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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je bil raziskati razsežnosti ter učinkovitosti uporabe oprijemljivih 

podkrepitev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in ugotovitve povezati z obstoječimi 

teorijami o vzgoji. 

V teoretičnem delu smo se najprej posvetili behaviorističnemu pogledu na učenje vedenja, kjer 

smo podrobneje razdelali značilnosti vedenjskih teorij, na katerih sloni uporaba oprijemljivih 

podkrepitev. Nato smo razčlenili vrste podkrepitev in njihove načine uporabe v osnovni šoli. 

Dotaknili smo se tudi vidikov nagrajevanja in kaznovanja ter nadaljevali s Kohlbergovo teorijo 

moralnega razvoja ter učno motivacijo. Oboje smo povezali in podkrepili z ugotovitvami 

zagovornikov in nasprotnikov nadziranja vedenja s podkrepitvami. 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop. V neslučajnostnem vzorcu pri 

anketnih vprašalnikih je sodelovalo 50 učiteljev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz 

celotne Slovenije. V intervjuju je sodelovalo 5 učiteljev iz različnih osnovnih šol na 

Gorenjskem, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in iz štirih razredov po 

štirje intervjuvani učenci ter iz enega razreda osem intervjuvanih učencev.  

V empiričnem delu smo z analizo vprašalnikov in intervjujev ugotavljali praktične vidike 

behavioristične rabe podkrepitev, načine uporabe in njihove učinke. Z zastavljenimi 

raziskovalnimi vprašanji smo želeli izvedeti, kakšna je zastopanost rabe oprijemljivih 

podkrepitev, v katerih primerih in kako pogosto jih učitelji uporabljajo. Zanimalo nas je tudi, 

kako podkrepitve vplivajo na vedenje učencev in katere so dobre ter slabe strani podkrepitev. 

Rezultati iz zornega kota tako učiteljev kot učencev so nam pomagali spoznati, kako 

podkrepitve vplivajo na vedenje. Iz raziskave smo ugotovili, da skoraj vsi učitelji uporabljajo 

oprijemljive podkrepitve kot nagrado ob dosežkih učencev. Podkrepitve po mnenju učiteljev 

vplivajo na motivacijo učencev, vendar je vpliv odvisen od vrste podkrepitve, pogostosti 

uporabe, načina, socialnega okolja in nenazadnje tudi od učenčevega doživljanja podkrepitev. 

Odgovori učencev so pokazali, da oprijemljive podkrepitve bolj vplivajo na njihovo zunanjo 

motivacijo kot pa notranjo. V učencih vzbudijo prijetne ali neprijetne občutke, ki jih vodijo k 

uravnavanju njihovega vedenja. 

Ključne besede: vedenje, podkrepitve, nagrajevanje, kaznovanje, osnovna šola  

  



 

ABSTRACT 

The purpose of this master’s thesis is to explore the comprehensiveness and efficiency of using 

tangible reinforcements in the first cycle of basic school as well as to connect the findings with 

the existing education theories.  

The theoretical part of the thesis deals with the behaviouristic views on learning behaviour. It 

further explores the characteristics of behavioural theories, which serve as base for using 

tangible reinforcements. This part includes the analysis of the types of reinforcements and their 

use in primary schools. The thesis touches upon the views on rewarding and punishment and 

continues with the Kohlberg theory of moral development and learning motivation. Both are 

linked and substantiated with the findings from proponents and opponents of the practice of 

controlling behaviour with reinforcements.  

The research uses both the quantitative and qualitative approach. Fifty teachers from the first 

cycle of basic across Slovenia have participated in a survey questionnaire based on non-

probability purposive sample and five teachers in Gorenjska region from the same field as well 

as four pupils from each form and eight pupils from another form have participated in an 

interview. 

The empirical part of the thesis uses the analysis of the questionnaires and interviews to 

establish the practical aspects of behaviouristic usage of reinforcements, types of utilisation and 

the effects there of. With the research questions, we wanted to find out the representation of the 

use of tangible reinforcements, in which cases and how often teachers use them. We were 

interested in how reinforcements affect student behaviour and what are the positive and 

negative sides of reinforcements. 

The results from the perspectives of both teachers and pupils has helped us better understand 

how the reinforcements influence behaviour. The research has shown that most teachers make 

use of tangible reinforcements and use them as a reward for the pupils’ achievements. 

According to the teachers’ opinions the reinforcements influence the pupils’ motivation, but 

their influence depends on the type of reinforcement used, the frequency of use, ways of using 

reinforcement, social environment, and on how the pupils themselves experience the 

reinforcement. The pupils’ answers have shown that tangible reinforcement influences their 

outer motivation rather than their inner motivation. The reinforcements stir either positive or 

negative emotions, which cause them to realise the morality of their actions and alter their 

behaviour accordingly.  

Key words: behaviour, reinforcements, awarding, punishment, primary school 
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I. UVOD 

Behavioristična teorija pravi, da je razvoj proces učenja. Glavna oblika učenja je pogojevanje, 

saj naj bi se vedenje po mnenju behavioristov uravnavalo na osnovi spreminjanja zunanjih 

pogojev. Zagovarjajo, da se »v vedenju utrdijo dejavnosti, ki so bile deležne podkrepitve« 

(Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 84). Učitelji pri uravnavanju vedenja učencev uporabljajo 

pozitivne in negativne podkrepitve in/ali kazni, s čimer naj bi učence naučili primernega 

vedenja ali odpravili neprimernega (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Tak način 

uravnavanja vedenja je bil v preteklosti zelo razširjen, danes pa se še vedno porajajo polemike, 

ali je takšno nadziranje vedenja primerno in učinkovito.  

Velikokrat sem opazila, da učitelji, starši in druge odrasle osebe pri vzgoji otrok uporabljajo 

sladkarije. Največkrat sem slišala: »Če boš priden, boš dobil bonbončka.« Tudi sama sem bila 

deležna takšnih podkrepitev in to med celotnim šolanjem. Da so podkrepitve še vedno aktualne, 

sem ugotovila na praksi. Učitelji učencev niso nagrajevali samo s sladkarijami, ampak tudi z 

drugimi stvarmi, kot so štampiljke, nalepke, sličice, šolske potrebščine ipd. 

Take podkrepitve imenujemo »oprijemljive« podkrepitve. Lahko se jih dotaknemo, primemo v 

roke in z njimi operiramo. Iz izkušenj sem opazila, da se tovrstni način pogojevanja največkrat 

uporablja pri predšolskih otrocih. Kako torej, da se podkrepitve uporablja tudi v poznejši 

starosti? Ali so učenci veseli podkrepitev ali neko stvar opravljajo zgolj zaradi tega, da bi nekaj 

dobili? Kaj pa, ko podkrepitve ne zadostujejo? 

Vse to me je privedlo do teme, ki sem si jo izbrala za magistrsko nalogo. Zanimalo me je, zakaj 

so se oprijemljive podkrepitve še vedno obdržale v rabi. Odločila sem se, da bom natančneje 

raziskala to temo, ki ne bo odgovorila le na moja vprašanja, ampak nudila podrobnejši vpogled 

o razumevanju nadziranja vedenja s podkrepitvami tudi staršem, učiteljem in strokovnjakom. 

V teoretičnem delu se bomo najprej osredinili na vedenjske teorije učenja, ki nam pomagajo 

razumeti, kako poteka učenje vedenja. Predstavili bomo značilnosti behaviorističnega pristopa 

in teorij socialnega učenja. Nato bomo pozornost namenili vrstam podkrepitev in načinom, kako 

jih lahko uporabimo v šolskem prostoru. Nadaljevali bomo s poglavjem o nagrajevanju in 

kaznovanju, si ogledali razlike med njima, ugotovili, kakšno vlogo imajo v vzgojnem procesu 

in kako vplivajo na motivacijo učencev. Nato bomo predstavili Kohlbergovo teorijo moralnega 

razvoja, ki je zelo pomembna za razumevanje vedenja otrok. V nadaljevanju bomo izpostavili 

notranjo in zunanjo motivacijo, odnos med njima in ugotavljali povezanost motivacije in 

oprijemljivih podkrepitev. Nazadnje se bomo dotaknili različnih argumentov strokovnjakov, ki 

oprijemljive podkrepitve zagovarjajo ali pa jim nasprotujejo.  

V empiričnem delu bomo skušali odgovoriti na vprašanja, ki smo si jih zastavili o nadziranju 

vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami. Predstavili bomo rezultate o tem, ali učitelji 

uporabljajo podkrepitve, katere podkrepitve uporabljajo, kakšne učinke imajo na učence, kako 

pogosto jih uporabljajo in kakšno je njihovo mnenje o podkrepitvah. Seznanili se bomo tudi, 

kako podkrepitve doživljajo učenci.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. Behavioristični pogled na učenje vedenja 

V tem poglavju bomo predstavili učenje vedenja po vedenjskih teorijah, ki jih v grobem 

razdelimo na behaviorizem ter teorije socialnega učenja (Batistič Zorec, 2006). Za razumevanje 

nadziranja vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami je najpomembnejši behaviorizem, ki razlaga 

pogojevanja vedenja, nekaj teh vidikov pa se prepleta tudi s teorijami socialnega učenja.  

Watson je bil mnenja, da je naloga psihologije predvidevanje in nadzor vedenja. Iz tega tudi 

izvira ime vedenjske teorije (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2006, str. 39). Vedenjske teorije pa 

so znane tudi pod imenom teorije učenja, ker njeni avtorji govorijo o zakonih učenja, ki jih je 

moč uporabiti pri vsakem človeškem bitju ne glede na starost (Batistič Zorec, 2006, str. 39). 

1.1 Značilnosti behaviorizma 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004, str. 37) sta navedli različne avtorje (Crain, 1992; 

Hetherigton in Parke, 1986), ki pravijo, da je razvoj po mnenju najpomembnejših predstavnikov 

behaviorizma (Watson, Pavlov, Skinner) kontinuiran proces učenja – otroci imajo pri tem 

pasivno vlogo in naredijo toliko, kot od njih zahteva okolje. Skozi celotno življenje razvoj 

poteka v majhnih korakih brez nekih nepričakovanih sprememb (Shaffer, 1989, v Batistič 

Zorec, 2006, str. 40).  

M. Batistič Zorec (2006) navaja, da »zakoni učenja proučujejo odnos med dražljajem in 

reakcijo« in ponudi formulo vedenjskih teorij (prav tam, str. 39): 

           S (stimulus oz. dražljaj)                    R (reakcija oz. odgovor, vedenje) 

Avtorica omeni, da je po vedenjskih teorijah veliko odgovorov naučenih, le nekaj pa jih je 

refleksnih. Nove izkušnje in dogodki vplivajo na to, kako se pojavljajo novi vedenjski vzorci, 

medtem ko stari vedenjski odgovori ugašajo.  

Za vedenjske teorije je značilno, da poudarjajo vpliv okolja. Watsonova (Crain, 1992, v Batistič 

Zorec, 2006) najpogosteje citirana trditev dobro povzema, kako naj bi okolje vplivalo na 

posameznika: »Dajte mi ducat zdravih otrok in možnost, da jih vzgojim. Zagotavljam vam, da 

lahko kateregakoli od njih izvežbam, da postane specialist v tem, kar lahko izberem – zdravnik, 

advokat, umetnik, trgovec, šef, in da, celo berač ali tat, ne glede na njegove talente, nagnjenja, 

sposobnosti ter poklic in raso njegovih prednikov.« (prav tam, str. 43) 

M. Peček Čuk in I. Lesar (2009, str. 83) pravita, da se vzgojitelj po behavioristični teoriji odloči, 

kakšno osebo bi rad oblikoval, zato uporablja dotične metode in tako doseže zadani rezultat.  

Ideja o človeku kot nepopisanem listu papirja, ki ga oblikuje okolje oz. vzgoja, izvira iz 

Lockovega empirizma, predhodnika zgodnjega behaviorizma (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004, str. 37). 

Thomas (1992, v Batistič Zorec, 2006, str. 40) pravi, da je behaviorizem prevladoval od 

dvajsetih do šestdesetih let prejšnjega stoletja. Watsonovi sodobniki so se strinjali z njegovimi 

prepričanji, saj je teorija obljubljala objektivnost in znanstvenost. Raziskave so potekale v 
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kontroliranih laboratorijih (Steuer, 1995, v Batistič Zorec, 2006, str. 40) in s tem zagotavljale 

objektivnost psihološkega raziskovanja.  

1.2 Behavioristični pristop 

Najpomembnejši predstavniki behaviorizma so John B. Watson (1878–1958), Ivan Pavlov 

(1849–1936), Edward Thorndike (1874–1949) in Burrhus F. Skinner (1904–1997). V 

psihologiji se kot očeta behaviorističnega gibanja navaja Johna B. Watsona. Leta 1913 je 

objavil članek z naslovom Psihologija, kot jo vidi behaviorist, v katerem je zagovarjal, da je 

psihologija znanost, če proučuje tisto, kar lahko vidimo in merimo (Batistič Zorec, 2006, str. 

39). Pavlov je bil znan po eksperimentih klasičnega pogojevanja, ki ga je preučeval na živalih. 

Pavlova dela so navdihnila Watsona, ki se je ukvarjal s pogojevanjem čustev. Tudi Thorndike 

se je ukvarjal s pogojevanjem – natančneje tistim, ki je povezan z učinkom akcije na učenje. S 

svojim delom je vplival na Skinnerja. Njega je poleg klasičnega pogojevanja zanimalo 

operativno ali instrumentalno pogojevanje, ki razlaga vpliv posledic človekovega vedenja 

(Batistič Zorec, 2006; Marentič Požarnik, 2018). 

