo in notranjo motivacijo 

Avtorja teorije samodoločanja menita, da je vrsta motivacije odvisna od zadovoljevanja 

posameznikovih temeljnih psiholoških potreb v nekem kontekstu. Razmere v socialnem 

okolju, ki omogočajo zadovoljevanje potrebe po povezanosti, kompetentnosti in avtonomiji, 

bodo pripomogle k večji notranji motiviranosti ter k večjemu ponotranjenju in integraciji 

vedenj, za katere pobuda prihaja od zunaj. V socialnem okolju, v katerem je veliko nadzora ni 

optimalnih izzivov in ljudje ne doživljajo sprejetosti. Vse to negativno vpliva na notranjo 

motivacijo in spodbuja bolj nadzorovane vrste zunanje motivacije ali celo amotivacije 

(Puklek Levpušček et al., 2009). 

Pričakovane nagrade imajo negativen učinek na notranjo motivacijo. Avtorja teorije 

samodoločanja vidita v uporabi različnih motivacijskih strategij v šolah problem, saj nagrade 

podkrepijo zunanje mesto nadzora in posameznikovo prepričanje, da vedenje ni pod njegovim 

nadzorom. Na ta način se pri posamezniku zmanjša izkušnja samodoločenosti, ki je potrebna 

za vzdrževanje notranje motivacije. Podoben učinek, kot uporaba različnih motivacijskih 

strategij, imajo tudi grožnje s kaznijo, zunanje vrednotenje ter roki in cilji, ki jih postavijo 

drugi, saj imajo negativen vpliv na notranjo motivacijo učencev. Če pa poskušamo te 

omejitve in roke postaviti v sodelovanju z učenci, ti na njihovo notranjo motivacijo delujejo 

manj negativno. Poleg tega pa je izredno pomemben tudi jezik in slog, v katerem določeno 

nagrado, kazen ali omejitev predstavimo učencem. Avtorja teorije samodoločanja sta 

ugotovila, da notranjo motivacijo za določeno dejavnost znižujejo besedne povratne 

informacije, ki se nanašajo na kakovost dela; v smislu »moraš« in »moral bi«. Ravno tako se 

lahko zgodi, da nagrade neugodno vplivajo na notranjo motiviranost, če le ta (besedna 

nagrada) ni izrečena kot priznanje za dobro opravljeno delo brez nadzornega poudarka. 

Poudarjena naj bi bila učenčeva možnost izbire in upoštevano učenčevo doživljanje (Puklek 

Levpušček et al., 2009). 

Pogosto pa spodbuda za delo oz. določeno dejavnost prihaja od zunaj, ima zunanji vzrok. V 

tovrstne dejavnosti se ljudje vključujejo, ker težijo k doseganju materialnih dobrin, nagrad, 

pohval, ker želijo dokazati svoje zmožnosti drugim ali ker se želijo izogniti kazni, neuspehu 
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ali negativni kritiki okolja. Primerjava med prvimi in drugimi kaže, da  prvi (notranje 

motivirani) doživljajo več zanimanja, navdušenja in samozaupanja. Vse to jih vodi v večje 

vztrajanje pri dejavnostih, ustvarjalno produktivnost in boljše dosežke. Ravno tako dosegajo 

višje samospoštovanje in blagostanje kot ljudje katerih motivacija je nadzorovana od zunaj 

(Puklek Levpušček et al., 2009). 

 

2. 5 Taksonomija človekove motivacije (Deci, Ryan) 

Avtorja SDT, Deci in Ryan, na podlagi taksonomije predstavljata različne vrste zunanje 

motivacije in različne dejavnike okolja, ki spodbujajo ali zavirajo ponotranjenje in integracijo 

uravnanega vedenja. Taksonomija vključuje različne vrste motivacij, glede na raven, v kateri 

motivacija izhaja iz posameznika; je samouravnana (Puklek Levpušček et al., 2009).  
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Tabela 7: Taksonomija človekove motivacije (spletni vir 9). 
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Notranje 

 

- Amotivacija 

Je stanje pomanjkanja namere za vedenje. Posamezniki v stanju amotivacije dejavnosti ne 

izvajajo ali pa jo izvajajo le mehanično, brez namere. Amotivirani posamezniki v določeni 

dejavnosti ne vidijo vrednosti, ne zaznajo lastne kompetentnosti pri izvajanju te dejavnosti in 

ne verjamejo v uspešen izid same dejavnosti (Puklek Levpušček et al., 2009). 
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- Zunanje uravnavanje 

Najbolj površinska raven uravnavanja, ki ima za cilj pridobiti nagrado oz. se izogniti kazni. 

Vedenje posameznika ostaja odvisno od zunanjih posledic; je nadzorovano od zunaj in 

posameznik doživlja nizko stopnjo samodoločenosti in zanimanja za nalogo. Učenci se 

navadno učijo le zato, da pridobijo oceno (Puklek Levpušček et al., 2009). 

- Introjecirano uravnavanje 

Je stanje notranjega nadzora. Razlog za vedenje posameznika je predvsem izogibanje 

anksioznosti ali želja po doživetju ponosa, ki bo utrdil njegovo samospoštovanje. In slednje je 

tudi temeljno vodilo introjecirano uravnavanega posameznika. Vedenje je delno ponotranjeno 

a ne integrirano. Posameznik uravnava svoje vedenje, a pod vplivom notranjega pritiska. 

Mesto nadzora nad vedenjem je še vedno zunanje in posameznik le tega ne zaznava kot del 

pristnega sebe. Ko posameznik izvaja določeno dejavnost, da se izogne upadu 

samospoštovanja in da potrdi lastno vrednost, je nadzorovan z introjekti. Teh ne doživlja kot 

del sebe ampak kot zahteve, ki si jih postavlja, da bi se počutil vrednega. Učenci s takšno 

vrsto motiviranosti se učijo predvsem zato, da pokažejo svoje zmožnosti pred drugimi. Njihov 

cilj je dosežen, če so boljši od drugih ali če se izognejo neuspešni samopredstavitvi. V večji 

meri je tovrstna motivacijska usmerjenost prisotna v šolskih sistemih, ki so osredotočeni na 

dosežke, zunanje preverjanje in primerjavo z drugimi (Puklek Levpuščak et al., 2009). 

- Identificirano uravnavanje 

Neko dejavnost sprejmemo kot vredno in se z njo identificiramo. Posameznikova vedenja pa 

se v tem primeru prav s slednjo tudi uravnavajo. Učenci v dejavnostih v razredu sodelujejo, 

vendar ne zato, ker jih dejavnost zanima, in ne zato, da bi s tem pridobili kakšno nagrado oz. 

priznanje. Sodelujejo zato, ker dejavnost zaznavajo kot vredno za njihovo učenje. Vedenje 

učencev v tem primeru je še vedno instrumentalne narave, poleg tega pa učenci najdejo osebni 

pomen v učenju določenega predmeta oz. opravljanja določene naloge (Puklek Levpušček et 

al., 2009). 

- Integrirano uravnavanje  

Je najbolj avtonomna oblika zunanje motivacije. Do nje pride, ko so zavestno sprejete 

vrednote popolnoma asimilirane v podobo o sebi. S pomočjo integracije se vrednote, ki jih 

zavestno sprejmemo uskladijo z našimi ostalimi vrednotami in na ta način pomembno 
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vplivajo na naše cilje, odločitve in odnose z drugimi. Vedenje na tej stopnji postane 

samodoločujoče in vodi v doživljanje sebe kot pristnega; posameznik doživlja da je v stiku z 

resničnim jazom. Po mnenju avtorjev so za doseganje integracije potrebne zrele spoznavne 

zmožnosti, zato naj ne bi bila dosežena pred obdobjem mladostništva (Puklek Levpušček et 

al., 2009). 

- Notranja motivacija 

Predstavlja delovanje zaradi osebnega zadovoljstva pri opravljanju določene naloge. Vedenje 

na tej stopnji predstavlja prototip samodoločenosti, zaznava avtonomije posameznika pa je 

zelo visoka (Puklek Levpušček et al., 2009).  
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3 SKLEP 

Iz celotnega teoretičnega dela lahko povzamem, da je stil vodenja v razredu izjemno 

pomemben, saj vpliva tako na učni uspeh učencev kot tudi na njihovo motivacijo. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da znamo izbrati pravi stil vodenja v pravih 

situacijah; da izberemo ustrezen stil vodenja glede na motivacijo učencev, na razredno klimo 

in na razpoloženje učencev, saj lahko z izbiro napačnega oz. neustreznega stila vodenja 

dodatno spodbujamo zunanjo motivacijo ali celo amotivacijo pri učencih. Prav pri 

motiviranosti učencev je pomembno, da znamo učitelji izbirati ustrezne zunanje spodbude oz. 

da znamo prilagoditi količino zunanjih spodbud glede na situacijo v razredu. Pomembno je, 

da se učitelji zavedamo, da prepogosto nagrajevanje ali kaznovanje podkrepi zunanje mesto 

nadzora in prepričanje učencev, da vedenje ni pod njegovim nadzorom. Pomembno je torej, 

da so učitelji/ce ustrezno pedagoško usposobljene, ter da znajo svoje znanje (o stilih vodenja, 

o vrstah motivacije, o nagrajevanju in kaznovanju) fleksibilno uporabiti v razredu.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

4. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Vodenje razreda je ena od najpomembnejših nalog učiteljev, saj je z njim povezano 

discipliniranje, učni uspeh in motiviranost učencev. Vodenje razreda oz. vodenje v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah pa se razlikuje od vodenja v podjetjih in organizacijah, kar potrjuje 

tudi Rozman (2008), ki je mnenja, da je naloga vodje v vzgojno izobraževalnih ustanovah, 

zagotavljanje čim boljših razmer za učenje. Področje delovanja vodje v izobraževanje je po 

Rozmanovem (2008) mnenju dosti širše, kot to velja za vodenje na drugih področjih, saj 

vključuje starše, učence in širšo lokalno skupnost (Rozman, 2008). Prav zaradi vsega 

naštetega je pomembno, da se učitelji neprestano strokovno izobražujejo in spoznavajo 

različne stile vodenja in jih ustrezno kombinirajo z že poznanimi stili vodenja. Le na ta način 

lahko učitelji ustrezno reagirajo na (ne)ljube situacije, ki se pogosto dogajajo v razredu. Le z 

dobrim poznavanjem različnih stilov vodenja, tako s področja gospodarstva kot s področja 

izobraževanja, in situacije v razredu lahko izberemo ustrezen stil vodenja, ki bo v dani 

situaciji najboljši. Pomembna je fleksibilnost učiteljev in ustrezna strokovna izpopolnjenost, 

da lahko ustrezno delujemo in s tem potrdimo besede Herseya in Blancharda, da je za dobrega 

situacijskega vodjo potrebno fleksibilno uporabljanje stilov vodenja glede na dano situacijo. 

(Blanchard et al.,  1995) 

 

Poleg vodenja razreda pa se učitelji soočajo tudi s pomanjkanjem motivacije pri učencih. Ta 

je zaradi vseh zunanjih dejavnikov vedno bolj okrnjena. Naloga učiteljev je torej, da učence 

ustrezno motivirajo, predvsem s pomočjo zunanjih motivacijskih spodbud. Količina le teh pa 

ne sme biti prevelika, saj lahko pospeši oz. ojača zunanjo motiviranost ali celo amotiviranost 

pri učencih. Rezultati študij namreč kažejo, da zunanje nagrajevanje vodi k upadu notranje 

motivacije za neko dejavnost; vse pričakovane nagrade, ki so obljubljene za uspešno 

dokončanje naloge pa znižajo notranje zanimanje za dejavnost. Možnost izbire in 

samousmerjanja pa ga zvišajo ali vsaj ohranijo na enaki ravni kot pred dejavnostjo (Puklek 

Levpušček et al., 2009).  
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Problem diplomskega dela izhaja iz predpostavke, da se učitelji pri svojem delu vse pogosteje 

srečujejo z nemotiviranimi učenci in s tem povezanimi disciplinskimi težavami. Ker številni 

strokovnjaki disciplinske težave v razredu povezujejo z učiteljevo neustrezno izbiro stila 

vodenja in izbiro neustreznih motivacijskih spodbud, sem se odločila, da v diplomskem delu 

to povezavo podrobneje raziščem. Osrednji namen raziskovanja je bil ugotoviti, kakšna 

povezava obstaja med učiteljevim stilom vodenja in motiviranostjo učencev glede na 

zaznavanje učencev in glede na zaznavanje učiteljev/ic.  

 

Cilji diplomskega dela so bili ugotoviti: 

 

- kateri stili vodenja in kombinacija stilov vodenja je najpogostejša pri učiteljih/icah v 

drugem triletju; 

- ali obstaja razlika pri uporabi stila vodenja glede na delovno dobo in starost 

učiteljev/ic; 

- ali obstaja razlika pri zaznavanju stila vodenja učiteljev/ic med učitelji/icami in učenci 

glede na njihov spol in starost; 

- kakšen je odnos med učiteljevim stilom vodenja in motivacijo učencev. 
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4. 2 Raziskovalna vprašanja 

- Katere stile vodenja učitelji/ice najpogosteje uporabljajo?  

- Katera kombinacija stilov vodenja je najpogostejša pri učiteljih//icah? 

- Kakšne so razlike v uporabi stilov vodenja glede na delovno dobo in starost 

učiteljev/ic? 

- Kakšna je razlika med spoloma učencev pri zaznavanju stila vodenja učiteljev/ic? 

- Katero vrsto motivacije učitelji/ice najpogosteje uporabljajo v razredu? 

- Kakšne so razlike med učitelji/icami pri uporabi vrste motivacije glede na delovno 

dobo in starost? 

- Kakšne so razlike glede na spol učencev pri motiviranosti za učno delo?  

- Kakšen je odnos med učiteljevim stilom vodenja in motiviranostjo učencev? 

 

5 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

5. 1 Vrsta raziskave 

Raziskavo sem izvedla po deskriptivni metodi empiričnega raziskovanja. Tehnika 

raziskovanja je Likertova lestvica stališč, oblikovana za namene tega dela. Podatke sem 

pridobila z vprašalnikom, ki zajema 28 postavk in 2-3 vprašanja zaprtega tipa (2 na 

vprašalnikih za učence in 3 na vprašalnikih za učitelje/ice). 

 

5. 2 Postopki zbiranja podatkov 

V raziskavi je sodelovalo 163 učencev 5. razreda osnovne šole in 10 učiteljev (razredničark) 

5. razreda osnovne šole. Anketiranje za učence in učitelje 5. razreda osnovne šole sem izvedla 

na nenaključno izbranih osnovnih šolah v okolici Ljubljane.  

Zbiranje podatkov je potekalo v juniju 2011. 

Vprašalnike sem po osnovnih šolah razdelila osebno. Ravnateljem in učiteljicam sem 

predstavila raziskavo in cilje, ter jim razložila navodila za izpolnjevanje anketnega 

vprašalnika. Pripravila sem tudi pisna navodila za učiteljice. Vprašalnike so učenci 

izpolnjevali med razredno uro in po pridobljenem soglasju njihovih staršev. Učiteljice pa so 
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vprašalnike izpolnjevale individualno. Vprašalnike sem na šolah prevzela osebno in sicer po 

enem tednu.  

Od učencev sem dobila vrnjenih 163 (85 %) vprašalnikov. Izpolnjevali so jih vsi učenci, ki so 

bili na dan anketiranja prisotni v šoli. Neizpolnjenih vprašalnikov je bilo 24 (15 %).  

 

5. 3 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 163 učencev 5. razreda OŠ, od tega 77 dečkov in 86 deklic.  

 

Slika 9: Struktura anketiranih učencev glede na spol. 

53%

47%
deklice

dečki

 

V raziskavi je sodelovalo tudi 10 učiteljic; razredničark 5. Razreda, od tega 5 učiteljic starih 

od 20 – 30 let in 5 učiteljic starih od 40 – 50 let. 
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Slika 10: Struktura anketiranih učiteljev glede na starost. 
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V raziskavi je sodelovalo 163 učencev. Med anketiranimi učenci je bilo 74 učencev starih 10 

let, 88 učencev starih 11 let in eden učenec star 12 let.  

Slika 11: Struktura anketiranih učencev glede na starost. 
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V raziskavi sta sodelovali 2 učiteljici z delovno dobo manj kot 5 let, 1 učiteljica z delovno 

dobo med 5 in 10 let, 5 učiteljic z delovno dobo 10 – 20 let in 2 učiteljici z delovno dobo 20 – 

30 let. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 10 učiteljic.  

 

Slika 12: Struktura anketiranih učiteljic glede na delovno dobo. 
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5. 4 INŠTRUMENT 

Za izvedbo raziskave sem oblikovala dva anketna vprašalnika; enega za učenec in enega za 

njihove učitelje/ice.  Vprašalnika vsebujeta 28 postavk, ki so razdeljene na dva dela. Prvih 12 

postavk (prvi del) učitelji/ice in učence posredno (preko konkretnih situacija) sprašuje o stilu 

vodenja, ki ga učitelj/ica uporablja v razredu, in sicer o avtoritarnem, demokratičnem in 

anarhičnem/“laisser faire” stilu vodenja. Postavke od 13 do 28 (drugi del) pa ravno tako 

učence in učitelje/ice posredno (prek konkretnih situacija) sprašuje o tem, kako učitelji/ice 

motivirajo učence, in sicer o zunanje uravnanem, introjecirano uravnanem (o kontrolirani 

motivaciji), identificirano uravnanem in o integrirano uravnanem zunanjem motiviranju (o 

regulirani motivaciji).  

Vprašalnika sta bila oblikovana za namen tega diplomskega dela.  
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5. 5 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke pridobljene v raziskavi sem obdelala s pomočjo statističnega programa SPSS in 

programa Microsoft Office Excel (frekvence, t-preizkus, analiza variance).  

Podatki so predstavljeni opisno in slikovno. 

 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6. 1 Najpogosteje uporabljeni stili vodenja in kombinacija stilov vodenja 

med učiteljicami 

Znotraj tega raziskovalnega problema sem učence in učiteljice postavila v konkretne situacije 

pri katerih so s pomočjo 5-stopenjske lestvice ocenili, v kolikšni meri se posamezna učna 

situacija pojavlja v razredu. Prvi del, ki je vseboval 12 postavk je učence in učiteljice 

spraševal o stilu vodenja učiteljic. Vprašalnika sta tako učence kot učiteljice postavljala v 

enake situacije, razlika je bila le v tem, da je bil vprašalnik za učence prilagojen, da so ga 

učenci razumeli. 
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Demokratični stil vodenja 

Tabela 8: Opisne statistike za spremenljivko demokratični stil vodenja4. 