Klasično pogojevanje 

A. Woolfolk (2002, str. 155) klasično pogojevanje definira kot obliko učenja, pri katerem 

dražljaj, ki predhodno ni sprožil odgovora, ob večkratnem pojavljanju z brezpogojnim 

dražljajem, ki sproži brezpogojno reakcijo, kasneje sam izzove isto – zdaj pogojno – reakcijo.  

Pavlov je odnos med dražljajem in reakcijo preučeval s poskusi na živalih. V eni različici 

poskusa je psom v temnem prostoru prižgal luč in jim ponudil hrano, v drugi različici pa je 

pozvonil z zvoncem in jim ponudil hrano. Ko je postopek nekajkrat ponovil, so se psi začeli 

sliniti že ob prižgani luči in zvonjenju, torej še preden so dobili hrano. Vedenje psov je razložil 

s pogojevanjem. Hrana je bila prej brezpogojni odziv (ker ni bilo potrebno pogojevanje, da bi 

se psi začeli sliniti), slinjenje pa brezpogojna reakcija (ker se je pojavil avtomatično). Ko je 

hrano združil z zvokom (nevtralni dražljaj) in so se začeli sliniti, je zvok postal pogojni dražljaj, 

slinjenje pa pogojna reakcija. Psi so torej nevtralni dražljaj (zvok) povezali z brezpogojnim 

dražljajem (hrana) in se nanj odzvali tako, kot bi reagirali na pogojni dražljaj (s slinjenjem) 

(Batistič Zorec, 2006; Woolfolk 2002). 

Značilnosti, ki jih je ugotovil Pavlov (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2006, str. 41) o klasičnem 

pogojevanju, so: 

‒ ugasnitev: odzivi se zmanjšajo, če niso povezani z brezpogojnim refleksom; 

‒ generalizacija: odziv je posplošen na več podobnih dražljajev, ki izzovejo pogojni 

refleks; 

‒ diskriminacija: odziv na različne nevtralne dražljaje (npr. zvonci z različnim tonom), če 

so ti povezani s pomembnim dražljajem; 

‒ pogojevanje drugega reda nastane, ko tudi drugi nevtralni dražljaj (sočasno prikazan s 

prvim nevtralnim dražljajem), povzroči refleks drugega reda. 

Watson se je seznanil s spoznanji Pavlova o klasičnem pogojevanju, ki so postali osnova 

njegovega razmišljanja. Zanimalo ga je, kako so pogojena čustva in bil mnenja, da ima otrok 

ob rojstvu tri čustvene reakcije, ki niso naučene, in sicer strah, jezo ter ljubezen. Watson je 
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izvedel poskus, kjer je pogojeval strah pred podgano pri enajstmesečnem Albertu. Trdil je, da 

se otroci bojijo dveh stvari – izgube opore in močnega zvoka, na katerega reagirajo z 

brezpogojnim refleksom strahu. Ko se je podgana večkrat pojavila skupaj z močnim zvokom, 

se je Albert začel bati tudi podgane – ustvaril se je pogojni refleks. Kasneje se je začel bati tudi 

ostalih kosmatih živali. Watson je ugotovil, da je prišlo do generalizacije (Crain, 1992, v 

Batistič Zorec, 2006, str. 41–42). Albertu so skušali odpraviti strah po načelu ugašanja (pokazali 

so mu podgano brez močnega zvoka) ali po načelu nasprotnega pogojevanja (podgano so 

pokazali z nečim prijetnim) (Marentič Požarnik, 2018, str. 14). 

Operativno oz. instrumentalno pogojevanje 

Eden izmed prvih, ki se je ukvarjal s pogojevanjem, je bil Edward Thorndike. Izvedel je poskus, 

kjer je mačko zaprl v kletko in ji nastavil vzvod, ki ji je pomagal priti iz nje. Mačka je ustvarila 

zvezo med dražljajem (kletko) in dejanjem oz. akcijo (poteg vzvoda za izhod iz kletke). 

Ugotovil je, da učinek akcije vpliva na učenje. Njegovo delo je vplivalo na Skinnerja in 

oblikovanje teorije o podkrepitvah (Marentič Požarnik, 2018, str. 14). 

Skinnerja je poleg klasičnega pogojevanja zanimal vpliv posledic na posameznikovo vedenje v 

prihodnosti. Menil je, da je poleg klasičnega pogojevanja Pavlova potrebno upoštevati tudi 

instrumentalno pogojevanje (Pšunder, 2004, str. 33).  

Učenje je opredelil kot »razmeroma trajno spremembo v vedenju, ki jo lahko odkrijemo z 

opazovanjem, in nanj vplivamo s podkrepitvijo, ki sledi vedenju« (Marentič Požarnik, 2018, 

str. 15). 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) instrumentalno pogojevanje definirata kot »voljno 

vedenje, pri katerem posameznik nadzira posledice svojega vedenja« (prav tam, str. 37). 

Instrumentalno pogojevanje je oblika učenja, kjer je poglavitna podkrepitev vedenja 

(Hetherigton in Parke, 1986; Thomas, 1992, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Na vedenje vplivata dva niza vplivov okolja – predhodni dogodki in sledeče posledice (Skinner, 

1950, v Woolfolk, 2002, str. 158). To lahko prikažemo kot:  

                                 predhodni dogodki – vedenje – posledice 

A. Woolfolk (2002, str. 158) nadaljuje, da so raziskave instrumentalnega pogojevanja pokazale, 

da lahko vedenje uravnavamo s spreminjanjem predhodnih dogodkov, posledic ali obojega. 

Predhodne dogodke definira kot »dogodke, ki so predhodili določenemu dejanju«, posledice pa 

kot »dogodke, ki sledijo dejanju« (prav tam, str. 159).  

Kadar posledice uporabljamo za nadziranje vedenja, pomeni, da ga krepimo. Pri tem uporabimo 

podkrepitve, ki jih avtorica definira kot »katerekoli dogodke, ki sledijo vedenju in povečajo 

možnost ponovnega pojavljanja določenega vedenja« (prav tam, str. 159). 

Vasta, Haith in Miller (1995, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 37) delijo podkrepitve 

na pozitivne in negativne. Pozitivne podkrepitve povzročijo, da se v vedenju utrdijo tiste 

reakcije, ki so imele ugodne posledice. Primeri takih podkrepitev so lahko: hrana (npr. 

bonboni), socialna odzivanja in odobravanja (npr. pohvala) ter dejavnostna podkrepitev (npr. 

poslušanje glasbe). Negativne podkrepitve Thomas (1992, v Batistič Zorec, 2006, str. 42) 

definira kot »odstranitev neprijetnih posledic, ki so rezultat predhodnega vedenja«. Primer 
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negativne podkrepitve je npr. zmanjšanje študentove treme pred izpitom, ker se je nanj ustrezno 

pripravil. Avtor nadaljuje, da sta obe vrsti podkrepitev povezani z nagrajevanjem: »pri 

pozitivnih podkrepitvah nagrado dobimo, pri negativnih pa je nagrada v prenehanju neprijetnih 

posledic« (prav tam). 

B. Marentič Požarnik (2018, str. 15) omenja, da pozitivna podkrepitev zadovoljuje bodisi neko 

biološko potrebo (primarna podkrepitev, npr. hrana, pijača) bodisi neko izpeljano potrebo 

(sekundarna podkrepitev, npr. po odobravanju). 

Poleg pozitivnih in negativnih podkrepitev pa Skinner (1972, v Batistič Zorec, 2006, str. 42–

43) navaja kazen kot tretji način instrumentalnega pogojevanja. Njen namen je odstranitev 

nezaželenega vedenja. Če nekemu vedenju sledi kazen (neprijetna posledica), to povzroči, da 

se to vedenje verjetno ne bo več pojavilo. Thomas (1992, v Batistič Zorec, 2006) omeni še en 

način operativnega pogojevanja, in sicer da »vedenju ne sledi ojačanje, npr. da otroku, ki v šoli 

počne nekaj nezaželenega, da bi pritegnil pozornost, nihče ne nameni pozornosti« (prav tam, 

str. 43). 

1.3 Teorije socialnega učenja  

Večina učenja po teoriji socialnega učenja temelji na opazovanju in posnemanju (Peček Čuk in 

Lesar, 2009, str. 85). Posameznik na osnovi opazovanja delovanja določenega modela v neki 

situaciji usvoji zapletene oblike vedenja (Marentič Požarnik, 2018, str. 37). 

M. Pšunder (2004, str. 34) behaviorizem obravnava kot delnega prednika teorij socialnega 

učenja in trdi, da je njene temelje možno najti v nekaterih prepričanjih behavioristov. Avtorica 

omenja psihologe, kot so Miller, Dollard, Mowerer in Sears, ki se z behaviorizmom niso 

strinjali v celoti, a so nekatere poglede behavioristov sprejeli in združili z idejami 

psihoanalitikov ter tako postavili temelje teorijam socialnega učenja. Eno izmed omenjenih 

prepričanj se glasi, da se učimo od drugih, saj se »socialni vpliv lahko odraža na različne načine, 

in sicer z opazovanjem in s posnemanjem modelov, podkrepitvami in kaznovanjem« (prav tam). 

Bandurov pogled na učenje 

Predstavniki teorij socialnega učenja so se strinjali z behaviorističnim prepričanjem, da na 

posameznikovo vedenje vplivajo njegove izkušnje »o tem, kateremu vedenju sledijo določene 

posledice – nagrade in kazni« (Pšunder, 2004, str. 34). 

Avtorica omenja Banduro (1977, 1982), ki je menil, da se poleg učenja vedenja na temelju 

lastnih doživetih posledic posameznik uči tudi na podlagi opazovanja posledic pri drugih ljudeh 

– modelih. Če je bil model za neko vedenje nagrajen, obstaja večja verjetnost, da bo 

posameznik, ki ga je opazoval, posnemal njegovo vedenje. Če bo nagrajen tudi on, se bo 

vedenje po vsej verjetnosti ohranilo. 

Bandura pravi, da otroci stališča, vrednote in vzorce socialnega vedenja pridobivajo na dva 

načina: 

‒ neposredno učenje ali instrumentalno pogojevanje: odrasli pokažejo, kaj si želijo, da se 

otrok nauči in njegovo vedenje oblikujejo s pomočjo nagrad in kazni, 
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‒ učenje z opazovanjem ali učenje po modelu: otrok posnema vedenja drugih, čeprav ga 

ti niso imeli namena naučiti. 

Otrok najprej posnema svoje starše, ob vstopu v šolo učitelje, nato svoje vrstnike in osebe iz 

sveta zabave, športa, televizije, ipd. Bandura je v svoji raziskavi ugotovil, da otroci ne 

posnemajo vseh lastnosti modela. Posnemanje se pogosteje pojavi, če je model topel in 

prijateljski, uglednejši po pojmovanju otrok in istega spola kot otrok. Pri tem je pomembna tudi 

socialna moč modela in možnost nagrajevanja. Otroci posnemajo vedenje modelov, ki so bili 

za to nagrajeni (npr. z denarjem, slavo), ne pa tiste, ki so bili kaznovani (Pšunder, 2004, str. 

36). 

Določene oblike vedenja lahko torej pojasnimo z behaviorističnega vidika in s teorijami 

socialnega učenja. Bandurova razlaga učenja vedenja se z behaviorizmom enači v tem, da se 

otroci naučijo vedenja s pomočjo nagrad in kazni, razlika pa je, da v tem posnemajo druge. 

Behavioristična teorija je imela kar nekaj zagovornikov, vendar pa so prezrli dejstvo, da na 

posameznika ne vpliva le okolje. Sutherland (1988, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 83) pravi, 

da so nasledniki Watsona relativizirali njegove teze, da so okolje in izkušnje glavni dejavniki 

za razumevanje vedenja. Avtorici poudarjata, da tudi teorija socialnega učenja zanemarja 

nekatere pomembne vidike otrokove osebnosti. Nadaljujeta, da mora biti vzgojitelj pozoren, na 

kakšen način se bo predstavil otrokom. Otroci bodo namreč njegovo vedenje posnemali. Pri 

tem se pojavlja polemika, da vedenje otrok ukalupljamo po svojih željah. Težko je zagotoviti, 

ali bo otrok posnemal tisto, kar se vzgojitelju zdi vredno posnemanja.  

2.Vrste podkrepitev in njihova uporaba v šoli 

V prejšnjem poglavju smo govorili o eni izmed oblik učenja ‒ instrumentalnem oz. operativnem 

pogojevanju, za katerega je značilno, da vedenje uravnavamo s podkrepitvami. V tem poglavju 

bomo opisali, kaj so podkrepitve, razložili vrste podkrepitev in njihovo uporabo ter predstavili 

njihovo razsežnost uporabe v šolskem prostoru. 

2.1 Kaj so podkrepitve 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je operativno pogojevanje oblika učenja, pri kateri je 

bistvena podkrepitev vedenja (Hetherigton in Parke, 1986, v Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

V domači literaturi je moč opaziti, da avtorji (Pšunder, 2004; Batistič Zorec, 2006; Zupančič 

in Justin, 1991) uporabljajo termin »podkrepitev« ali »ojačitev«, v angleškem jeziku pa 

avtorji (Kearny, 2008, Edwards, 2008, Deci, Koestner in Ryan, 1999) uporabljajo termin 

»reinforcement«, ki ga v slovenščino lahko prevedemo kot okrepitev ali ojačitev. Sami bomo 

v magistrski nalogi uporabljali besedo »podkrepitev«, saj smo v slovenski literaturi največkrat 

zasledili rabo termina v takšni obliki. 

Herrnestein (1970, McCullers, 1978, str. 12) razlaga, da je bila beseda podkrepitev v 

besednjaku instrumentalnega pogojevanja popularizirana sredi tridesetih let 20. stoletja zlasti 

iz Skinnerjeve strani in je primarno služila kot nadomestek za tradicionalni termin »nagrada«. 

Skinner se je termina »nagrada« v svojih bolj tehničnih delih izogibal, medtem ko je termin 
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»kazen« uporabljal. Kazen in negativne podkrepitve so bile opredeljene izključno kot 

neprijetni dražljaji (McCullers, 1978).  

Skinner (Ferster in Skinner, 1957, v McCullers, 1978) je podkrepitve razdelil na tri kategorije, 

in sicer glede na to: 

‒ kaj so (pozitivne podkrepitve so nagrade); 

‒ kako se jih uporablja (podkrepitve so nagrade, ki so odvisne od pojava želenega odziva); 

‒ kakšen učinek imajo (podkrepitve morajo okrepiti vedenje). 

Različni avtorji (Edwards, 2008; Marentič Požarnik, 2018; Woolfolk, 2002) navajajo, da so 

podkrepitve dogodki, ki povečujejo verjetnost vedenja, po katerem se pojavijo.  

V poglavju o instrumentalnem pogojevanju smo ugotovili, da podkrepitve ločimo na pozitivne 

in negativne podkrepitve ter kazni. A. Woolfolk (2002) nas opozori, da velikokrat zamenjujemo 

negativne podkrepitve in kazni. Razloži, da so podkrepitve vedno povezane z okrepitvijo 

vedenja, medtem ko kaznovanje vključuje upad ali izginotje vedenja. 

Avtorica nam s pomočjo tabele (str. 160) pojasni, na kakšen način krepimo vedenje ali pa ga 

poskušamo zmanjšati. Da bi se verjetnost vedenja povečala, dražljaj dodamo (pozitivna 

podkrepitev), odstranimo ali zadržimo (negativna podkrepitev). Da bi se verjetnost vedenja 

zmanjšala, uporabljamo kazen. A. Woolfolk navede dva tipa kaznovanja. Tip 1 imenuje 

kaznovanje z izpostavitvijo, pri katerem dodamo dražljaj vedenju, da bi to izginilo (npr. dodatna 

domača naloga za neprimerno vedenje), tip 2 pa imenuje kaznovanje z odstranitvijo, ki 

vključuje odstranitev dražljaja (npr. ukinitev privilegijev po neprimernem vedenju). 

Preglednica 1: Prikaz spodbujanja in zaviranja vedenja z dodajanjem, odstranitvijo ali 

zadrževanjem dražljaja 

 SPODBUJANO VEDENJE ZAVIRANO VEDENJE 

dodajanje dražljaja pozitivna podkrepitev 

(nagrada) 

 

npr. dobra ocena 

kaznovanje z izpostavitvijo 

(tip 1) 

 

npr. dodatna domača naloga 

odstranitev ali zadržanje 

dražljaja 

negativna podkrepitev (beg) 

 

 

npr. opravičeno neopravljanje 

gospodinjskih del 

kaznovanje z odstranitvijo 

(tip 2) 

 

npr. prepoved gledanja 

televizije za en teden 

2.2 Podkrepitve v šolskem prostoru 

Različni avtorji (Kearney, 2008; Edwards, 2008; Charles, 1996) so podkrepitve umestili v 

kategorije, ki se jih večinoma uporablja v šoli. Vsaka podkrepitev, ki bo omenjena, je lahko 

pozitivna, negativna ali uporabljena kot kazen – odvisno od tega, na kakšen način jo uporabimo. 

Kearney (2008, str. 37–39) omenja različne vrste podkrepitev, ki jih lahko kategoriziramo v 

naslednje sklope: 
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‒ pozitivne (povečajo možnost nekega vedenja, posameznik podkrepitev doživlja kot 

prijetno, npr. odtis štampiljke za opravljeno domačo nalogo) in negativne podkrepitve 

(povečajo možnost nekega vedenja ob prenehanju neprijetne situacije, npr. ko si 

posameznik v avtomobilu pripne varnostni pas, se izključi alarm); 

‒ primarne (podkrepitev krepi sebe; stvari, ki nas ohranjanju pri življenju, npr. hrana – 

podkrepi lačnega posameznika) in sekundarne podkrepitve (pojavijo se, ko posamezni 

dražljaj podkrepi določeno vedenje preko primarne podkrepitve, npr. stari starši večkrat 

podkrepijo vnuka z bonboni, zato vnuk rad pride k njim na obisk, oni pa postanejo 

sekundarna podkrepitev); 

‒ notranje (dejanje postane podkrepitev sama po sebi, izhajajo iz posameznika, npr. nekdo 

rad igra kitaro – ne potrebuje dodatnih spodbud, da bi jo igral) in zunanje podkrepitve 

(prihajajo iz okolice, npr. nekdo mora dobiti bonbon, da se loti igranja kitare); 

‒ avtomatične podkrepitve (ne vključujejo socialne interakcije, npr. posameznik sam 

prižge televizijo, ker jo hoče gledati), 

‒ generalizirane (npr. denar, žetoni), s katerimi se »kupi« rezervne podkrepitve (npr. 

učencem ljube aktivnosti); 

‒ socialne podkrepitve (dobivanje pozornosti od drugih, npr. učenec se trudi pri domači 

nalogi ob pohvali učiteljice); 

‒ užitne podkrepitve (npr. hrana); 

‒ načrtovane podkrepitve (dogovorjene posledice, ki sledijo določenemu vedenju, npr. 

učenec ob dogovoru z učiteljico dobi štampiljko, ko pobriše tablo). 

Kearney (2008, str. 43–49) razdeli različne načine pogojevanja v dva sklopa. V prvem 

podkrepitve povečujejo možnost pojavljanja vedenja, v drugem pa ga zmanjšujejo. 

1. Povečujejo vedenje 

‒ pozitivne podkrepitve, 

‒ negativne podkrepitve,  

‒ pobeg (angl. escape): vedenje preneha ob neprijetni situaciji (npr. otroci, ki se igrajo na 

igrišču, ob nenadni nevihti tečejo pod streho, da bi se izognili neprijetnim vremenskim 

razmeram), 

‒ izogibanje (angl. avoidance): posameznik se vede v izogib neprijetni situaciji, preden 

se ta pojavi (npr. učenec na hodniku opazi nasilneža in se skrije v razred). 

2. Zmanjšujejo vedenje 

‒ izumrtje (angl. exctinction): vedenju ne sledi podkrepitev (npr. učitelj ignorira moteče 

vedenje učenca, vedenje izumre), 

‒ izbruh izumrtja (angl. exctinction burst): vedenje se začasno pojavi in stopnjuje (npr. 

učenec stopnjuje motenje pouka, učitelj ignorira vedenje, ki nato izumre), 

‒ kazen (angl. punishment): neprimernemu vedenju sledi neprijetna posledica, (npr. 

učenec, ki je udaril sošolca, mora za kazen v zvezek 50-krat napisati »ne bom se več 

pretepal«), 

‒ strošek (angl. response cost): neprimernemu vedenju sledi izguba nečesa, kar je 

posamezniku pomembno (npr. učenec, ki je klepetal med poukom, se med odmorom ne 

sme igrati). 



Eva Tomažič (2019): Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli 

9 

Edwards (2008, str. 58–63) pravi, da je uporaba različnih podkrepitev odvisna od vsakega 

učitelja posebej, in navaja naslednje kategorije: 

‒ pogojne (podkrepitev, ki je okrepljena v asociaciji z neko drugo podkrepitvijo, npr. 

učitelj pohvali učenca ob istem času, ko ga nagradi s posebnim privilegijem – lahko 

pregleda domačo nalogo sošolcev. Pohvala postane pogojna podkrepitev, ki jo lahko 

učitelj uporabi v ostalih, drugačnih situacijah) in nepogojne podkrepitve (imenujemo jih 

tudi primarne podkrepitve, podkrepijo primarno željo po zadovoljitvi osnovnih potreb, 

npr. hrana); 

‒ pogojni kaznovalce (dražljaj, ki postane kaznovalec, če sovpada z nepogojnim 

kaznovalcem, npr. beseda ne) in nepogojni kaznovalce (naravno pojavljajoč neprijetni 

dražljaj, npr. ekstremna vročina); 

‒ primarne in sekundarne podkrepitve; 

‒ užitne podkrepitve: sladkarije, mlečni izdelki, pijače, sadje ipd.; 

‒ materialne podkrepitve: likovni pripomočki, knjige, glasbeni posnetki, ličila, šolske 

potrebščine, plakati, igrače ipd.; 

‒ aktivnostne podkrepitve: gledanje filma, poslušanje glasbe, gledanje televizije, 

izdelovanje lutk, obisk knjižnice, branje knjig ipd.; 

‒ generalizirane (npr. denar), s katerim kupijo rezervne podkrepitve; 

‒ uporaba žetonov: učenci upravljajo z »žetoni« (npr. kovanci, nalepke, kartice, poker 

žetoni). Ob neustreznem vedenju izgubijo žetone, ob ustreznem jih dobijo. Z določenim 

številom žetonov lahko kupijo eno izmed prijetnih aktivnosti, ki jih je učitelj ali pa so 

jih oblikovali učenci in učitelj skupaj; 

‒ postopek predhodnega nadzora: manipulacija dražljaja, ki je predhodnik za neprimerno 

vedenje (npr. učenec se ni dovolj učil za test, ker se je raje družil s prijateljem. 

Poskrbimo, da se bo naslednjič za test učil skupaj s prijateljem.) 

Avtor pri tem omenja, da specifična vrsta podkrepitev variira glede na učenčevo starost in 

interes. Igrače so lahko efektivno uporabljene pri majhnih otrocih, pri večjih pa so zaželeni 

glasbeni posnetki in razne igre. 

Charles (1996, str. 33) podkrepitve definira kot karkoli, kar posameznik doživi ali prejme po 

določenem vedenju, ki služi krepitvi tega vedenja. Podkrepitve razdeli na: 

‒ socialne (verbalne in neverbalne), 

‒ grafične, 

‒ aktivnostne, 

‒ oprijemljive.  

Avtor omeni, da so oprijemljive podkrepitve za mlajše učence močnejše kot socialne, grafične 

ali dejavnostne. Večkrat se uporabljajo pri učencih, ki imajo vedenjske težave.  

Mehanizmi pogojevanja vedenja 

Behavioristom so večkrat očitali, da njihove razlage ne morejo pojasniti kompleksnejšega 

vedenja. Skinner (v Batistič Zorec, 2006, str. 43) je v ta namen predlagal tri mehanizme: 

‒ princip pogojne podkrepitve (angl. conditioned reinforcement): posledica, ki primarno 

ni podkrepitev in to lahko postane (npr. mati, ki nudi hrano, torej podkrepitev, to postane 

sama po sebi); 
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‒ oblikovanje (angl. shaping): postopno oblikovanje vedenja. Naprej podkrepimo 

vedenje, ki je le znatno podobno zaželenemu, ko je utrjeno, podkrepimo le napredovanje 

tega vedenja, npr. učenje pisanja; 

‒ vedenjska veriga (angl. chaining): oseba med seboj poveže zaporedje vedenj, ki so bila 

podkrepljena in s tem oblikuje kompleksno spretnost (npr. učenje oblike bontona pri 

jedi, kjer postopoma postavljamo nove zahteve, ki jih podkrepimo). 

Tudi Kearney (2008, str. 37–83) je navedel nekaj pogostejših vrst vedenjskih mehanizmov, ki 

se jih uporablja pri oblikovanju in učenju vedenja.  

‒ razlikovanje odziva (angl. response differentiation): je podoben mehanizem kot 

oblikovanje oz. shaping; je kombinacija pozitivnih podkrepitev in izumrtja; podkrepi se 

le zaželene odzive (npr. učenca podkrepimo ob čitljivem zapisu);  

‒ vedenjski premik (angl. behavioral drift): težnja po starih vedenjskih vzorcih zaradi 

spremenjenih dejavnikov (npr. oseba čitljivo piše v osnovni šoli, v srednji šoli pa je 

pisava težje prepoznavna), 

‒ vedenjski zagon (angl. behavioral momentum): najprej podkrepimo osebi prijetne 

aktivnosti, nato jo seznanimo z njej manj prijetno aktivnostjo (npr. otrok noče pospraviti 

igrač, ko se neha igrati. Vodimo ga tako, da nam naj pokaže, s katerimi igračami se rad 

igra, naj ugasne televizijo, prinese pozabljene piškote iz avtomobila, ki jih bo lahko 

pojedel, ipd. Ko naloge izvede, otroku ponovno povemo, naj pospravi igrače); 

‒ povratna veriga (angl. backward chaining): začnemo z zadnjim korakom in nato 

dodajamo prejšnje korake (npr. najprej oseba umije zobe, nato jo naučimo, kako se 

nanese zobno pasto, očisti zobe …); 

‒ bledenje (angl. fading): ko oseba utrdi neko vedenje, uporabljamo manj dražljajev za 

ponovitev tega vedenja (npr. otroka vodimo, ko prvič z njim prečkamo cesto, mu 

govorimo, kaj mora storiti. Ko otrok večkrat uspešno prečka cesto, uporabljamo vedno 

manj navodil); 

‒ generalizacija (angl. generalization): oseba pogojno reagira na podobne dražljaje 

(učenci pozdravijo razredničarko ob prihodu v razred in tudi vse druge učitelje, ki 

vstopijo v prostor); 

‒ pozornost (angl. attention): osebi namenimo pozornost, ki služi kot podkrepitev (npr. 

ko učenec pove izvirno idejo, ga učiteljica pohvali); 

‒ diferencialna podkrepitev (angl. differential reinforcement): določenega vedenja ne 

podkrepimo v vseh situacijah (npr. podkrepimo, ko učenec pravilno zapoje pesem, in ne 

podkrepimo, kadar zapoje napačno melodijo). 