Štev. 

trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max Me SD 

1. Na začetku šolskega leta smo skupaj 

z učenci oblikovali razredna pravila 

in kazni za neupoštevanje le-teh. 

učiteljice 10 4,7 4 5 5 0,48 

učenci 163 4,46 1 5 5 0,74 

3. Skupaj z učenci smo se dogovorili o 

načinu pridobivanja ocen (ustno, 

pisno) ter o možnih načinih 

popravljanja le teh. 

učiteljice 10 4,2 3 5 4 0,63 

učenci 163 4,14 1 5 4 1,01 

6. Razredne ure so namenjene učencem, 

njihovim idejam, pripombam in 

mnenjem, ki jih nato poskušam 

1upoštevati pri nadaljnjem delu. 

učiteljice 10 4,2 4 5 4 0,42 

učenci 163 4,18 1 5 4 0,99 

11. Skupaj z učenci razjasnimo problem, 

ki se pojavi med delom in 

poskušamo, predvsem z idejami 

učencev in mojim usmerjanjem najti 

čim več različnih poti do končne 

pravilne rešitve. 

učiteljice 10 4 1 5 4 1,15 

učenci 163 4,48 1 5 5 0,82 

  

Iz tabele 8 lahko razberemo, da so učiteljice v povprečju vse situacije, ki jih sprašujejo o 

demokratičnem stilu vodenja ocenile z ocenama 4 - drži in 5 - popolnoma drži. Minimalna 

vrednost odgovorov je najmanjša pri 11. trditvi (1 – nikakor ne drži). Vse štiri trditve o 

demokratičnem stilu vodenja pa imajo maksimalno vrednost 5 (popolnoma drži). Največjo 

razpršenost podatkov opazimo pri 11. trditvi, pri kateri je standardni odklon SD = 1,15. 

Najmanjša razpršenost podatkov pa ima 6. trditev; SD = 0,42.  

Ravno tako lahko iz tabele razberemo, da so učenci odgovarjali zelo podobno kot njihove 

učiteljice. Tudi njihove ocene danih situacij so se v povprečju gibale od ocene 4 - drži, do 

                                                 
4 Učitelji so ocenjevali svoje delo v razredu s pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri čemer je 5 – popolnoma drži, 4 

– drži, 3 – ne vem, 2 – ne drži, 1 – nikakor ne drži. 
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ocene 5 – popolnoma drži. Standardni odklon pri njihovih ocenah je bil največji pri 3. trditvi 

(SD = 1,01) in najmanjši pri 1 (SD = 0,74).  

Avtoritarni stil vodenja 

Tabela 9: Opisne statistike za spremenljivko avtoritarni stil vodenja. 

Številka 

trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max Me SD 

2. Najpogostejša učna oblika, ki jo 

uporabljam v razredu, je frontalna. 

učiteljice 10 1,9 1 4 2 0,88 

učenci 163 1,81 1 5 1,81 1,02 

5. Med delom učence vodim po 

vnaprej določenih korakih. Kriterije 

ocenjevanja pa jim vedno razkrijem 

ob koncu ure. 

učiteljice 10 2,78 1 5 2 1,40 

učenci 163 4,14 1 5 4 1,06 

7. Delo v razredu načrtujem in 

organiziram sam/a in ga nato jasno 

predstavim učencem v razredu. 

učiteljice 10 4,2 4 5 4 0,42 

učenci 163 2,15 1 5 2 0,97 

10. Če učenci ne upoštevajo mojih 

natančnih navodil sledijo sankcije 

oz. kazni, ki so znane že vnaprej. 

učiteljice 10 3,9 2 5 4 0,88 

učenci 163 3,66 1 5 4 1,3 

 

Iz tabele lahko razberemo, da so anketirane učiteljice v povprečju ocenjevale avtoritarne 

situacije v razredu z ocenami med 2 – ne drži in 4 – drži. Aritmetična sredina je bila 

najmanjša pri 2. trditvi (M = 1,9), in največja pri 7. trditvi (M = 4,2). Najmanjša minimalna 

vrednost ocen učiteljic je bila 1, najmanjša maksimalna vrednost pa 4. Največjo razpršenost 

podatkov lahko opazimo pri 5. trditvi (SD = 1,4) in najmanjšo pri 7. trditvi (SD = 0,42). 

Rezultati/ocene učencev pa so malce drugačni od rezultatov/ocen učiteljic. Približno podobne 

vednosti lahko opazimo pri 2. in 10. trditvi. Razlike pa so opazne pri 5. trditvi, kjer se 

povprečna ocena situacij avtoritarnega vodenja giblje okoli 4 - drži, kar je v nasprotju z 

mnenji oz. ocenami učiteljic. Ravno takšno razliko lahko opazimo še pri 7. trditvi, kjer se 

povprečna ocena učencev giblje okoli 2 – ne drži, ocena učiteljic pa okoli 4 – drži. 
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Anarhični stil vodenja 

Tabela 10: Opisne statistike za spremenljivko anarhični stil vodenja.  

Številka 

trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max Me SD 

4. Med poukom odgovarjam le na 

neposredna vprašanja učencev. 

učiteljice 10 2,56 1 4 2 1,07 

učenci 163 1,38 1 5 1 0,77 

8. Med šolskim delom učencev ne 

spodbujam in jim ne dajem nobenih 

predlogov, saj so dovolj samostojni. 

učiteljice 10 1,13 1 2 1 0,48 

učenci 163 1,71 1 5 2 0,83 

9. Pri šolskem delu (pri sprejemanju 

odločitev o načinu dela) učencem 

prepuščam popolno svobodo. 

učiteljice 10 1,8 1 2 2 0,42 

učenci 163 1,63 1 5 1,63 0,75 

12. Učenci so pri šolskem delu 

popolnoma svobodni. 

učiteljice 10 2 2 2 2 0,0 

učenci 163 1,51 1 5 1 0,67 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da je bila aritmetična sredina pri ocenah učiteljic najmanjša pri 

8. trditvi (M = 1,3) in največja pri 4. trditvi (M = 2,56). Ocene učiteljic o anarhičnem stilu 

vodenja so se povprečno gibale od 1 - nikakor ne drži, do 2 - ne drži. Najmanjša minimalna 

vrednost trditev je bila 1, najmanjša maksimalna vrednost pa 2. Največjo razpršenost 

podatkov opazimo pri 4. trditvi (SD = 1,07) in najmanjšo pri 12. trditvi (SD = 0,0) – ni 

razpršenosti podatkov. 

Zelo podobne rezultate lahko opazimo tudi pri ocenah učencev o anarhičnem stilu vodenja. 

Manjšo razliko lahko opazimo le pri 4. trditvi, kjer se povprečne ocene učiteljic gibljejo okoli 

2 – ne drži, povprečne ocene učencev pa okoli ocene 3 – ne vem. 
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Slika 13: Delež stilov vodenja med anketiranimi učiteljicami. 
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Slika 14: Kombinacije stilov vodenja med anketiranimi učiteljicami. 
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Iz grafa (slika 12) je razvidno, da anketirane učiteljice najpogosteje uporabljajo demokratični 

stil vodenja, manj pogosto avtoritarnega in najredkeje anarhični stil vodenja. Iz grafa (slika 

13) pa lahko razberemo tudi, da vse anketirane učiteljice uporabljajo vse tri stile vodenja; tako 

demokratičnega, avtoritarnega kot tudi anarhičnega. Prav slednji je najredkeje uporabljen pri 

vseh anketiranih učiteljicah.  

Iz vsega tega lahko sklenemo, da prav vse anketirane učiteljice uporabljajo kombinacijo vseh 

treh stilov vodenja. Zastopanost le teh pa je najverjetneje odvisna predvsem od situacije, ki se 

v danem trenutku pojavi. 
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Rezultati torej potrjujejo besede Blancharda in P. Zigarmi (1995), ki menita, da je dober 

situacijski vodja nekdo, ki je pripravljen naučiti se in fleksibilno uporabljati različne stile 

vodenja. Uspeh vodenja je odvisen predvsem od interakcije med vodjo, situacijo in vodenimi.  

Kar pomeni, da anketirane učiteljice lahko poimenujemo »situacijske vodje«, saj uporabljajo 

vse tri stile vodenja in jih prepletajo glede na dano situacijo in učence. 

 

6. 2. Razlike v uporabi stilov vodenja glede na starost anketiranih učiteljic 

Za ugotavljanje razlik med stilom vodenja in starostjo anketiranih učiteljic sem uporabila t-

preizkus. 

Tabela 11: Stil vodenja anketiranih učiteljic glede na starost. 

 T-preizkus 

Stil vodenja Starost N M SD t df p 

Demokratični stil vodenja 20 – 30 let 5 4,4 0,29 0,91 8 0,39 

40 – 50 let 5 4,2 0,55 

Avtoritarni stil vodenja 20 – 30 let 5 3,55 0,48 2,89 8 0,20 

40 – 50 let 5 2,84 0,27 

Anarhični stil vodenja 20 – 30 let 5 1,78 0,34 - 1,53 8 0,17 

40 – 50 let 5 2,05 0,21 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da je na ankete odgovarjalo 5 učiteljic starih od 20 do 30 let in 5 

učiteljic starih od 40 do 50 let. Aritmetična sredina je najvišja pri demokratičnem stilu 

vodenja pri učiteljicah s starostjo 20 – 30 let (M = 4,4), najmanjša pa pri anarhičnemu stilu 

vodenja (M = 1,78) pri ravno toliko starih učiteljicah. Povprečni odgovor pri demokratičnem 

stilu vodenja je blizu 4 - drži, pri avtoritarnem stilu vodenja blizu 3 - ne vem in pri 

anarhičnem stilu vodenja blizu 2 - ne drži. Največja razpršenost podatkov je vidna pri 

demokratičnem stilu vodenja pri učiteljicah starih od 40 do 50 let (SD = 0,55), najmanjša pa 

pri anarhičnem stilu vodenja pri ravno toliko starih učiteljicah (SD = 0,21).  
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Med učiteljicami se niso pojavile statistično pomembne razlike v uporabi stila vodenja glede 

na starost (p > 0,05). Torej, starost učiteljic ni pomembno povezana z uporabo stila vodenja v 

razredu. 