3. Vidiki nagrajevanja in kaznovanja 

V tem poglavju bomo opisali vlogo kazni in nagrad, kako delujejo v vzgojnem procesu in 

kakšne učinke imajo motivacijski procesi. 

Naprej pa razrešimo dilemo razlikovanja med nagradami in kaznimi. V behavioristični teoriji 

se srečujemo s terminom pozitivna in negativna podkrepitev, ki smo ju opisali že v prvem 

poglavju. Negativne podkrepitve velikokrat zamenjujemo s kaznovanjem. Negativna 

podkrepitev vključuje izogibanje negativnemu dražljaju, kjer je nagrada v prenehanju posledice 
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(Edwards, 2008; Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2006). Kazen, kot jo definira Skinner (1972, 

v Batistič Zorec, 2006, str. 42–43), pa sledi po neprimernem vedenju in predvidi, da se tako 

vedenje ne bo več pojavilo. Na eni strani torej razlikujemo med pozitivno in negativno 

podkrepitvijo, ki ju smatramo kot nagrado, na drugi strani pa kaznijo. Pozitivna podkrepitev je 

dražljaj, s katerim podkrepimo vedenje, negativna pa, kjer vedenje podkrepimo z odstranitvijo 

neprijetnega dražljaja. Pri kazni pa vedenja nočemo okrepiti, ampak ga odpraviti.  

3.1 Vloga nagrad in kazni 

Ena izmed glavnih dilem v šoli kot celoti je, kako se spoprijeti z učenci, ki so vedenjsko 

problematični. Niti šola, niti učitelj ne more vzgajati otrok brez kazni, prav tako pa tudi brez 

nagrad. Kazni uporabimo, kadar smo izčrpali že vse druge metode, ki niso imele vpliva, nagrade 

pa, kadar hočemo poudariti primerno vedenje učencev (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Tudi D. Stipek (2002) meni, da si je nemogoče predstavljati razred, v katerem vedenje ne bi 

bilo podkrepljeno in neprimerno vedenje preslišano ali občasno celo kaznovano. Avtorica 

omenja raziskovalce, ki priporočajo, da naj bi se nagrade, ki nadzorujejo vedenje učencev 

uporabljale previdno in s premislekom. Neprimerno rokovanje s podkrepitvami in kaznovanje 

učencev lahko negativno vplivata na njihovo vedenje in motivacijo. Avtorica navaja, da je 

primerno rokovanje z nagrado tisto, pri katerem se ob pozitivnih podkrepitvah učenci 

udejstvujejo v aktivnostih, v katerih se sicer ne bi. Kadar ugotovijo, da je nekaj novega 

zanimivejše, kot so predvidevali, postanejo bolj motivirani.  

Kroflič (2011) opisuje vlogo kazni v šoli. Pravi, da se v vzgoji srečujemo s situacijami, ko 

moramo nekomu pokazati, da njegovo ravnanje ni bilo primerno. To pokažemo tako, da dejanje 

obsodimo, in s tem osebi sporočamo, da njegovega ravnanja ne odobravamo. Avtor opiše vlogo 

vzgojne sankcije: »Ločnice med kaznijo kot negativnim ukrepom in spodbudo oziroma nagrado 

kot pozitivnim ukrepom ne določa vzgojna teorija, ampak tista oseba, ki ji je ukrep namenjen.« 

(prav tam, str. 14) 

S. Poljak (2009, str. 94) kazen razlikuje od discipliniranja. Pravi, da če nekoga obravnavamo 

kot kršilca zahtev in ga navajamo na podrejanjem pravilom, »lahko postavimo časovno ločnico 

med kaznovanjem in discipliniranjem« (prav tam, str. 94). Avtorica ugotavlja, da lahko 

kaznovanje tako »razumemo kot posledico kršenja norm, discipliniranje pa kot predhodno 

delovanje, da bi v čim večji meri preprečili kršenje pravil« (prav tam). 

3.2 Kako delujejo nagrade in kazni 

Gordon (1989) osebo, ki nekoga disciplinira, imenuje kot kontrolorja (angl. controller), 

disciplinirano osebo pa kot kontroliranca (angl. controllee). Kontrolor ima dominantno vlogo 

in določa, kako naj bi se vedel kontroliranec. Moč, ki jo ima kontrolor, dobi z uporabo nagrad 

in kazni.  

Avtor piše o tem, kako naj bi nagrade in kazni delovale. Pri obeh vrstah discipliniranja omenja 

tri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da sta nagrada ali kazen učinkoviti. 
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Nagrajevanje 

1. Kontrolor mora imeti nekaj, kar si kontroliranec želi ali potrebuje v takšni meri, da bi 

se odzval na zahteve kontrolorja. 

2. Kontroliranec mora ponujeno nagrado videti kot potencialno zadovoljitev neke potrebe.  

3. Kontroliranec mora biti odvisen od nagrade, ki jo poseduje kontrolor. 

Kontrolor lahko nagrajevanje uporablja na dva načina. Nagrado lahko ponudi kontrolirancu, ko 

bo ta izpolnil, kar si kontrolor želi, ali čaka, da se kontroliranec vede na zaželen način, in mu 

takrat ponudi nagrado. 

Kaznovanje 

1. Kontrolirancu mora biti kazen neprijetna. 

2. Kazen mora biti dovolj neprijetna, da povzroči upad nezaželenega vedenja. 

3. Kontroliranec mora biti nezmožen ubežati situaciji, za katero je kaznovan, ali pa biti 

odvisen od odnosa s kontrolorjem, ki poseduje, kar kontroliranec potrebuje.  

Tako kot nagrade tudi kazni lahko uporabljamo na dva načina. Kontrolor lahko kazen uporabi 

kot grožnjo za neprimerno vedenje ali pa kot posledico za neprimerno vedenje.  

3.3 Učinki nagrad in kazni 

Charles (1996, str. 31–32) pravi, da so starši in učitelji kazni in nagrade uporabljali že od 

začetka človeške zgodovine, da bi motivirali otroke in jih naučili primernega vedenja. Charles 

se sprašuje, če so kazni zaželeno sredstvo za motiviranje učenja in vedenja. Avtor omenja 

Skinnerja, ki je v delu z ljudmi ugotovil, da se na nagrade bolj odzivajo kakor na kazni. Nagrade 

bolj pomagajo učencem, da pojasnijo, kakšno vedenje se od njih pričakuje. Charles pravi, da so 

raziskave pokazale, da kazen lahko motivira zaželeno vedenje in zatre nezaželeno, vendar pa 

ima slednje tudi slabe strani. Če učenec kazen vidi kot neupravičeno, zlonamerno ali pretirano, 

razvije negativne občutke, ki lahko izzovejo maščevanje proti učitelju. Za nadziranje vedenja 

naj bi se kazen redko uporabljala, le v primerih, ko so posamezniki zelo težavni. Charles svetuje, 

da naj učitelji uporabljajo več nagrad, kazen pa uporabijo, kadar druge metode ne obrodijo 

uspeha. Učencem naj bi dojemanje, kaj delajo narobe, pomagalo, ne pa jih kaznovalo. Kazen 

naj bo logična posledica, ki sledi neprimernemu vedenju. 

Kearney (2008, str. 67) omenja, da kazen poveča možnost neprimernega vedenja, saj nekaterim 

učencem poskusi učiteljev, da bi jih kaznovali, delujejo kot podkrepitve. Ali bodo učenci 

kaznovani ali podkrepljeni, ni odvisno od učiteljevih namenov, ampak od njegovih dejanj. 

Avtor izrazi bojazen o tem, da učitelji mislijo, da imajo negativne podkrepitve in kazen isti 

učinek. Negativne podkrepitve naj bi povečevale vedenje, kazen pa zatirale.  

Predstavniki teorij socialnega učenja so prišli do nekaterih spoznanj (Pšunder, 2004): 

‒ Nagrade povečujejo verjetnost ponovitve določenega vedenja. V primeru da je nagrada 

stalna, v njeni odsotnosti ni želenega vedenja. Učenje je stabilnejše, če nagrada ni 

prepogosta.  

‒ Kazen ima manjši učinek na odpravljanje vedenja, ki je bilo prej dobro naučeno na 

temelju nagrajevanja. V nekaterih situacijah je bilo dokazano, da kazen vedenja ne slabi, 

ampak ga celo utrjuje.  
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‒ Blage in nagle kazni imajo ugodnejši in dolgoročnejši učinek. 

Deci, Koestner in Ryan (2001) pravijo, da so oprijemljive nagrade učinkovite, če ljudje 

pričakujejo, da bo vedenju sledila nagrada. Če je dana nepričakovano po neki opravljeni nalogi, 

nagrada ne bo razlog za opravljeno nalogo in ne bo toliko vplivala na notranjo motivacijo.  

Skinner (1953, v McCullers 1978, str. 14) je v svojem delu o razvoju vedenja odkril, da nagrade 

izboljšujejo vedenje vsakič, ko karakteristike naloge zahtevajo preproste, rutinske in 

nespremenljive odzive in ko so okoliščine ugodne za nastajanje takšnih odzivov. Nagrade 

izboljšujejo vedenje tudi v situacijah, ki zahtevajo odpor do spremembe vedenja ali vzdržujejo 

rutino vedenja, ki bi bila drugače prekinjena. Skinner je ugotavljal, da so nagrade lahko 

uporabljene za izboljšanje učinkovitosti v situacijah, ki so odvisne od fleksibilnosti, notranje 

motivacije, konceptualne in zaznavne odprtosti ter kreativnosti. McCullers dodaja, da so bile 

nagrade v Skinnerjevem raziskovanju uporabljene pri raznovrstnih problemih in situacijah 

ljudi, največja uspešnost pa se je pokazala pri zelo majhnih otrocih in odraslih v psihiatričnih 

ustanovah. 

Kroflič (2011) razmišlja, da lahko »krepitev odgovornosti storilca poteka tudi posredno preko 

kaznovanja prekrška« (prav tam, str. 20) Če torej prekršku vedno sledi kazen, bo ta delovala 

kot negativna podkrepitev neprimernega vedenja. Kodelja (2006, str. 240) po Kohlbergovi 

teoriji moralnega razvoja ugotavlja, da je kazen nujna za razvoj moralnega presojanja in 

ravnanja. Posamezniki se tako naučijo, kaj je prav in kaj ne.  

4. Kohlbergova teorija moralnega razvoja in behavioristična teorija 

V tem poglavju se bomo osredinili na teorijo moralnega razvoja, ki jo je oblikoval Lawrence 

Kohlberg. Povezali bomo značilnosti instrumentalnega pogojevanja z moralnim razvojem, 

natančneje predkonvencionalnim nivojem, iz katerega je razvidno, zakaj je uporaba 

behaviorističnih metod v tem obdobju zastopana v večji meri. 

4.1 Teorija moralnega razvoja  

Lawrence Kohlberg je teorijo moralnega razvoja oblikoval na podlagi teorije kognitivnega 

razvoja J. Piageta. Definiral jo je kot »razvoj razumevanja družbenih norm, pravil in zakonov, 

vzajemnosti v medosebnih odnosih in temeljnih moralnih pojmov, kot sta npr. enakost in 

pravičnost, ki naj bi imeli pomembno vlogo v vseh družbah« (Kohlberg, 1984, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004, str. 456). Kohlberg je verjel, »da se otrokovo moralno razsojanje 

oblikuje po stopnjah, ki so odraz njegove splošne sposobnosti za preseganje začetne 

egocentrične naravnanosti, dojemljivosti za sprejemanje pravil, ki mu jih posredujejo avtoritete, 

in seveda razvijajoče se sposobnosti razumskega dojemanja moralnih načel ter odgovornega 

dogovarjanja o skupinskih moralnih načelih oziroma pravilih« (Kroflič, 1997, str. 45).  

Lefrancois (1990, v Batistič Zorec, 1999, str. 1) omenja dve funkciji moralnosti: 

‒ pomaga regulirati socialne odnose, 

‒ posamezniku nudi orientacijo za delovanje v kulturi oz. socialni skupini, ki ji pripada. 

Turiel in Tisack (1988, v Batistič Zorec, 1999, str. 1) menita, da obstaja razlika med moralnimi 

in socialno-konvencionalnimi pravili. Socialno-konvencionalna pravila vedenja (navade in 
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pravila, ki se razlikujejo med kulturami in se jih posameznik nauči že zelo zgodaj) se navezujejo 

na pravila vedenja v določeni družbi (npr. bonton pri jedi, oblačenju, pravila pri komuniciranju 

ipd.). Moralna pravila na drugi strani zavzemajo pravice drugih ljudi (npr. vrednost življenja, 

zaupanje do drugih, poškodovanje drugega, odtujitev lastnine ipd.). Ta pravila zmorejo 

upoštevati že majhni otroci, a jih upoštevajo zgolj zato, da bi se izognili kazni in neodobravanju 

pomembnih odraslih. Kasneje pa pride do ponotranjenja teh pravil, ki so glavna značilnost 

moralnosti (Batistič Zorec, 1999, str. 1). 

Kohlberg (1984, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 456) se v svoji teoriji ukvarja z 

razvojem zgradbe moralne sodbe, ne pa tudi s tem, kakšna je vsebina in izbira moralne sodbe. 

V svojih raziskavah je otrokom in odraslim predstavil zgodbe z moralnimi dilemami (npr. ali 

naj mož za hudo bolno ženo ukrade zdravilo). Te dileme so vsebovale moralne konflikte, v 

katerih so posamezniki morali ugotoviti, katera je osrednja oseba, ki se je spoprijela z moralno 

izbiro. Zanimale so ga utemeljitve za določeno opredelitev – kaj bi moral storiti glavni junak in 

zakaj. Lahko so izbirali med vsaj dvema vrstama ravnanja, nobena pa ni predstavljala družbeno 

sprejemljive rešitve.  

Na osnovi analiz teh odgovorov je moralni razvoj razdelil na tri nivoje, vsak nivo pa na dve 

stopnji. Stopnje si sledijo v določenem zaporedju, na katerega vplivajo zunanji kulturni 

dejavniki in napredovanje v osebnostnem razvoju (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 97–98): 

I. Predkonvencionalni nivo 

1. Stopnja heteronomne morale 

2. Individualistična, instrumentalna stopnja moralnosti 

II. Konvencionalni nivo 

3. Stopnja interpersonalne normativne moralnosti 

4. Stopnja usmerjenosti k zakonitosti in redu 

III. Postkonvencionalni nivo 

5. Stopnja usmerjenosti k socialnemu dogovoru 

6. Stopnja usmerjenosti k univerzalnim etičnim principom 

L. Marjanovič Umek in M Zupančič (2004, str. 456) navajata vrsto avtorjev (Colby in Kohlberg, 

1987; Rest, 1986; Walker in Taylor, 1991), ki menijo, da posamezniki na vsaki naslednji stopnji 

uporabljajo kompleksnejše pojme o pravičnosti in drugačne vzorce moralnega sklepanja za 

presojanje abstraktnejših situacij. Za razumevanje vedenja mlajših otrok oz. šolarjev sta 

najpomembnejši prvi dve stopnji predkonvencionalnega nivoja in tretja stopnja 

konvencionalnega nivoja.  

Predkonvencionalni nivo  

Na predkonvencionalnem nivoju otrokovo presojanje temelji na njegovih lastnih potrebah in 

pravilih, ki jih postavljajo avtoritete. Otrokova motivacija za vedenje je zunanja, temelji na 

strahu pred kaznijo ali želji po nagradi (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 98). L. Marjanovič Umek 

in M. Zupančič (2004, str. 456) pravita, da razumevanje pravilnosti ali nepravilnosti dejanja 

temelji na konkretnih posledicah dejanja, verovanju v moč avtoritete in obojestranski izmenjavi 

koristi. Na tem nivoju so otrokove sodbe v večini egocentrične in hedonistične. Moralnost 

dejanja ne določajo pravila, ki bi jih posameznik ponotranjil, ampak zunanji dejavniki. Otrok 
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moralne dileme razume kot konflikte potreb, s katerimi razpolagajo konkretni posamezniki. Za 

presojanje na prvi stopnji mora imeti minimalne sposobnosti za subjektivno prevzemanje 

socialne perspektive (Zupančič, 1997, str. 82). 

1. stopnja: Stopnja heteronomne morale 

Otrok upošteva zahteve avtoritet in kot moralno pravilno opredeljuje tisto, ki je skladno z 

njihovimi zahtevami. Zahteve dojema kot konkretna pravila in prepovedi. Spoštuje jih zato, da 

ne bi bil deležen kazni, ki določa, katero vedenje je neprimerno. Dejanja ocenjuje na podlagi 

fizičnih posledic, ki jih to dejanje prinaša. Na tej stopnji so otrokove sodbe najbolj egocentrične, 

saj težko loči med svojimi potrebami in potrebami drugih. Ne razume, da so lahko drugačne od 

njegovih. Otrok na tej stopnji pravilnost ali napačnost dejanja razume na podlagi materialnih 

posledic, ki jih prinaša to dejanje (dejanje je slabše, če nenamerno razbije veliko vazo, kot pa 

če bi namerno razbil majhno vazo). Kršitev dejanja ni povezana z motivom in potrebami 

kršitelja. Dejanje presoja glede na velikost vidnih posledic – če vedenju sledi kazen, je vedenje 

neprimerno, če vedenju sledi nagrada, je vedenje primerno (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004; Peček Čuk in Lesar, 2009).  

2. stopnja: Individualistična, instrumentalna stopnja moralnosti 

Na drugi stopnji otrok začne ločevati interese drugih ljudi od svojih, ki pogosto nasprotujejo 

njegovim. Upošteva jih le, če so zanj uporabni. Dejanja sprva presoja še na konkretni ravni, 

postopoma pa že zna ločiti med fizično škodo in psihosocialno namero. Dejanje je moralno 

takrat, ko je vzajemno. Kar dobi od nekoga, da tudi nazaj. Pravičnost si razlaga kot sistem 

medosebne izmenjave koristi med posamezniki. Ravna se torej po načelu: »ti meni, jaz tebi«. 

Pri tem upošteva posameznikove potrebe, želje in motive, na katerih temelji njegovo ravnanje. 

Zadovoljitev osebnih želja ljudi vodi do njegovega osebnega cilja. Kljub temu pa otrok še ni 

sposoben razumeti univerzalnosti in vzajemnosti moralnih načel, saj težko loči med 

individualnimi potrebami posameznika in moralno pravilnostjo nekega dejanja (Zupančič, 

1991; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Konvencionalni nivo  

Za ta nivo je predpogoj, da je otrok zmožen dojemati stvari iz perspektive drugega oziroma 

prevzemati vloge. Stremel naj bi k spoštovanju pravil zato, da bo deležen nagrade ali priznanja 

odraslih ali socialne skupine, ki ji pripada (Batistič Zorec, 1999, str. 4). Avtorica navaja, da 

otrok zakone smatra kot zelo pomembne in jih jemlje kot absolutne in nespremenljive (npr. »Ne 

smemo krasti, ker je to proti pravilom.«). B. Marentič Požarnik (2018, str. 117) pravi, da na tem 

nivoju »ne gre le za upoštevanje pravil, ampak tudi za podpiranje obstoječega reda in za osebno 

identifikacijo z njim«. 

3. stopnja: »Priden otrok« 

Za to stopnjo je značilno, da je otrok usmerjen k medsebojnemu ujemanju – vzajemnim 

medsebojnim pričakovanjem, odnosu in prilagajanju (Batistič Zorec, 1999, str. 4). B. Marentič 

Požarnik (2018) razlaga, da otrok rad ugaja drugim, ker želi biti »dober deček, dobra deklica«. 

Drugim ustreže, ker je to običajno in ker to počnejo drugi. Presojanje je določeno s tem, kar 

zadovoljuje, pomaga in kar odobravajo drugi (Woolfolk, 2002, str. 78). 
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4. stopnja: Orientacija k zakonu in redu 

Pogoj za moralno presojanje na tej stopnji je, da je otrok sposoben abstraktnega mišljenja, pravi 

M. Batistič Zorec (1999, str. 4). Za to stopnjo je značilno, da otrok zakone sprejema kot 

absolutne, jih spoštuje in upošteva, razen če niso v skladu z ostalimi družbeno sprejetimi zakoni. 

Otrok čuti potrebo, da upošteva predpise in stremi k socialnemu redu. O tem, ali so dolžnosti 

in zakoni smiselni, se ne sprašuje ne glede na to, kakšne so okoliščine. Ključno je, da se 

posameznik socialni zahtevi podredi. Pogoj za prehod iz tretje na četrto stopnjo je, da razreši 

Ojdipov kompleks. To otroku omogoči, da lahko sprejme konvencionalno moralo in simbolno 

družbeno ureditev. V otroku se oblikuje Ideal-Jaza, ki mu veli, da mora opravljati svoje 

dolžnosti in spoštovati družbena pravila. Na osnovnih in srednjih šolah v ta namen skušajo 

okrepiti četrto stopnjo moralnega razvoja. Naslednjo stopnjo moralnega razvoja dosežejo le 

redki posamezniki (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 100–101). 

4.2 Moralni razvoj in pogojevanje 

Kot smo že ugotovili, behavioristi pravijo, da je otrok »nepopisan list papirja«. Njegov razvoj 

je povezan s tem, kaj se bo v letih odraščanja naučil. Tudi moralni razvoj naj bi bil odvisen od 

posnemanja drugih, nagrajevanja in kaznovanja (Zupančič in Justin, 1991, str. 10). B. Marentič 

Požarnik (2018) pravi, da je »moralno učenje na osnovi operativnega pogojevanja v svojem 

bistvu dresura« (prav tam, str. 115). Avtorica poda primer, da ima učenje prečkanja ceste pri 

zelenem semaforju vse značilnosti operativnega pogojevanja. Tudi M. Zupančič in Justin 

(1991, str. 15) ugotavljata, da učenje moralnih standardov (delno) poteka kot pogojevanje. 

Otrok se nauči povezave med kaznijo za ponavljajoče neprimerno vedenje in nagradami po 

ustreznih dejanjih. Kazen, ki sledi neprimernemu vedenju, doživlja kot neprijetno in se ji zaradi 

tega začne izogibati. Nagrada, ki jo otrok prejme po vedenju, ki ga odrasli odobravajo, prinaša 

zadovoljstvo. Postopoma se vedenje, ki prinaša prijetne občutke, spremeni v navado. Avtorja 

poudarita, da je »za razvoj otrokovega moralnega mišljenja in vedenja pomembno, da otrok 

spozna povezave med vrsto dejanj in neprijetnimi posledicami, ki jih dejanja sprožajo« (prav 

tam). 

Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da je pogojevanje za moralni razvoj otrok smiselno le na 

prvem nivoju moralnega razvoja (značilen za mlajše otroke), saj se otrok moralnih standardov 

v tej dobi uči preko konkretnih izkušenj. 

5. Učna motivacija in behavioristična teorija 

Uporabo podkrepitev lahko razložimo z vidika razumevanja pomena zunanje in notranje 

motivacije. V tem poglavju bomo nekaj besed namenili razlagi motivacije, se nato osredinili na 

zunanjo in notranjo motivacijo in odnos med njima ter na koncu orisali motivacijo še iz 

behaviorističnega vidika.  

5.1 Motivacija in učenje  

C. Razdevšek Pučko (2009, str. 1) je navedla pojmovanja različnih avtorjev o motivaciji: 

» … je proces, ki zajema tako spodbujanje aktivnosti kot njeno usmerjanje« (J. Musek, 1982). 

» … pomeni, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo v doseganje zastavljenih, tudi 
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zahtevnejših ciljev in pri tem vztrajati« (Marentič Požarnik, 2000).  

» … odgovor (delovanje) ljudi na izzive, ki izhajajo iz situacij, v katerih je mogoče dobiti ali 

izgubiti« (McLean, 2003). 

M. Juriševič (2012, str. 9) motivacijo definira kot »psihološki proces, ki spodbuja in uravnava 

učenje«. Avtorica pravi, da ima motivacija glavno vlogo v razgibanosti učnega procesa. Učenci, 

ki so motivirani, učenje začnejo, se učijo in pri tem vztrajajo, dokler ne končajo zadanih nalog 

ali ciljev. A. Woolfolk (2002) pravi, da je motivacija »notranje stanje, ki zbuja, usmerja in 

vzdržuje vedenje« (prav tam, str. 320). 

C. Razdevšek Pučko pravi (2009, str.1) da je motivacija »proces izzivanja in usmerjanja 

aktivnosti k cilju oz. k zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije«. Avtorica povzema 

različne definicije (Musek, 1982; Požarnik, 2000; Woolfolk, 2002; McLean, 2003), ki imajo 

skupne pojme: proces, izziv, potreba, doseganje ciljev in aktivnost. S temi besedami lahko 

pojasnimo različne situacije in primere, kako deluje motivacija.  

Preglednica 2: Motivacijski krog 

(Razdevšek Pučko, 2009, str. 2) 

C. Razdevšek Pučko (2009, str. 2) pravi, da je pri učenju motivacija v mediatorski vlogi. To 

pomeni, da posameznikove spoznavne (sposobnosti, pozornost, mišljenje, spomin …) in druge 

(energija, čustva …) procese izzove, usmeri in spodbudi v učenje oz. delo, hkrati pa se ta proces 

dogaja v konkretnem socialno-kulturnem kontekstu. Avtorica opozori, da moramo v psihologiji 

poučevanja ločevati termin motivacijski proces (delujoč v učencu, ki se uči), ki ga lahko 

poimenujemo kar motivacija, in pa motivacijske spodbude (velikokrat jih uporabljajo učitelji), 

ki sprožijo motivacijski proces.  

Razlikujemo med notranjimi spodbudami (npr. zanima me, kakšna je zgodba knjige, kako je 

sestavljena, kaj pomeni …), ki izvirajo iz učenca samega, proces, ki ga sprožijo, pa je notranja 

motivacija. Če spodbude prihajajo od zunaj, od učitelja (npr. Vas zanima, kako? Hitro 
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naredimo, potem pa bomo odšli na sprehod) od staršev (npr. Če boš dobil boljšo oceno bomo 

šli na sladoled), ali vrstnikov (npr. Ali si upaš?), pa pride do zunanje motivacije.  

Notranje motivacijske spodbude imenujemo neposredne ali s tujko intrinsične (neposredno 

spodbudijo motivacijski proces). Zunanje motivacijske spodbude pa imenujemo posredne, ali 

ekstrinsične (uporabljene so od zunaj, da bi z njimi posredno sprožili motivacijski proces). 