Sama sem pričakovala drugačne rezultate. Menila sem namreč, da bodo starejše učiteljice bolj 

pogosto uporabljale avtoritaren stil vodenja kot mlajše učiteljice, saj je današnja vzgoja precej 

drugačna kot pred 20. leti (včasih bolj avtoritarna, danes bolj anarhična). A sem po drugi 

strani mnenja, da je prav, da med učiteljicami ni razlik, saj to kaže na neprestano 

izobraževanje učiteljic znotraj svojega poklica, na dobro ozaveščenost anketiranih učiteljic o 

spremembah na področju šolstva in družbe. 
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6. 3 Razlike v uporabi stilov vodenja glede na delovno dobo anketiranih 

učiteljic 

Za ugotavljanje razlik med stilom vodenja anketiranih učiteljic in njihovo delovno dobo sem 

uporabila analizo variance. 

Tabela 12: Uporaba stila vodenja glede na delovno dobo anketiranih učiteljic. 

Stil vodenja Delovna doba učiteljic N M SD Analiza avriance 

F p 

Demokratični stil vodenja manj kot 5 let 2 4,38 0,18 0,48 0,71 

5 – 10 let 1 4,5  

10 – 20 let 5 4,1 0,55 

20 – 30 let 2 4,5 0,35 

Avtoritarni stil vodenja manj kot 5 let 2 3,13 0,18 0,64 0,61 

5 – 10 let 1 3,5  

10 – 20 let 5 3,34 0,65 

20 – 30 let 2 2,75 3,53 

Anarhični stil vodenja manj kot 5 let 2 1,88 0,18 3,53 0,09 

5 – 10 let 1 1,25  

10 – 20 let 5 2,03 0,26 

20 – 30 let 2 2 0,00 

 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da so aritmetične sredine ocen učiteljic o stilih vodenja največje 

pri demokratičnem stilu vodenja, malce manjše pri avtoritarnem stilu vodenja in najmanjše pri 

anarhičnemu stilu vodenja. Največjo razpršenost podatkov lahko opazimo pri avtoritarnem 

stilu vodenja pri učiteljicah z 10 – 20 let delovne dobe (SD = 0,65), najmanjšo pa pri 

anarhičnem stilu vodenja pri učiteljicah z 20 – 30 let delovne dobe (SD = 0,00) - ni 
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razpršenosti podatkov. Leveneov preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med 

anarhičnim stilom vodenja in delovno dobo anketiranih učiteljic (p = 0, 008; p < 0,05). S 

tveganjem  0,8 % lahko trdimo, da je uporaba anarhičnega stila vodenja povezana z delovno 

dobo anketiranih učiteljic. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc pri 

demokratičnem in avtoritarnem stilu vodenja je analiza variance pokazala statistično 

nepomembne razlike pri povezavi demokratičnega stila vodenja in delovno dobo anketiranih 

učiteljic ; F(3, 6) = 0,48, p > 0,05. Ravno tako pri povezavi med avtoritarnim stilom vodenja 

in delovno dobo anketiranih učiteljic ni zaznati statistično pomembnih razlik; F (3, 6) = 0,64, 

p > 0,05. 

 

Slika 15: Stil vodenja razreda glede na delovno dobo anketiranih učiteljic 
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Iz grafa (slika 15)  in iz tabele 12 lahko razberemo, da stil vodenja ni odvisen od delovne 

dobe anketiranih učiteljic. Pri vseh je najpogosteje uporabljen demokratični stil vodenja, sledi 

mu avtoritarni stil vodenja, najredkeje pa se anketirane učiteljice poslužujejo anarhičnega stila 

vodenja. Manjši odstop pri uporabi slednjega pa je razviden pri učiteljicah z delovno dobo 5 – 

10 let, pri katerih prevladujeta demokratični in avtoritarni stil vodenja. A podatki niso 

statistično preverljivi zaradi majhnega vzorca oz. frekvence (N = 1). Iz tega lahko sklepamo, 

da se učiteljice na začetku poučevanja držijo strogih okvirjev in ne uporabljajo učnih oblik, 

pri katerih bi imeli učenci popolno svobodo pri učnem delu. Starejše učiteljice oz. učiteljice z 
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daljšim poučevalnim stažem pa pri svojem delu dopuščajo tudi kar nekaj svobode učencem; 

pri izbiri metod in oblik učnega dela …  

  

6. 4 Razlike med spoloma učencev pri zaznavanju stila vodenja anketiranih 

učiteljic 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali se bodo med učenci 5. razreda pojavile statistično 

pomembne razlike glede na spol pri zaznavanju stila vodenja svojih učiteljic. Za to raziskavo 

sem uporabila t-preizkus. 

Tabela 13: Primerjava spolov učencev v zaznavanju stila vodenja svojih učiteljic. 

Stil vodenja Spol učencev N M SD t-preizkus 

t g p 

Demokratični stil vodenja M 77 4,30 0,61 -0,32 161 0,75 

Ž 86 4,33 0,68 

Avtoritarni stil vodenja M 77 2,96 0,49 0,61 161 0,54 

Ž 86 2,92 0,49 

Anarhični stil vodenja M 77 1,57 0,42 0,37 161 0,71 

Ž 86 1,55 0,47 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

75 
 

Slika 16: Razlike med spolom učencev pri zaznavanju stila vodenja svojih učiteljic. 
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Aritmetična sredina je pokazala minimalne razlike me deklicami in dečki pri zaznavanju stila 

vodenja svojih učiteljic. Učenci so demokratični stil vodenja učiteljic ocenili s povprečno 

oceno 4 – drži, avtoritarni stil vodenja z oceno 3 – ne vem in anarhični stil vodenja z oceno 1 

– nikakor ne drži oz. 2 – ne drži. Največjo razpršenost podatkov lahko opazimo pri 

demokratičnem stilu vodenja pri deklicah (SD = 0,68), najmanjšo pa pri anarhičnemu stilu 

vodenja, med dečki (SD = 0,42). Zanimiva je popolnoma enaka razpršenost podatkov pri 

avtoritarnem stilu vodenja tako pri dečkih kot pri deklicah (SD = 0,49). Leveneov preizkus ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med variancama (p > 0,05). Zato sem s predpostavko o 

homogenosti varianc izvedla t-preizkus, ki ni pokazal statistično pomembnih razlik (p > 0,05) 

med spoloma učencev pri zaznavanju stila vodenja svojih učiteljic.   

Moja predvidevanja glede tega raziskovalnega vprašanja so bila drugačna. Na podlagi lastnih 

izkušenj in prebrane literature sem predvidevala, da se bodo pojavile statistično pomembne 

razlike, predvsem pri dečkih in njihovem zaznavanju stila vodenja njihove učiteljice. V. 

Zabukovec (2000) je namreč mnenja, da se kažejo razlike pri zaznavanju stila vodenja med 

učenci in učitelji; vodja/učitelj sam sebe zaznava drugače, kot ga vodeni/učenci. 

Iz tega lahko sklepamo, da se anketirane učiteljice o stilu vodenja odločajo na podlagi danih 

situacij in ne na podlagi spola oz. kakšne druge osebne lastnosti učencev, kar potrjuje moj 

sklep o tem, da bi lahko anketirane učiteljice označili z besedno zvezo »situacijske vodje«. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta           Karmen Pirnat; diplomsko delo 

76 
 

6. 5 Najpogosteje uporabljena vrsta motivacijske spodbude v razredu 

V drugem delu anketnega vprašalnika sem učitelje in učence spraševala o načinu motiviranja. 

Za vsako vrsto motivacije sem zastavila štiri trditve oz. opisala štiri situacije v razredu.  

Zunanje uravnana motivacija 

Tabela 14: Opisne statistike za zunanje uravnano motivacijo.  

Zaporedna 

številka trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max SD 

13. Učencem sem za opravljeno 

bralno značko obljubil/a majhno 

nagrado. 

učiteljice 10 3,5 1 5 1,43 

učenci 163 3,77 1 5 1,23 

15. Učenec, ki je med učno uro še 

posebno lepo sodeloval, si lahko 

pri uri ŠVZ izbere igro za 

ogrevanje. 

učiteljice 10 3,86 2 5 0,87 

učenci 163 3,41 1 5 1,30 

21. Za natančno opravljeno domačo 

nalogo si učenci prislužijo 

majhno nagrado (štampiljko, 

pohvalo, nalepko ...). 

učiteljice 10 3,33 2 5 1,33 

učenci 163 3,74 1 5 1,30 

27. Učence, ki naredijo dodatno 

domačo nalogo, pohvalim in jih 

nagradim (s štampiljko, z nalepko 

...). 

učiteljice 10 3 2 5 1,15 

učenci 163 3,89 1 5 1,07 

 

Iz tabele 14 je razvidno, da so se ocene situacij za zunanje uravnano motivacijo, tako med 

učiteljicami kot med učenci v povprečju gibale od odgovora 3 – ne vem, do odgovora 4 – 

drži. Aritmetična sredina ocen učiteljic in učencev se je gibala od M = 3 do M = 3,89. 