Notranje motivacijske spodbude vlečejo, zunanje potiskajo (Razdevšek Pučko, 2009, str. 2). 

Zavedati se moramo, da dodajanje zunanje motivacije pri učencu, ki je že notranje motiviran, 

lahko privede do negativnih učinkov na nadaljnji razvoj motivacije. To uničuje notranjo 

motivacijo in povzroča odvisnost od zunanje. Pri aktivnostih, pri katerih posameznik še ni 

notranje motiviran, je zunanja motivacija dobrodošla, saj se neke naloge sicer sploh ne bi lotil. 

Emocionalni spremljevalci aktivnosti so različne spodbude, grožnje, obljube, radovednost, 

interes, občutek dolžnosti ali prisile. Glede na to, kako posameznik doživlja motivacijske 

spodbude, ki so mu namenjene, kakšna čustva spremljajo te spodbude, govorimo o pozitivnih 

in negativnih oblikah spodbud ter kaznih. (Razdevšek Pučko, 2009, str. 3). 

Zunanja motivacija 

Ko smo zunanje motivirani, se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujno del učenja. Cilj ni 

v dejavnosti, temveč zunaj nje, npr. v oceni, pohvali, da bi nekomu ustregli ali pa se izognili 

graji. Učenje je sredstvo, s katerim dosežemo pozitivne posledice in se izognemo negativnim. 

Kadar vir zunanjih posledic izgine, motivacija upade (npr. učenec ne bo bral leposlovnih knjig 

pri obveznem branju, če to ni potrebno) (Marentič Požarnik, 2018, str. 200).  

A. Woolfolk (2002, str. 320) pravi, da ko smo zunanje motivirani, nas sama aktivnost v resnici 

ne zanima, zanima nas le to, kar nam je prinesla.  

B. Marentič Požarnik (2018, str. 211) navaja, da ima zunanja motivacija vir v socialnem okolju 

(»pomembni drugi«, kot so npr. starši, učitelji, vrstniki oz. sošolci). Ljudje pa imajo različne 

kriterije lastne uspešnosti, ki jih dobijo od drugih. 

Preglednica 3: Prikaz meril in kriterijev uspešnosti 

Če je merilo uspešnosti: sem uspešen 

- v meni … če sem nekaj naredil sam, s svojimi močmi ali iz lastne 

pobude 

- v drugih ljudeh … če smo nekaj naredili skupaj (sodelovanje) 

… če sem bil boljši od drugih (tekmovanje) 

… če sem dobil priznanje od »nadrejenega« (socialna odvisnost) 

… če sem dobil dobro oceno 

- v nalogi, 

dejavnosti 

… če sem nalogo (stvar) dobro opravil 

(poznam merilo kakovosti) 

Marentič Požarnik (2018, str. 211) 

Avtorica nadaljuje, da »pomembni drugi« vplivajo na zunanjo motivacijo otrok: 

‒ Starši: vplivajo na razvoj motivacije na način, kako spodbujajo svoje otroke, z 

vrednotenjem znanja in dosežkov, s postavljanjem ciljev in z reagiranjem na otrokove 
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dosežke. Na razvoj notranje motivacije lahko vplivajo tako, da izkažejo interes za 

vsebino tistega, kar se otrok uči, za njegove zmožnosti in ne le za ocene. 

‒ Učitelj: vpliva na učno motivacijo preko sredstev notranje in zunanje motivacije z grajo, 

s pohvalo in z oceno. 

‒ Sošolci oz. vrstniki: vpliv vrstnikov je vpet v medosebne odnose med otroki. Ti so lahko 

individualistični (vsak dela zase, obvladovanje nalog z naporom), tekmovalni (več 

medsebojnega primerjanja in manj medsebojne pomoči) ali sodelovalni (skupni napor 

in individualna odgovornost za rezultate). 

Notranja motivacija 

Pri notranji motivaciji pa je cilj v dejavnosti sami. Učimo se zaradi tega, ker hočemo nekaj 

doseči, razumeti ali osvojiti. Sam proces učenja je kakovostnejši, prinaša zadovoljstvo in je 

večinoma pomembnejši kot rezultat. Notranja motivacija je trajnejša, saj vztraja tudi brez 

zunanjih posledic (Marentič Požarnik, 2018). Deci in Ryan (1985, v Woolfolk, 2002) navajata, 

da je notranja motivacija »naravna težnja iskanja in osvajanja izzivov, ko sledimo osebnim 

interesom in urimo sposobnosti« (prav tam, str. 320). A. Woolfolk nadaljuje, da ob notranji 

motivaciji ne potrebujemo spodbud ali kazni, ker nam je že aktivnost  sama po sebi nagrada. 

Avtorica navaja Jamesa Raffinija (1996), ki pravi, da je notranja motivacija »to, kar nas 

motivira, da nekaj naredimo, kadar nam ni treba ničesar storiti« (prav tam). Posameznik npr. 

preučuje kemijo, ker to rad počne, čeprav ga k temu nihče ne sili. 

C. Razdevšek Pučko (2009, str. 8) je naštela nekaj značilnosti učencev, pri katerih prevladuje 

notranja motivacija: 

‒ samoiniciativnost, spontanost, 

‒ izbirajo zahtevnejše obveznosti, 

‒ naredijo več, kot je zahtevano, 

‒ vztrajajo in dokončajo aktivnosti (ne glede na čas in zahteve), 

‒ izražajo zadovoljstvo, navdušenje in ponos ob dosežkih, 

‒ postavljajo vprašanja, 

‒ ne pričakujejo zunanje stimulacije. 

Odnos med notranjo in zunanjo motivacijo 

C. Razdevšek Pučko (2009, str. 3) pri zunanji in notranji motivacijski usmerjenosti opozarja, 

da pri tem ne gre za dihotomno delitev, ampak je v resnici to kontinuum, kjer se obe 

motivacijski usmerjenosti prepletata, dopolnjujeta, prehajata druga v drugo.  

ZUNANJA------NOTRANJA 

Kontinuum 

Tako so učenci za dejavnosti motivirani na oba načina, zanima nas le, kaj pri tem prevladuje 

(ali se uči le za oceno ali ga zanimajo tudi posamezni deli vsebine, vzbudijo interes). Razmerje 

med obema usmerjenostma je odvisno od posameznikove zaznave dejavnosti: ali je to posledica 

lastne želje ali kot nekaj, kar je zaželeno in nadzirano od nekoga drugega (Razdevšek Pučko, 

2009, str. 3). 

Tudi B. Marentič Požarnik (2000, str. 188, 189) se sprašuje, kakšen je odnos med notranjo in 



Eva Tomažič (2019): Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli 

20 

zunanjo motivacijo: »Ali z uvajanjem zunanjih podkrepitev tvegamo, da znižamo obstoječo 

notranjo motivacijo? Ali otrok, ki najprej z veseljem riše, pa ga začnemo »nagrajevati« z 

zvezdicami za vsako dobro risbo, preneha risati, če prenehamo nagrajevati?« »Ali sta zunanja 

in notranja motivacija dva nasprotna pola ali pa se dopolnjujeta in smo za neko dejavnost lahko 

hkrati notranje in zunanje motivirani?« 

Notranja in zunanja motivacija sta za kognitivne psihologe kot »dva pola v kontinuumu«, ki ju 

določajo naslednje lastnosti (Marentič Požarnik, 2000, str. 201): 

Notranja motivacija: 

‒ izzivi, 

‒ radovednost, interes, 

‒ samostojno obvladanje nečesa, 

‒ neodvisno odločanje za akcijo, 

‒ notranji kriteriji uspešnosti. 

Zunanja motivacija: 

‒ čim lažje delo, 

‒ dobre ocene, 

‒ odvisnost od učitelja, 

‒ sledenje učiteljevi presoji, 

‒ zunanji kriteriji uspešnosti. 

Avtorica nadaljuje, da raziskave in izkušnje učiteljev kažejo, da se zunanja in notranja 

motivacija lahko v eni sami aktivnosti medsebojno povezujeta in tako vplivata druga na drugo. 

Meni, da je takšna delitev motivacije »preveč toga in ne more zajeti vseh ravni in vrst 

motivacije« (prav tam, str. 201). 

Pri proučevanju in spodbujanju motivacije je koristno razlikovati troje (Marentič Požarnik, 

2018, str. 201): 

‒ razlogi, zakaj se določene dejavnosti sploh lotevamo, 

‒ odločitev za to, da bomo v dejavnost vložili čas in napor, 

‒ vztrajanje, da dejavnost izpeljemo do konca. 

Nekaj vmesnih stopenj med zunanjo in notranjo motivacijo (Marentič Požarnik, 2000, str. 190). 

Učimo se lahko predvsem: 

‒ zaradi zunanje prisile oz. strahu pred kaznijo, 

‒ ker zunanje zahteve ponotranjimo, sprejmemo za svoje, se zavemo nujnosti učenja, 

‒ ker pričakujemo določene koristi v prihodnje (vpis na »boljšo« gimnazijo), 

‒ ker verjamemo, da je znanje nekaj vrednega, 

‒ ker nas to, kar se učimo, živo zanima. 

5.2 Behavioristični pogled na motivacijo 

Kot smo že ugotovili, se neko vedenje pogosteje pojavlja, če je podkrepljeno. M. Juriševič 

(2012, str. 55) pravi, da se v praksi pojavljajo dobro razviti postopki za spodbujanje učenja 

zaradi njegove instrumentalne vrednosti, ki temeljijo na behaviorističnih teorijah. Motivacijske 

spodbude naj bi na podlagi behaviorističnega modela delovale kot cilj za pridobivanje ocen, 
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»saj je učenje v osnovi pojmovano kot dolgočasno ali odbijajoče« (prav tam). Avtorica pri tem 

omenja, da izhaja vedno več priročnikov o tem, kako s čim manj učenja in učenčeve aktivnosti 

dosegati čim boljše rezultate. 

B. Marentič Požarnik (2018, str. 197) omenja, da je učno motivacijo še do začetka šestdesetih 

let prejšnjega stoletja raziskovala behavioristična teorija. Avtorica pravi, da ima pozitivna 

podkrepitev, ki jo dobi učenec v obliki pohvale, nagrade ali neke informacije, motivacijsko 

funkcijo, ki ga spodbudi, da vztraja pri določenem vedenju ali nalogi. Tudi A. Woolfolk (2002, 

str. 321) ugotavlja, da se razumevanje učenčeve motivacije z vidika behavioristične teorije 

začne z analizo spodbud in nagrad. Podkrepitve, kot so ocene, zvezdice, lizike ipd., 

predstavljajo zunanja sredstva motiviranja. Da pri tem ne vidi nič slabega, omeni B. Marentič 

Požarnik (2018, str. 197) in opozori, da otroka ne smemo gledati le iz behaviorističnega vidika 

kot nepopisan list papirja, kjer bi njegovo vedenje usmerjali zgolj z nagradami in kaznimi. 

Avtorica povzema, da je učinek motivacije odvisen od tega, kako si posameznik razlaga 

nagrado. Lahko jo vidi kot informacijo o lastnih zmožnostih in priznanje za trud ali pa kot 

zunanjo kontrolo, ki ga omejuje pri možnosti odločanja. Če je bila nagrada dana za sodelovanje 

v skupini in ni bila vezana na konkreten dosežek, jo lahko posameznik doživlja kot podkupnino.  

B. Ribič Hederih (2008, str. 96) navaja, da se zunanjo motivacijo povezuje s podkrepitvami in 

kaznovanjem. Avtorica navaja Skinnerja (1969), ki je kaznovanje odsvetoval, priporočal pa 

nagrade za dejanja, ki jih storijo učenci. Principi pogojevanja, ki se uporabljajo za motiviranje 

učencev, so zaželeni le, ko učenca priučimo določenih oblik vedenja ali spretnosti, zaradi 

katerih se mu poveča zanimanje za določeno vsebino. To pa pomeni, da smo z zunanjimi 

spodbujevalci dosegli notranjo motivacijo. B. Ribič Hederih še omenja, da je »zunanja 

motivacija relativen prediktor otrokovega vedenja« (prav tam). Čeprav učencem ponudimo 

nagrado, ni nujno, da se bodo ugodno odzvali.  

6. Pregled raziskav o nadziranju vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami 

V pregledu literature smo našli kar nekaj tujih raziskav, medtem ko je raziskav na slovenskih 

tleh bolj malo, le-te pa niso tako obsežne ali pa podkrepitve raziščejo le iz določenega zornega 

kota.  

6.1 Raziskave v tujini 

Najbolj znan in obsežen pregled raziskav so naredili avtorji Deci, Koestner in Ryan (1999), ki 

so povzeli 128 raziskav o vplivu »zunanjih« nagrad na notranjo motivacijo in dve leti zatem to 

ponovno analizirali. Pri tem naj še opozorimo, da so avtorji (2001) s terminom zunanje nagrade 

(angl. extrinsic rewards) merili na nagrade, kot so »zlate zvezdice, nagrade za najboljše učence, 

častne vloge, pice za branje« (str. 1). Nagrade so razdelili na verbalne in oprijemljive. V 

nadaljevanju se bomo osredinili na to, kaj so ugotovili glede oprijemljivih nagrad oz. 

podkrepitev. 

Avtorji (2001) so opisali kognitivno teorijo ocenjevanja (angl. cognitive evaluation theory), ki 

govori o tem, da je notranja motivacija prirojena psihološka potreba po znanju in 

samoodločanju. Nagrade naj bi imele dva vidika. Prvi je informacijski, ki odraža usposobljenost 
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za samoodločanje in s tem povečuje notranjo motivacijo, drugi pa nadzorovalni vidik, ki 

spodbudi zunanje pridobljen dražljaj in s tem spodkopava notranjo motivacijo. Kognitivna 

teorija ocenjevanja analizira vrste nagrad, ki so jih deležni posamezniki, da bi določila, ali je 

posameznik nagrado doživel iz informacijskega vidika ali pa iz nadzorovalnega.  

Ryan, Mims in Koestner (1983) so sistem nagrad in nalog/aktivnosti razdelili v tri kategorije: 

‒ aktivnosti, ki niso bile pogojene z nagradami (angl. task-noncontingent rewards): 

nagrade niso bile dane za opravljeno aktivnost, ampak za kakšen drug razlog (npr. 

udeležba pri aktivnosti); 

‒ aktivnosti, ki so bile pogojene z nagrado (angl. task-contingent rewards): nagrade so 

dane za opravljeno aktivnost; 

‒ ciljno naravnane nagrade (angl. performance-contingent rewards): nagrade dane za zelo 

dobro opravljeno aktivnost. 

Deci, Koestner in Ryan (2001) so dodatno razlikovali med aktivnostmi, ki so bile pogojene z 

nagrado in jih razdelili na: 

‒ nagrada za celotno opravljeno aktivnost (angl. completion-contigent rewards), 

‒ nagrada za sodelovanje (angl. engagement-contingent rewards): nagrada za 

sodelovanje v aktivnosti, vendar aktivnosti ni treba opraviti v celoti. 

Avtorji so metaanalizirali 128 raziskav o tem, kako zunanje nagrade vplivajo na notranjo 

motivacijo. Ugotovili so, da vse oprijemljive nagrade, pričakovane nagrade, nagrade za 

sodelovanje, nagrade za celotno opravljeno aktivnost, aktivnosti, ki so bile pogojene z nagrado, 

in ciljno naravnane nagrade zmanjšujejo notranjo motivacijo. Oprijemljive nagrade so v večji 

meri zmanjšale notranjo motivacijo otrokom kot pa študentom. Otroci so bili manj radovedni, 

izgubili so interes in vztrajnost pri učenju. Najbolj so notranjo motivacijo zmanjšale ciljno 

naravnane nagrade, ki so bile zastopane v največji meri.  

Avtorji predlagajo, da naj bi oprijemljive nagrade ponudili v tistih primerih, v katerih ljudje 

sicer brez nagrade ne bi sodelovali. Takšen način nagrajevanja je nadzirajoč in v ljudeh zbuja 

občutek, da se vedejo na določen način zaradi nagrade same. Avtorji sicer poudarijo, da naj 

nagrade ne bi delovale nadzorujoče, če bi posameznikom nagrado ponudili nepričakovano, 

takoj po končani nalogi. V tem primeru bi bilo tudi manj verjetnosti, da bi nagrada zmanjšala 

notranjo motivacijo.  

D. Stipek (2002) pravi, da so rezultati raziskav o vplivu zunanjih nagrad na notranjo motivacijo 

v nasprotju z behavioristično teorijo podkrepitev. Po tej teoriji naj bi podkrepitev vedenje 

povečevala. Avtorica omenja atribucijske teoretike, ki pravijo, da ob ponujeni nagradi za neko 

aktivnost ljudje nagrado vidijo kot razlog za sodelovanje v aktivnosti, čeprav imajo zadosten 

notranji interes, da bi brez nagrade uspeli opraviti nalogo. Ker pa je njihova percepcija za razlog 

opravljanja aktivnosti drugačna zaradi ponujene nagrade, prenehajo z aktivnostjo, ko nagrade 

ni več.  

Avtorica to poveže z načelom diskontiranja (angl. discounting principle), ki pravi, da če je ena 

možna razlaga za vedenje osebe izstopajoča, potem bodo vse druge razlage neupoštevane. To 

pomeni, da je zunanja nagrada, ki je bila ponujena za neko aktivnost, večinoma bolj izstopajoča 

kot pa notranji razlogi osebe za aktivnost, ki jo je opravila. Posledično se ob ponujeni nagradi 
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za aktivnost zmanjšuje notranja motivacija, oseba pa nagrado zazna kot vzrok za vključevanje 

v aktivnost. 

V svoji raziskavi sta Flora in Flora (1999) raziskovala bralne navade študentov, ki so se kot 

učenci udeležili bralnega projekta »Book It«, kjer so za branje dobivali brezplačne pice ali pa 

so jim starši v otroštvu za branje plačevali. Bralni projekt je vodilo podjetje »Pizza Hut«, ki je 

otroke nagrajevalo z brezplačno pico, če so dosegali bralne cilje, ki so jih določili učitelji. Če 

je učenec dosegel cilj, mu je učitelj dal certifikat, s katerim je lahko dobil brezplačno pico v 

omenjeni piceriji. Program je bil ustvarjen leta 1985, zato so avtorji lahko anketirali študente, 

ki so bili v projektu udeleženi kot otroci, in preučili, kakšen vpliv so imele nagrade na branje 

učencev. Avtorja poročata, da je v šolskem letu 1995–1996 sodelovalo 22 milijonov otrok iz 

Avstralije, Kanade in ZDA.  

Študente so anketirali, koliko gradiva preberejo v enem tednu, kakšna je njihova notranja 

motivacija pri branju in če so se udeležili bralnega projekta kot učenci ali pa so jim starši v 

njihovem otroštvu za branje dali denar. Odgovarjali so tudi na vprašanja, kako je to vplivalo na 

njihovo učenje branja, užitek in količino prebranega gradiva. 

Rezultati raziskave so sledeči: 

Preglednica 4: Prikaz rezultatov raziskave o bralnih navadah študentov 

Študentje so kot učenci za branje bili nagrajeni z brezplačnimi picami ali s plačilom staršev. 

Notranja motivacija je vplivala na količino prebranega gradiva, užitek ob branju ali učenje 

branja.  

V primeru, kjer so dobili brezplačne pice, je notranja motivacija najbolj vplivala na količino 

prebranega gradiva (80 študentov), nekoliko manj na učenje branja (53 študentov) in najmanj 

na užitek ob branju (30 študentov).  

V primeru, kjer so za branje dobili plačilo staršev, je notranja motivacija najbolj vplivala na 

količino prebranega gradiva (25 študentov), nekoliko manj na učenje branje (19 študentov) in 

najmanj na užitek ob branju (9 študentov).  

Iz preglednice lahko razberemo, da je notranja motivacija imela vpliv/ni imela vpliva na skoraj 

enako število študentov za učenje branja, kjer so dobili brezplačne pice in za količino 

prebranega gradiva, kjer so dobili plačilo staršev. Notranja motivacija ni imela vpliva na večje 

število študentov (kot pa je imela vpliv) za užitek ob branju, kjer so dobili brezplačne pice in 

za užitek ob branju ter učenje branja, kjer so dobili plačilo staršev. 
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 količina prebranega gradiva 2 študenta 24 študentov 25 študentov 

užitek ob branju 3 študentje 39 študentov 9 študentov 

učenje branja 0 študentov 39 študentov 19 študentov 



Eva Tomažič (2019): Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli 

24 

Avtorja je v zaključku zanimalo, kako okolje vpliva na vedenje in kako nagrada vpliva na 

prihodnja vedenja, ki so bila včasih nagrajena. Sklicujeta se na ugotovitve raziskave, ki sta jo 

izvedla Cameron in Pierce (1994), ki pravita, da je v razredu nagrada lahko uporabljena za 

vzdrževanje učenčeve notranje motivacije, medtem ko so oprijemljive nagrade ponujene za 

nivo uspešnosti. Učenci tako ostajajo motivirani za neko področje. Flora in Flora (1999) na 

podlagi ugotovitev iz svoje raziskave in raziskave omenjenih avtorjev, menita, da vedenje, ki 

ni več podkrepljeno z oprijemljivimi nagradami, v nadaljnje vzdržuje notranja motivacija.  

Na drugi strani pa so nekateri avtorji prišli do drugačnih zaključkov. V svoji raziskavi je Porter 

(2007) ugotavljal dosežke uporabe žetoniranja s 750 učenci. Ugotovil je, da je uporaba žetonov 

vodila do višjih učnih dosežkov in prisotnosti učencev v razredu. Porter trdi, da ljudje radi 

dobivajo nagrade, kot so žetoni ali razne bonus točke, s katerimi lahko kupijo določen predmet.  

Njeru (2012) je izvedel raziskavo, v kateri so učitelji disciplinirali učence na različne načine. 

Ena izmed možnosti je bila uporaba oprijemljivih nagrad. Uporabljali so knjige, svinčnike, 

radirke in sladkarije, kot kazen pa so jim odtegnili možnost dobivanja nagrad. Avtor je ugotovil, 

da je bil vpliv nagrad večinoma pozitiven, v redkih primerih pa se učenci niso odzvali na kazen.  

6.2 Raziskave v Sloveniji 

Na slovenskih tleh nismo našli tako obširnih raziskav o vplivu podkrepitev na motivacijo. 

Največ gradiva smo črpali iz magistrskih nalog študentov.  

M. Kralj (2009) je v svoji magistrski nalogi Zgodovina, kultura in motivacijska moč šolskih 

štampiljk raziskovala povezanost učne motivacije, behaviorističnih načel, samoregulacije, 

nagrad in kazni z uporabo štampiljk v šolskem prostoru. Raziskava je sicer posvečena le eni 

oprijemljivi podkrepitvi – štampiljkam, vendar avtoričine ugotovitve lahko prenesemo tudi v 

širši kontekst. 

Avtorica je izvedla akcijo raziskavo, v katero so bile vključene štiri učiteljice razrednega pouka, 

in izvedla pogovore s šestimi pedagoškimi strokovnjaki o uporabi šolskih štampiljk. Ugotovila 

je, da ima behavioristična raba štampiljk tako dobre kot slabe strani. 

Avtorica omenja sistem znakovne ekonomije, ki smo jo mi poimenovali s terminom »uporaba 

žetonov«, kamor avtorica prišteva »točke, igralni denar, žetone, zvezdice, štampiljke, kljukice«, 

in jih lahko zamenjamo za »sladkarije, igrače, denar, nakit, šolske potrebščine /…/« (str. 198). 

Te naj bi po njenih besedah pripomogle k boljšemu socialnemu vedenju in večji natančnosti pri 

nalogah.  

Poleg tega pravi, da so štampiljke »konkreten učiteljev pripomoček« in so »tudi bolj razumljive 

od zapisa«, nudijo »materialni dokaz otrokove uspešnosti« in »imajo pozitiven naboj« (str. 

204). Štampiljke naj bi pripomogle k pestrejšemu pouku, učence spodbujale k primernejšemu 

vedenju ter krepile njihovo samopodobo. 

Na drugi strani pa M. Kralj opozarja, da moramo biti pri rabi nagrad previdni. Ker so učenci v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju še zmerom notranje motivirani, avtorica predlaga, da 

naj oprijemljive nagrade ponudimo le tam, kjer učenci še niso dovolj zainteresirani.  

Navaja tudi, da štampiljke učence obvestijo o tem, kako dobro je nalogo opravil, kako se je 
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potrudil in s tem sodijo njegove osebnostne in značajske lastnosti. Štampiljke ne morejo služiti 

namesto povratne informacije, saj učenec nima »jasne predstave o svojem napredku ali znanju« 

(str. 205).  

M. Kralj omenja, da moramo uporabo podkrepitev »spremljati in jo tudi reflektirati« (str. 199). 

Pravi, da so štampiljke »del skritega kurikuluma, so bolj ali manj negativno ožigosane in 

formalno niso umeščene v vsakdanjo šolsko prakso« (str. 200). Poleg tega kriteriji za uporabo 

podkrepitev niso enotni ali oblikovani zato, da bi lahko vedenje ustrezno vrednotili. 

Avtorica ugotavlja, da rezultatov ne more posplošiti, saj so veljavni le za njen vzorec. Meni, da 

se morajo učitelji zavedati tako pozitivnih kot negativnih lastnosti zunanjih motivacijskih 

spodbud in da naj učitelji ne bi toliko posegali po tem behaviorističnem sistemu, ki je že 

nekoliko zastarel.  

Nekaj pomembnih izsledkov izvemo tudi iz diplomskega dela avtorice M. Hlad (2014) z 

naslovom Stališča in izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok. V raziskavo je bilo 

vključenih 118 staršev predšolskih otrok in 148 staršev šolskih otrok, starih od šest do enajst 

let. Ugotovila je, da starši pogosto disciplinirajo otroke tako, da jim vzamejo materialne dobrine 

in privilegije (prepoved gledanja televizije, uporabe računalnika, igrač, branja pravljic ipd.). 

Največkrat starši otroke nagradijo s sladkarijami (bonbon, čokolada, kinder jajček, sladoled) ali 

z igračami (lego kocke, vlakec). Avtorica je iz raziskave tudi ugotovila, da vsi starši svoje 

otroke ne disciplinirajo z nagradami in kaznimi.  

Čeprav se raziskava nanaša na to, kako starši disciplinirajo otroke, ne pa učitelji, se nam 

avtoričine ugotovitve zdijo pomembne, saj nam dajo vpogled v to, da je discipliniranje z 

nagrajevanjem in kaznovanjem še vedno aktualno v domačem okolju.  