Najmanjša minimalna vrednost ocen učiteljic in učencev je bila 1, najmanjša maksimalna pa 

5, ki je enotna pri vseh trditvah, tako pri učencih kot tudi pri učiteljicah. Razpršenost 

podatkov pri učiteljicah je največja pri 13. trditvi (SD = 1,43) in najmanjša pri 15. trditvi (SD 

= 0,87). Pri učencih pa je največji standardni odklon pri 15. in 21. trditvi (SD = 1,30) in 

najmanjši pri 27. trditvi (SD = 1,07). Največ težav pri ocenjevanju trditev so imele učiteljice 

in učenci pri 15. trditvi, saj imajo učenci v 5. razredu za ŠVZ drugo učiteljico in tako niso 

mogli korektno odgovoriti oz. oceniti pravilnost trditve. 
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Introjecirano uravnana motivacija 

Tabela 15: Opisne statistike za introjecirano uravnano motivacijo. 

Zaporedna 

številka trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max SD 

14. Učencem dam nebesedno (npr. s 

kretnjo, izrazom na obrazu) vedeti, da 

nanje nisem ponosen/-na, kadar pri 

pouku ne sodelujejo. 

učiteljice 10 4,2 4 5 0,42 

učenci 163 3,99 1 5 0,99 

18. O učencih, ki pridno oz. redno delajo 

domače naloge, si mislim le najboljše, 

kar učenci tudi vedo. 

učiteljice 10 3,6 2 5 1,07 

učenci 163 4,8 3 5 0,46 

22. Učence pred preizkusom znanja 

večkrat spodbudim, naj se potrudijo 

po svojih najboljših močeh, saj  bodo 

starši zelo ponosni nanje, če bodo 

dobro pisali. 

učiteljice 10 4,11 3 5 0,57 

učenci 163 4,39 1 5 0,92 

26. Učencem med poukom večkrat 

postavljam vprašanja višje stopnje, saj 

želim, da učenci resnično razmišljajo 

in si na ta način pridobijo spoštovanje 

sošolcev. 

učiteljice 10 4,3 4 5 0,49 

učenci 163 3,84 1 5 1,01 

 

Iz tabele 15 lahko razberemo, da so se odgovori anketiranih učiteljic gibali okoli ocene 4 – 

drži in ravno tako tudi ocene anketiranih učencev. Aritmetična sredina ocen učiteljic in 

učencev je bila zelo podobna in se giblje od M = 3,6 do M = 4,8. Najmanjša minimalna 

vrednost ocen učiteljic je 2, najmanjša minimalna vrednost ocen učencev pa 1. Maksimum pri 

učencih in učiteljicah je pri vseh trditvah enak in sicer 5. Razpršenost podatkov pri 

anketiranih učiteljicah je bila največja pri 18. trditvi (SD = 1,07) in najmanjša pri 14. trditvi 

(SD = 0,42). Standardni odklon pri anketiranih učencih je bil največji pri 26. trditvi (SD = 

1,01)  in najmanjši pri 18. trditvi (SD = 0,46). 
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Identificirano uravnana motivacija 

Tabela 16: Opisna statistika za identificirano uravnano motivacijo.  

Zaporedna 

številka 

trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max SD 

16. Učencev ne omejujem pri izbiri knjig 

za bralno značko - prepuščam jim 

prosto izbiro. 

učiteljice 10 4,8 4 5 0,42 

učenci 163 4,77 1 5 0,59 

20. Učenci se sami, znotraj določenega 

časovnega obdobja, odločijo, kdaj 

bodo vprašani pri določenem 

predmetu. 

učiteljice 10 4,1 3 5 0,57 

učenci 163 3,57 1 5 1,51 

23. Učenci se sami dogovarjajo, kdo bo v 

določenem tednu dežuren; paziti 

morajo le na to, da pridejo vsi na 

vrsto. 

učiteljice 10 1,9 1 2 0,32 

učenci 163 1,51 1 5 0,86 

25. Pri izvajanju likovne naloge imajo 

učenci povsem proste roke (lik. 

material, lik. orodje, motiv ...). 

Omejuje jih le čas (2. šolski uri).   

učiteljice 10 2,2 2 3 0,42 

učenci 163 1,63 1 5 0,75 

 

Iz tabele 16 lahko razberemo, da se odgovori anketiranih učiteljic gibljejo od ocene 2 – ne 

drži, do ocene 5 – popolnoma drži. Opazen je velik razkorak med ocenami za posamezne 

trditve, kar lahko razberemo iz aritmetične sredine ocen učencev in učiteljic. Aritmetične 

sredine ocen učencev in učiteljic se pri 16. in 20. trditvi gibljejo od M = 3,75 do M = 4,8. Pri 

23. in 25. trditvi pa opazimo upad aritmetičnih sredin, saj se gibljejo od M = 1,51 do M = 2,2.   

Razpršenost podatkov se giblje od  SD = 0,32  (23. trditev) do SD = 0,42 (16. in 25. trditev). 

Med povprečnimi ocenami anketiranih učiteljic in učencev ni opaznih večjih razlik. Med 

anketiranimi učenci je največji standardni odklon pri 20. trditvi (SD = 1,51) in najmanjši pri 

16. trditvi (SD = 0,59). 
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Integrirano uravnana motivacija 

Tabela 17: Opisna statistika za integrirano uravnano motivacijo.  

Zaporedna 

številka trditve 

Trditev Anketiranci N M Min Max SD 

17. Učencem, ki določeno učno snov dobro 

poznajo oz. jih zanima, dam možnost, da jo 

sami predstavijo svojim sošolcem. 

Učiteljice 10 4,33 4 5 0,47 

Učenci 163 4,07 1 5 1,06 

19. Učencem dam na razpolago vsaj eno uro 

tedensko, da sošolcem kratko predstavijo 

svoj interes (najljubšo žival, prijatelja, hobi 

...). 

Učiteljice 10 3 2 5 1,15 

Učenci 163 3,01 1 5 1,39 

24. Učence, ki določeno učno snov dobro 

razumejo in jih zanima, spodbujam, da 

pomagajo sošolcem, ki snovi ne razumejo 

oz. jo slabše razumejo. 

Učiteljice 10 4,7 4 5 0,48 

Učenci 163 4,40 1 5 0,86 

28. Med poukom spodbujam učence, naj 

postavijo veliko vprašanj v zvezi s snovjo, 

ki jih zanima in na ta način potrdijo svoje 

razumevanje določene snovi in ovržejo 

svoje dvome. 

Učiteljice 10 4 3 5 0,47 

Učenci 163 4,14 2 5 1,02 

 

Odgovori anketiranih učiteljic in učencev so se pri integrirano uravnani motivaciji gibali od 

ocene 3 – ne vem, do ocene 5 – popolnoma drži. Aritmetična sredina ocen trditev učencev se 

gibljejo od M = 3,01 do M = 4,4. Aritmetične sredine ocen trditev učiteljic pa od M = 3 do M 

= 4,7. Minimalna vrednost ocen trditev pri anketiranih učiteljicah je 2, najmanjša maksimalna 

vrednost ocen pa 5. Najmanjša minimalna vrednost ocen trditev pri učencih je 1, najmanša 

maksimalna vrednost ocen pa je enaka kot pri anketiranih učiteljicah; 5.   Največji standardni 

odklon pri anketiranih učiteljicah opazimo pri 19. trditvi (SD = 1,15) in najmanjšega pri 17. in 

28. trditvi (SD = 0,47). Pri anketiranih učencih pa je največja razpršenost podatkov vidna pri 

19. trditvi (SD = 1,39), najmanjša pa pri 24. trditvi (SD = 0,86). 
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Zaradi majhnega vzorca anketiranih učiteljic sem se odločila, da združim štiri vrste motivacije 

v dve, in sicer:  

- zunanje in introjecirano uravnavanje v kontrolirano motivacijo ter  

- identificirano in integrirano uravnavanje v regulirano motivacijo. 

-  

Slika 17: Delež kontrolirane in regulirane motivacije v razredu glede na zaznavo učiteljic. 

51%

49%

kontrolirana motivacija

regulirana motivacija

 

Slika 18: Delež kontrolirane in regulirane motivacije v razredu glede na zaznavo učencev. 

54%

46%

kontrolirana motivacija 

regulirana motivacija
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Tabela 18: Primerjava deležev kontrolirane in regulirane motivacije v razredu glede na 

zaznavo učiteljic in glede na zaznavo učencev. 

Vrsta motivacije Anketiranci N M Me Min Max SD 

Kontrolirana motivacija učiteljice 10 3,74 3,5 3,5 5 0,60 

učenci 163 3,98 3,88 2,13 5 0,59 

Regulirana motivacija učiteljice 10 3,63 3,63 3,25 4,13 0,33 

učenci 163 3,39 3,5 2 5 0,55 

 

Aritmetična sredina in odstotek zastopanosti posamezne motivacije pri anketiranih učiteljicah 

nista pokazala velikih razlik pri uporabi kontrolirane (51 %) in regulirane motivacije (49 %) v 

razredu. Anketirane učiteljice se poslužujejo obeh vrst motivacije v enaki meri.  Med 

anketiranimi učenci pa je mogoče zaznati manjše odstopanje. Ti so namreč ocenili, da je v 

razredu mogoče zaznati malce večji delež kontrolirane motivacije (54 %).  

Sama pa sem bila menja, da učiteljice uporabljajo več kontrolirane kot regulirane motivacije, 

saj je med učenci viden vedno večji upad notranje motivacije in so zato potrebne zunanje 

spodbude v obliki nagrad, pohval … Moja predvidevanja so potrdili anketirani učenci, kjer je 

opazna minimalna razlika med obema vrstama motivacije. 
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6. 6 Razlike med anketiranimi učiteljicami pri uporabi vrste motivacije 

glede na starost 

Z raziskavo sem želela ugotoviti ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi 

vrste motivacije glede na starost. Za ugotavljanje razlik med tema dvema spremenljivkama 

sem izvedla t – preizkus. 

Tabela 19: Vrsta motivacije glede na starost anketiranih učiteljic. 

Vrsta motivacije Starost 

učiteljic 

N M SD t-preizkus 

t df 2p 

Kontrolirana motivacija 20 – 30 let 5 3,87 0,78 1,29 8 0,26 

40 – 50 let 5 3,5 0,22 

Regulirana motivacija 20 – 30 let 5 3,58 0,35 -0,49 8 0,64 

40 – 50 let 5 3,68 0,35 

 

Iz tabele 19 lahko razberemo, da so minimalne razlike med spoloma pri povprečnih ocenah 

glede na vrsto motivacija. Največja razpršenost podatkov je opazna pri kontrolirani 

motivaciji, pri anketiranih učiteljicah starih od 20 do 30 let (SD = 0,78), in najmanjša pri 

regulirani motivaciji, kjer je enaka ne glede na starost anketiranih učiteljic in sicer SD = 0,35. 

Iz tabele lahko ravno tako razberemo, da je Leveneov preizkus pri kontrolirani motivaciji 

pokazal statistično pomembne razlike med variancama (p < 0,05), zato sem pri tej vrsti 

motivacije uporabila rezultate t-preizkusa za neenake variance. T-preizkus ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med starostjo anketiranih učiteljic in vrsto motivacije, ki jo 

uporabljajo v razredu.  

 

Sama sem bila drugačnega mnenja, saj sem menila, da se bodo pokazale statistično 

pomembne razlike med tema dvema spremenljivkama. Na podlagi lastnih izkušenj sem 

menila, da bodo starejše učiteljice uporabljale več kontrolirane, mlajše pa več regulirane 

motivacije. Izkazalo pa se je, da starost anketiranih učiteljic ne vpliva na izbiro motivacije v 
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razredu. Menim, da je rezultat odraz spreminjanja šolskega sistema, spreminjanja družbenih 

razmer … 

 

6. 7. Vrsta motivacije glede na delovno dobo 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi 

vrste motivacije glede na delovno dobo anketiranih učiteljic. Za ugotavljanje razlik med 

spremenljivkami sem uporabila analizo variance. 

Tabela 20: Vrsta motivacije glede na delovno dobo anketiranih učiteljic. 

Vrsta motiva-cije Delovna doba N M SD Analiza variance 

F p 

Kontrolirana motivacija manj kot 5 let 2 3,43 0,10 0,92 0,49 

5 – 10 let 1 4,63  

10 – 20 let 5 3,73 0,73 

20 – 30 let 2 3,62 0,18 

Regulirana motivacija manj kot 5 let 2 3,38 0,18 0,51 0,69 

5 – 10 let 1 3,88  

10 – 20 let 5 3,65 0,32 

20 – 30 let 2 3,71 0,59 

 

Iz tabele 20 lahko razberemo, da se aritmetična sredina pri obeh vrstah motivacije ne 

razlikujeta veliko. Ocene situacij se pri obeh vrstah motivacije gibljeta med 3 (ne vem) in 4 

(drži). Razpršenost podatkov je največja pri regulirani motivaciji pri učiteljicah z delovno 

dobo 20 – 30 let (SD = 0,59) in najmanjša pri kontrolirani motivaciji pri učiteljicah z delovno 

dobo manj kot 5 let (SD = 0,1). Rezultati Leveneovega preizkusa niso pokazali statistično 

pomembnih razlik pri uporabi motivacije glede na delovno dobo anketiranih učiteljic  (p > 

0,05).  
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc sem izvedla analizo varianc. Ta ni 

pokazala statistično pomembnih razlik pri uporabi motivacije glede na delovno dobo 

anketiranih učiteljic; kontrolirana motivacija  F(3, 6) = 0,92, p > 0,05, regulirana motivacija 

F(3, 6) = 0,51, p > 0,05. 

Moja predvidevanja glede uporabe vrste motivacije glede na delovno dobo anketiranih 

učiteljic so bila podobna kot pri uporabi vrste motivacije glede na starost anketiranih učiteljic; 

da se bodo pokazale statistično pomembne razlike med spremenljivkami. Mnenje učiteljic oz. 

njihove ocene so moja predvidevanja zavrnila.   

 

6. 8 Odnos med spolom učencev in njihovo motiviranostjo  

Raziskati sem želela odnos med spolom učencev in njihovo zaznavo pri uporabi motiviranja s 

strani njihovih učiteljic. Do rezultatov raziskave sem prišla z uporabo analize varianc. 

Tabela 21: Odnos med spolom učencev in njihovo zaznavo uporabe motivacije s strani 

njihove učiteljice. 

Vrsta motivacije Spol učencev N M SD Analiza variance 

df F p 

Kontrolirana motivacija M 77 3,95 0,59 1 0,33 0,57 

Ž 86 4 0,6 161 

Regulirana motivacija M 77 3,38 0,57 1 0,03 0,86 

Ž 86 3,39 0,54 161 

 

Iz tabele 21 lahko razberemo, da so se ocene učencev tako za kontrolirano kot tudi za 

regulirano vrsto motivacije gibale okoli 4 – drži. Med razpršenostjo podatkov ni velikih 

razlik, saj se giblje od  SD = 0,54 do SD = 0,6. 

Rezultati Leveneovega preizkusa niso pokazali statistično pomembnih razlik med spolom 

učencev in njihovo zaznavo motiviranja s strani njihovih učiteljic (p > 0,05). S predpostavko 

o homogenosti varianc sem izvedla še analizo variance. Tudi ta ni pokazala statistično 
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pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami spola učencev in njihovo zaznavo motiviranja 

s strani njihovih učiteljic; kontrolirana motivacija: F (1, 161) = 0,33, p > 0,05, in regulirana 

motivacija: F (1, 161) = 0,03, p > 0,05.  

Moja predvidevanja, ki sem jih imela na podlagi prebrane literature, so bila drugačna. Menila 

sem namreč, da se bodo pojavile statistično pomembne razlike med spolom učencev in 

njihovo zaznavo motiviranja s strani njihovih učiteljic. 
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6. 9 Odnos med učiteljevim stilom vodenja in motiviranostjo učencev 

Tabela 22: Odnos med stilom vodenja in motivacijo 

 Stil vodenja Vrsta motivacije 

Demokratični stil 

vodenja 

Avtoritarni stil 

vodenja 

Anarhični stil 

vodenja 

Kont. motivacija Regu. motivacija 

D
em

ok
ra

ti
čn

i 
st

il 

vo
de

nj
a 

r 1,00 - 0,27 - 0,35 0,52 0,42 

2p  0,001 0,000 0,000 0,000 

N 163 163 163 163 163 

A
vt

or
it

ar
ni

 
 

st
il 

vo
de

nj
a 

r - 0,27 1,00 0,38 - 0,41 - 0,35 

2p 0,001  0,000 0,000 0,000 

N 163 163 163 163 163 

A
na

rh
ič

ni
 

 
st

il 

vo
de

nj
a 

r - 0,35 0,38 1,00 - 0,29 - 0,21 

2p 0,000 0,000  0,000 0,008 

N 163 163 163 163 163 

K
on

tr
ol

ir
an

a 

m
ot

iv
ac

ij
a 

r 0,52 - 0,41 - 0,29 1,00 0,61 

2p 0,000 0,000 0,000  0,000 

N 163 163 163 163 163 

R
eg

ul
ir

an
a 

m
ot

iv
ac

ij
a 

 

r 0,42 - 0,35 - 0,21 0,61 1,00 

2p 0,000 0,000 0,008 0,000  

N 163 163 163 163 163 

 

Iz tabele 22 lahko razberemo, da med demokratičnim, avtoritarnim in anarhičnim stilom 

vodenja ni statistično pomembnih razlik, razen pri povezavi med demokratičnim in 

avtoritarnim stilom vodenja, saj je p < 0,01. Iz tega lahko sklenemo, da med demokratičnim in 

avtoritarnim stilom vodenja obstaja minimalna povezava. 
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Prav tako lahko iz tabele 22 razberemo, da med obema vrstama motivacije (kontrolirana, 

regulirana) ni statistično pomembnih razlik, saj je p v obeh primerih 0,000. 

Iz tabele 22 lahko odčitamo vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta med 

anarhičnim stilom vodenja in regulirano motivacijo, ki je: r = - 0,21 in ta povezava je 

statistično pomembna, saj je 2p = 0,008 in 2p < 0,01. Iz tega lahko sklepamo, da med 

anarhičnim stilom vodenja in regulirano motivacijo obstaja statistično pomembna razlika. 

Opredelimo jo lahko s pojmom nizka povezanost (r = -0,21). 
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7 SKLEP 

Osrednji namen raziskovanja v diplomskem delu je bil ugotoviti, katere kombinacije stilov 

vodenja in vrste motivacije se v razredu najpogosteje pojavljajo, ter kakšna je povezava med 

stilom vodenja in vrsto motivacije, ki jo uporabljajo učiteljice. Zanimalo pa me je predvsem, 

če in v kolikšni meri se razlikujeta zaznava učencev in zaznava učiteljic pri uporabi stila 

vodenja in vrste motivacija.  

V raziskavi sem primerjala ocene učiteljic in ocene učencev, ki obiskujejo 5. razred osnovne 

šole.  

Na podlagi prebrane literature sem oblikovala raziskovalna vprašanja in jih empirično 

preverila. Naprej sem raziskala, kakšne stil vodenja uporabljajo anketirane učiteljice, ter 

kateri izmed njih je najpogostejši. Ugotovila sem, da anketirane učiteljice uporabljajo vse tri 

stile vodenj, tako demokratičnega, avtoritarnega kot tudi anarhičnega. Delež vsakega izmed 

njih pa je odvisen od situacije, ki se v danem trenutku pojavi v razredu. Anketirane učiteljice 

najpogosteje uporabljajo demokratičen stil vodenja, manj pogosto avtoritarnega in najredkeje 

anarhičnega. Sledilo je raziskovanje o kombinacijah stilov vodenja pri posameznih 

anketiranih učiteljicah. Tudi tu so se pokazali identični rezultati. Učiteljice uporabljajo vse tri 

stile vodenja in količina vsakega izmed njih je odvisna od okoliščin v razredu. Rezultati 

potrjujejo besede V. Zabukovec (2000), da je dober situacijski vodja nekdo, ki je pripravljen 

naučiti se in fleksibilno uporabljati različne stile vodenj z ozirom na situacijo v razredu. Iz 

tega sklepam, da so anketirane učiteljice »situacijske vodje«, saj fleksibilno uporabljajo vse tri 

stile vodenja.  Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem sem preverjala, kakšne so razlike pri 

uporabi stilov vodenja glede na starost in delovno dobo anketiranih učiteljic. Pri obeh 

spremenljivkah (delovna doba in starost) sem prišla do identičnih ugotovitev; med stilom 

vodenja in delovno dobo oz. starostjo anketiranih učiteljic ni statistično pomembnih razlik. 

Rezultati so le nakazovali na to, da je pri učiteljicah s krajšo delovno dobo viden malce večji 

delež pri uporabi demokratičnega in avtoritarnega stila vodenja, manjši pa delež anarhičnega 

stila vodenja. V sklopu stilov vodenja sem želela raziskati še, če se pojavljajo statistično 

pomembne razlike med spolom učencev pri zaznavanju stila vodenj anketiranih učiteljic. 

Rezultati pri tem raziskovalnem vprašanju niso pokazali statistično pomembnih razlik med 

tema dvema spremenljivkama. Zaznava učencev učiteljevega stila vodenja glede na njihov 

spol se ne razlikuje. Takšnega rezultata bi bile izjemno vesele anketirane učiteljice, saj bi jim 
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to povedalo, da obravnavajo vse učence v razredu enako; ne dopuščajo, da bi spol učencev ali 

katera druga osebna lastnost učencev vplivala na izbiro stila vodenja.  

Drugi sklop raziskovalnih vprašanj sem osnovala na osnovi motivacije. Želela sem raziskati, 

katere vrste motivacija anketirane učiteljice v razredu najpogosteje uporabljajo, ter ali se 

njihova zaznava, razlikuje z zaznavo anketiranih učencev. Rezultati raziskave so pokazali, da 

je delež kontrolirane in regulirane vrste motivacije enak. Iz tega lahko sklepamo, da učiteljice 

uporabljajo obe vrsti motivacije v enaki meri. Njihova zaznava pa se ne razlikuje bistveno 

glede na zaznavo učencev. Pri slednjih je sicer opaziti malce večji delež kontrolirane vrste 

motivacije, je še vseeno opaziti, da tudi učenci zaznavajo, da učiteljice uporabljajo obe vrsti 

motivacije skoraj v enaki meri. Sama sem bila sicer drugačnega mnenja. Menila sem, da bo v 

rezultatih opazen občutno večji delež pri uporabi kontrolirane vrste motivacija. V naslednjem 

raziskovalnem vprašanju sem želela raziskati, razlike pri uporabi vrste motivacije glede na 

delovno dobo in starost anketiranih učiteljic. Pri obeh spremenljivkah (delovna doba, starost) 

rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik. Tako starost kot delovna doba 

anketiranih učiteljic ne vplivata na izbiro vrste motivacije. Moje mnenj pri tem raziskovalnem 

vprašanju je bilo povsem drugačno. Menila sem namreč, da se bodo pokazale statistično 

pomembne razlike tako pri starosti kot pri delovni dobi anketiranih učiteljic; starejše učiteljice 

naj bi po mojem mnenju uporabljale več kontrolirane motivacije kot mlajše. Ravno takšno 

predvidevanje sem imela za delovno dobo anketiranih učiteljic. A moja predvidevanja so se 

izkazala za napačna, zato sem mnenje o tem raziskovalnem vprašanju zavrnila. Sledila je 

raziskava o odnosu med spolom učencev in njihovo zaznavo načina motiviranja s strani 

učiteljic. Rezultati so pokazali, da med tema dvema spremenljivkama ni statistično 

pomembnih razlik.  Sama pa sem bila mnenja, da bodo rezultati pokazali pomembne razlike 

pri omenjenih spremenljivkah. Glede na rezultate sem svoje mnenje ovrgla.  

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju sem raziskala odnos med stilom vodenja in vrsto 

motivacije. Pri tem vprašanju so rezultati pokazali statistično pomembne razlike med 

anarhičnim stilom vodenja in regulirano motivacijo. Torej, učiteljice, ki učencem dopuščajo 

veliko svobode pri učnem delu, pogosteje uporabljajo regulirano motivacijo.  

Iz celotnega diplomskega dela lahko sklenem, da je pomembno, da učitelji poznajo čim več 

različnih stilov vodenja, saj se lahko le na ta način najbolj ustrezno odzovejo na raznolike 

probleme in situacije, ki se dogajajo v razredu. Poleg poznavanja različnih stilov vodenja je 
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pomembna tudi fleksibilna uporaba le teh glede na dano situacijo. Pomembno je, da znamo 

učitelji upoštevati vse okoliščine in situacije in temu primerno izbrati ustrezen stil vodenja. Le 

tako bomo pri učencih spodbudili motivacijo in zanimanje za učno delo. 
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IV. PRILOGE: 

1. Vprašalnik za učitelje 

2. Vprašalnik za učence 
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Priloga 1: 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 
Pozdravljeni! 
 
Sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Karmen Pirnat, in bi 
pri pisanju diplomskega dela potrebovala Vašo pomoč. Raziskujem namreč odnos med 
učiteljevim stilom vodenja učencev in stopnjo motiviranja učencev v osnovni šoli.  
 
Pred Vami je anonimni anketni vprašalnik in prosila bi Vas, da si vzamete nekaj minut časa in 
ga izpolnite. Pri izpolnjevanju se poskusite vživeti v situacijo v razredu in odgovarjajte tako 
kot v razredu dejansko delujete.  
Preberite spodnje trditve in se odločite  v kolikšni meri trditev opisuje Vaše delo v razredu,  
nato vpišite simbol X pod odgovor, ki najbolj opisuje Vaše delo. Pravilnih ali napačnih 
odgovorov ni, zanima me le Vaše osebno stališče.   
 
Hvala za Vaš čas in Vašo pomoč. 
 
 
Spol (obkrožite):    a) M     b) Ž    
                                                                   
Starost (obkrožite):   a) 20-30 let     b) 30-40 let     c) 40-50 let     d) nad 50 let   
 
Poučujem (obkrožite):  a) manj kot 5 let   b) 5-10 let   c) 10-20 let   d) 20-30 let   e) več kot 30 let 

 
 
 
Zap. št. 
trditve 

Trditev POPOLNOMA 
DRŽI 

DRŽI NE VEM NE 
DRŽI 

NIKAKOR 
NE DRŽI  

1. Na začetku šolskega leta smo 
skupaj z učenci oblikovali 
razredna pravila in kazni za 
neupoštevanje le-teh.  

     

2. Najpogostejša učna oblika, ki 
jo uporabljam v razredu, je 
frontalna.  

     

3. Skupaj z učenci smo se 
dogovorili o načinu 
pridobivanja ocen (ustno, 
pisno) ter o možnih načinih 
popravljanja le-teh. 

     

4. Med poukom odgovarjam le 
na neposredna vprašanja 
učencev. 

     

5. Med delom učence vodim po 
vnaprej določenih korakih. 
Kriterije ocenjevanja pa jim 
vedno razkrijem ob koncu 

     

                                                                   TRDITEV: 
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ure. 
6. Razredne ure so namenjene 

učencem, njihovim idejam, 
pripombam in mnenjem, ki 
jih nato poskušam upoštevati 
pri nadaljnjem delu.  

     

7. Delo v razredu načrtujem in 
organiziram sam/-a in ga nato 
jasno predstavim učencem v 
razredu.  

     

8. Med šolskim delom učencev 
ne spodbujam in jim ne dajem 
nobenih predlogov, saj so 
dovolj samostojni.  

     

9. Pri šolskem delu (pri 
sprejemanju odločitev o 
načinu dela) učencem 
prepuščam popolno svobodo. 

     

10. Če učenci ne upoštevajo 
mojih natančnih navodil 
sledijo sankcije oz. kazni,ki 
so jim znane že vnaprej. 

     

11. Skupaj z učenci razjasnimo 
problem, ki se pojavi med 
delom in poskušamo, 
predvsem z idejami učencev 
in mojim usmerjanjem najti 
čim več različnih poti do 
končne pravilne rešitve.  

     

12. Učenci so pri šolskem delu 
popolnoma svobodni.  

     

 
 
 
Zap. št. 
trditve 

Trditev POPOLNOMA 
DRŽI 

DRŽI NE VEM NE 
DRŽI 

NIKAKOR 
NE DRŽI 

13.  Učencem sem za opravljeno 
bralno značko obljubil/-a 
majhno nagrado. 

     

14.  Učencem dam nebesedno 
(npr. s kretnjo, izrazom na 
obrazu) vedeti, da nanje 
nisem ponosen/-na, kadar pri 
pouku ne sodelujejo.  

     

15. Učenec, ki je med učno uro še 
posebno lepo sodeloval, si 
lahko pri uri ŠVZ izbere igro 
za uvodno ogrevanje.  

     

                                                                   TRDITEV: 
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16.  Učencev ne omejujem pri 
izbiri knjig za bralno značko - 
prepuščam jim prosto izbiro.  

     

17.  Učencem, ki določeno učno 
snov dobro poznajo oz. jih 
zanima, dam možnost, da jo 
sami predstavijo svojim 
sošolcem.  

     

18.  O učencih, ki pridno oz. 
redno delajo domače naloge, 
si mislim le najboljše, kar 
učenci tudi vedo.  

     

19.  Učencem dam na razpolago 
vsaj eno uro tedensko, da 
sošolcem kratko predstavijo 
svoj interes (najljubšo žival, 
prijatelja, hobi ...).  

     

20.  Učenci se sami, znotraj 
določenega časovnega 
obdobja, odločijo, kdaj bodo 
vprašani pri določenem 
predmetu. 

     

21.  Za natančno opravljeno 
domačo nalogo si učenci 
prislužijo majhno nagrado 
(štampiljko, pohvalo, nalepko 
...). 

     

22. Učence pred preizkusom 
znanja večkrat spodbudim, 
naj se potrudijo po svojih 
najboljših močeh, saj  bodo 
starši zelo ponosni nanje, če 
bodo dobro pisali.  

     

23.  Učenci se sami dogovarjajo, 
kdo bo v določenem tednu 
dežuren; paziti morajo le na 
to, da pridejo vsi na vrsto. 

     

24. Učence, ki določeno učno 
snov dobro razumejo in jih 
zanima, spodbujam, da 
pomagajo sošolcem, ki snovi 
ne razumejo oz. jo slabše 
razumejo.  

     

25.  Pri izvajanju likovne naloge 
imajo učenci povsem proste 
roke (lik. material, lik. orodje, 
motiv ...). Omejuje jih le čas 
(2. šolski uri).   
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26. Učencem med poukom 
večkrat postavljam vprašanja 
višje stopnje, saj želim, da 
učenci resnično razmišljajo in 
si na ta način pridobijo 
spoštovanje sošolcev.  

     

27. Učence, ki naredijo dodatno 
domačo nalogo, pohvalim in 
jih nagradim (s štampiljko, z 
nalepko ...). 

     

28. Med poukom spodbujam 
učence, naj postavijo veliko 
vprašanj v zvezi s snovjo, ki 
jih zanima in na ta način 
potrdijo svoje razumevanje 
določene snovi in ovržejo 
svoje dvome. 
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Priloga 2: 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
 
Pozdravljeni! 
 
 

 
Sem absolventka Pedagoške fakulteta in 
bodoča učiteljica, Karmen Pirnat. Pri pisanju 
diplomskega dela bi potrebovala tvojo pomoč. 
Prosim te, da izpolniš ta vprašalnik.  
Vprašalnik je anonimen in nikar ne skrbi, 
nihče ga ne bo ocenjeval. Vsak odgovor, ki ga 
boš zapisal, bo pravilen, saj nepravilnih 
odgovorov ni.  
 
Preberi spodnje trditve in pomisli, kako v 

takšnem primeru ravna tvoj učitelj/ica. Nato izmed možnih odgovorov izberi enega in v 
ustrezni prazni kvadrat vpiši simbol X. Pri vsaki trditvi se odloči le za en odgovor.  
 
Hvala za pomoč! 
 
 
Spol (obkroži):     a) M     b) Ž  
                                                                          
Starost (obkroži):     a) 10 let     b) 11 let     c) 12 let 
 
 
 
Zap. št. 
trditve 

Trditev POPOLNOMA  
DRŽI 

DRŽI NE VEM NE 
DRŽI 

NIKAKOR 
NE DRŽI 

1. Razredna pravila in kazni smo 
oblikovali skupaj z učiteljem/-
ico. 

     

2. Med poukom skoraj nikoli ne 
delamo v skupinah (skupaj s 
tremi ali več sošolci) ali v 
dvojicah (skupaj z enim 
sošolcem). 

     

3. Skupaj z učiteljem/-ico smo se 
dogovorili o načinu ocenjevanja 
znanja (potek ocenjevanja, snov, 
možnost popravljanje ocene). 

     

4. Učitelj/-ica odgovarja le na 
vprašanja, ki jih postavljamo mi. 
Snovi ne razlaga. 

     

                                                                        TRDITEV: 
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5. Med delom nas učitelj/-ica  vodi 
po korakih . Na koncu nam 
pove, kaj bo ocenjeval/-a. 

     

6. Med razrednimi urami lahko 
učitelju/-ici povemo, naše ideje, 
pripombe in  mnenja. Učitelj/-
ica jih nato upošteva. 

     

7. Učitelj/-ica sama odloča, katero 
snov bomo določeno uro 
obravnavali, kaj bomo delali, 
katere igre se bomo igrali ... 
Naših predlogov učitelj/-ica ne 
upošteva. 

     

8. Med učno uro delamo sami, saj 
smo dovolj samostojni. 
Učitelj/ica nam skoraj nič ne 
pomaga. 

     

9. Med šolsko uro se sami 
odločamo, kaj in kako bomo 
delali v nadaljevanju učne ure. 

     

10. Če  ne upoštevamo navodil 
učitelja/-ice smo kaznovani. 

     

11. Če med poukom česa ne 
razumemo oz. ne znamo, nam 
učitelj/-ica pomaga s predlogi in 
idejami. Tako sami pridemo do 
končnega rezultata.  

     

12. Pri delu v razredu imamo 
povsem proste roke (sami se 
odločamo o vsem). 

     

 
 
 
 
Zap. št. 
trditve 

Trditev POPOLNOMA 
DRŽI 

DRŽI NE VEM NE 
DRŽI 

NIKAKOR 
NE DRŽI 

13. Učitelj/-ica nam je obljubila, da 
bomo dobili majhno nagrado, če 
opravimo bralno značko. 

     

14. Učitelj/-ica nas večkrat le 
pogleda in nam s tem da vedeti, 
da ne delamo prav oz. da naj 
prenehamo z določenim 
početjem. 

     

15. Če med uro pridno sodelujemo, 
si lahko izberemo igro za 
ogrevanje pri športni vzgoji. 

     

16. Sami lahko izberemo knjige, ki      

                                                                       TRDITEV: 
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jih bomo prebrali in povedali za 
bralno značko. 

17. Učitelj/-ica nas večkrat 
spodbudi, naj snov ali predmet, 
ki nas zanima, predstavimo 
sošolcem. 

     

18. Če bomo pridno delali, bo 
učitelj/-ica zadovoljna z nami. 

     

19. Enkrat tedensko lahko sošolcem 
predstavim nekaj kar me zanima 
(mojo najljubša žival, najljubšo 
glasba, moj hobi...). 

     

20. Sami se odločimo, kdaj bomo 
vprašani pri določenem 
predmetu.  

     

21. Če natančno naredimo domačo 
nalogo, nas učitelj/-ica nagradi 
(s štampiljko, pohvalo, z 
nalepko...). 

     

22. Pred preizkusom znanja nas 
učitelj/-ica spodbudi, da se 
potrudimo tako zase kot tudi za 
starše, ki bodo prav gotovo zelo 
veseli lepih ocen. 

     

23. Sami (brez učitelja/-ice) se 
dogovarjamo, kdo bo dežurni 
učenec. 

     

24. Tiste učence, ki snov dobro 
razumejo oz. jih učna snov bolj 
zanima, učitelj/-ica spodbuja, da 
pomagajo sošolcem, ki snov 
težje razumejo. 

     

25. Pri likovnem pouku se sami 
odločimo, kaj bomo risali, s čim 
bomo risali (flomastri, barvice, 
tempere …) in kako. 

     

26. Učitelj/-ica nam velikokrat 
postavlja težka vprašanja, saj 
želi, da se potrudimo in 
poskušamo najti pravilne 
odgovore nanje. 

     

27. Če naredimo dodatno domačo 
nalogo, nas učitelj/-ica nagradi 
in pohvali. 

     

28. Učitelj/-ica nas spodbuja, da 
postavljamo veliko vprašanj v 
zvezi s snovjo, ki nas zanima. 
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