7. Zagovorniki in nasprotniki 

Behavioristični način nagrajevanja in kaznovanja je bil odmeven tako v preteklosti, kot je še 

danes (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 84). Avtorici navajata, da so »negativne podkrepitve ob 

neprimernem vedenju odzivi, ki se pričakujejo od skrbnih staršev in vzgojiteljev. V drugi 

polovici 20. stoletja pa se je v vzgojni praksi uveljavilo prepričanje, ki ga potrjujejo tudi poskusi 

z živalmi, da so pozitivne podkrepitve ob primernem vedenju tisto, kar je najbolj učinkovito in 

zaželeno v vzgojnem delovanju« (prav tam, str. 85). Da je bilo behavioristično nadziranje 

vedenja v preteklosti najpriljubljenejša strategija mnogih učiteljev, omenja tudi Charles (1996, 

str. 39), ki pravi, da so bili nekateri elementi tega pristopa vključeni tudi v druge oblike 

discipliniranja.  

Zanimalo nas je, zakaj je tak način vzgoje aktualen že vrsto let. V ta namen smo zbrali kritike 

različnih strokovnjakov, ki nam bodo to pomagale razumeti. 

7.1 Zagovorniki 

Nekateri avtorji so ugotovili, da ima behaviorističen način nadziranja vedenja pozitiven vpliv.  

Cameron in Pierce (1994, v Woolfolk) sta na podlagi svojih raziskav ugotovila, da se notranja 

motivacija ohranja, »kadar so materialne nagrade (npr. zlate zvezdice, denar) ponujene skladno 
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z uspešnostjo pri nalogi, ne samo za sodelovanje« (prav tam, str. 183). Davenport (1991, str. 

152) poda mnenje o sami tehniki nadziranja vedenja, ki je enostavna za razumevanje – starši, 

učitelji in ostali vpleteni v vzgojni proces se hitro naučijo, kako nadzirati vedenje. 

Podkrepitve naj bi bile ponujene skladno z otrokovim razvojem. O tem govorijo Sloan, 

Buckholdt, Jenson in Crandall (1979, v Edwards, 2008, str. 63), ki pravijo, da morajo učenci za 

učenje imeti vsaj minimalne sposobnosti razumevanja, da jim lahko učenje postane privlačno 

(npr. branje). Menijo, da morajo biti učenci pri tem najprej zunanje motivirani, a le za določen 

čas. Ko bodo učenci razvili bralne sposobnosti, zunanja motivacija ne bo več potrebna. Poleg 

tega so pojasnili, da nekatere učence (npr. z duševnimi motnjami, psihozami) motivirajo druge 

stvari kot večino ljudi. Ti potrebujejo konkretne in takojšnje podkrepitve, da postanejo 

motivirani. 

Behavioristično nadziranje vedenja je bilo večkrat deležno kritike, da gre za podkupovanje 

posameznikov, je ugotovil Edwards (2008, str. 63). V svoji knjigi je zbral pojasnila, ki so jih 

behavioristi napisali kot odgovor na kritiko. Navedli so, da podkrepitve za učence niso nič bolj 

podkupnina kot pa plača za učitelje ali druge uslužbence. Razložili so, da se beseda podkupnina 

uporablja za ilegalna izplačila, kar pa v kontekstu oprijemljivih podkrepitev ni pravilna raba 

besede (Sloan, Buckholdt, Jenson in Crandall, 1979, v Edwards, 2008, str. 63). Charles (1996, 

str. 39) navaja, da učitelji, ki redno in dosledno uporabljajo podkrepitve, vidijo in cenijo njihov 

vpliv ter jih uporabljajo tudi naprej. Podkrepitev ne zaznavajo kot manipulacijo vedenja, ampak 

kot metodo, ki osvobaja vedenje učencev, da se vedejo na način, ki prinaša uspeh in 

zadovoljstvo. Učitelji, ki podkrepitve uporabljajo kot del svojega stila poučevanja, posledice 

vedenja določijo naravno in spontano. Ko je podkrepitev uporabljena na način, primeren 

razvojni stopnji otrok, učenci učitelja ne vidijo kot manipulatorja njihovega vedenja, ampak kot 

učitelja, ki je prijazen, premišljen in pripravljen pomagati.  

Davenport (1991, str. 188–189) navaja argumente tudi o behaviorističnem pogledu na moralni 

razvoj. Meni, da behavioristi vidijo učenje moralnega razvoja enako kot učenje kateregakoli 

drugega vedenja – kot posledico podkrepitve. Če je primerno vedenje podkrepljeno, se bo 

ponovno pojavilo. Avtor poleg tega meni, da je Kohlbergova metoda, kjer so dečki razreševali 

dileme skozi zgodbe, primerna, saj bi bilo soočanje z resničnimi problemi v realnem življenju 

neetično.  

7.2 Nasprotniki 

Na drugi strani pa različni kritiki nasprotujejo behaviorističnemu nadziranju vedenja. V 

zgornjih odstavkih smo podali nekaj argumentov za to, da takšen način nadziranja vedenja ni 

manipulativen. B. Coloroso (1996) nasprotno meni, da je behavioristično kaznovanje in 

nagrajevanje zasnovano na moči in nadzoru, da otroke sili k ubogljivosti in krni njihovo 

dostojanstvo. Avtorica v knjigi Otroci so tega vredni omenja dr. Alice Miller, ki podkrepitve s 

podkupninami in nagradami označuje kot »kamenjanje otrok s poljubi«. Izjave, kot so: »če boš 

dobil odlično oceno, ti bom kupil kolo«, »če boš nehal jokati, smeš vzeti piškot«, temeljijo na 

nadzoru in otrokom sporočajo, da je pod stalnim vplivom. Avtorica navaja, da »nadzor, ki 

prihaja od zunaj, od staršev, ni otrokov. Odgovorno se odziva le v zameno za plačilo, ne pa iz 

čuta samospoštovanja, samonadzora ali samoodgovornosti« (prav tam, str. 21). Meni, da se 
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bodo otroci, ki so jih starši vzgajali na tak način, razvili v odrasle s pretirano odvisnostjo od 

potrditev in priznanj drugih ljudi.  

Nekaj avtorjev priča, da se učenci navadijo nagrajevanja, to pa prinese različne posledice. Kohn 

(1993, v Edwards, str. 64) pravi, da bolj kot se nagrade uporablja, bolj so potrebne. Edwards 

(2008, str. 64) nadaljuje, da če so učenci navajeni učenja, ne da bi bili nagrajeni, se po uporabi 

nagrajevanja ne bodo več želeli učiti brez nagrad. A. Woolfolk (2002) omenja različne 

psihologe (Deci, 1975; Lepper in Greene, 1978; Deci in Ryan, 1985; Kohn, 1993, 1996; Lepper, 

Keavney in Drake, 1996), ki so tudi izrazili skrb, da bi »nagrajevanje učencev za njihovo učenje 

povzročilo, da bi izgubili ves interes za učenje zaradi učenja samega« (prav tam, str. 182). Kohn 

(1993, v Woolfolk) pravi, da pri nagrajevanju »učenje postane sredstvo in ne cilj« (prav tam). 

Učenci vidijo učenje kot »nekaj, kar morajo prestati, da potem dobijo nagrado«. Bolj kot se 

učenec srečuje s ponujeno oz. željeno nagrado, manj mara tisto, kar je potrebno za pridobitev 

nagrade (Kohn, 1993, v Edwards, 2008, str. 65).  

Sama tehnika nadziranja vedenja naj bi terjala veliko časa in samodiscipline. M. Pšunder (2004, 

str. 35) omenja Banduro, ki se mu je instrumentalno pogojevanje zdelo zamudno in 

neučinkovito. Bil je prepričan, da se večino ljudi ne bi dalo naučiti spretnosti, če bi učenje 

potekalo le na temelju posledic, ki sledijo vedenju. Nekaj pomanjkljivosti behaviorizma navaja 

Davenport (1991, str. 152), ki pravi, da ta tehnika zahteva ogromno časa in pozornosti staršev 

ter učiteljev. Kadar se otrokovo vedenje na začetku poslabša, je skušnjava, da se vdamo, zelo 

velika.  

Kot smo že ugotovili v prvem poglavju, naj bi bil človek po mnenju behavioristov kot nepopisan 

list papirja, ki ga oblikuje vzgoja. Tisti, ki vzgaja, oblikuje osebo po lastni želji in ob tem 

uporablja behavioristične metode (Peček Čuk in Lesar, 2009). Davenport (1991, str. 152) meni, 

da pogojevanje obravnava vedenjski problem, ne ukvarja pa se z vzrokom tega vedenja. Avtor 

pravi, da »vse« vedenje le ni naučeno. Če je neko vedenje posledica bioloških sil, se ga torej ne 

da usmerjati z behaviorističnim pogojevanjem. Nadaljuje, da je učenje in vedenje ljudi precej 

kompleksnejše kot učenje živali. Ne moremo ga razumeti in uravnavati zgolj s podkrepitvami.  

L. Marjanovič Umek in M Zupančič (2004, str. 40) navajata različne avtorje (Berger, 1986; 

Sigelman in Shaffer, 1991), ki menijo, da behaviorizem preveč poudarja vpliv okolja v 

posameznikovem razvoju in zanemarja kognitivne ter emocionalne vidike posameznikovega 

vedenja. Tako ne moremo pojasniti, zakaj nekatere podkrepitve delujejo, saj izključujemo 

dejavnike (npr. čustva, motivi), ki sodelujejo pri vzgoji. 

Davenport (1991, str. 188–189) se je osredinil tudi na pomanjkljivost glede moralnega razvoja 

in behaviorizma. Pravi, da imitacijo modela, ki je pomemben otroku, ne smemo zamenjati z 

učenjem o odnosu modela do moralnih dilem. Mlajši otroci so egocentrični in težko razumejo, 

kakšne posledice ima njihovo vedenje. Avtor izrazi skrb glede same metode, s pomočjo katere 

je Kohlberg oblikoval teorijo moralnega razvoja. Kohlberg je v svoji raziskavi spraševal le 

dečke, stare od 10 do 16 let. Pri mlajši otrocih se lahko pojavi problem, saj še ne obvladajo 

jezika v takšni meri, da bi lahko izrazili svoje ideje. Poleg tega je Kohlberg interjuval le dečke 

– obstaja verjetnost, da bi deklice odgovarjale drugače. Davenport nadaljuje, da ni nujno, da bi 

otroci v resničnem življenju naredili to, kar so povedali ob zgodbi. Nekatero vedenje je 

sprejemljivo v določenih situacijah, medtem ko v nekaterih ni. Avtor pravi, da je Kohlberg 
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podcenjeval moralne zmožnosti otrok zaradi metode, ki jo je uporabljal. Metoda se je nanašala 

na jezikovne zmožnosti otrok in njihovo zmožnost komuniciranja. Dodaja še, da so teoretiki 

socialnega učenja ugotovili, da bodo otroci pogosto posnemali vedenje nekega modela v 

določeni situaciji. Če to upoštevamo, potem moralno vedenje ne more vzdržati vseh faz 

moralnega razvoja, ki jih je oblikoval Kohlberg.  

Tudi Berryman, Hargreavers, Herbert in Taylor (1991, str. 178) se sklicujejo na Kohlbergove 

merske karakteristike zbiranja podatkov in filozofske predpostavke. Omenjajo, da je Kohlberg 

v svojo raziskavo vključil le pripadnike moškega spola. Raziskava bi bila bolj reprezentirana, 

če bi vključil tudi dekleta. 

Stopnje moralnega razvoja sovpadajo tudi z ostalimi stopnjami posameznikovega razvoja. 

Crain (2000, str. 175) pravi, da so moralne stopnje povezane s stopnjami logičnega in 

socialnega razmišljanja. Avtor poda primer, da otroci napredujejo v drugo stopnjo, ko 

»prerastejo« svojo egocentričnost v moralnem razvoju, le kadar napredujejo tudi v logičnem 

razmišljanju. Če to upoštevamo, potem obstajajo posamezniki, ki imajo vpogled v logično in 

socialno razmišljanje, vendar ne dosegajo druge stopnje moralnega razvoja. 

Berryman, Hargreavers, Herbert in Taylor (1991, str. 178) navajajo da je moralni razvoj 

pogojen z osebnimi, s socialnimi in z moralni problemi. Pomembno je, da razlikujemo med 

konvencionalnimi oz. socialnimi pravili ter moralnimi normami.  

8. Zaključek teoretičnega dela 

V teoretičnem delu smo iz vidika vedenjskih teorij, zunanje in notranje motivacije ter 

Kohlbergove teorije moralnega razvoja spoznali, kako delujejo podkrepitve.  

Ugotovili smo, da so vse omenjene teorije na različne načine povezane s podkrepitvami. Otroci 

se namreč moralne standarde učijo preko pogojevanja – spoznavajo povezavo med kaznijo in 

neprimernim vedenjem ter nagrado in primernim vedenjem (Zupančič in Justin, 1991). 

Podkrepitve, ki jih dobijo v obliki nagrad ali kazni, v učencih zmanjšujejo ali pa vzbujajo 

motivacijo. 

Za razumevanje nadziranja vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami moramo razlikovati med 

vrstami podkrepitev, pogojevanji in učinkom, ki ga imajo podkrepitve na vedenje učencev.  

V pregledu raziskav pri nas in v tujini smo ugotovili, da so avtorji prišli do različnih zaključkov 

glede tega, kakšne učinke imajo podkrepitve. Prav tako so strokovnjaki navedli različne 

argumente, ki podkrepitve zagovarjajo ali pa jim nasprotujejo.  

Iz pregleda literature smo ugotovili, da je dotična tematika izčrpno pokrita s teoretičnimi 

izhodišči, vendar je sama raba podkrepitev kot način nadziranja vedenja še vedno nerazrešena. 

Podkrepitve naj bi bile po eni strani primerne za mlajše otroke, povečevale motivacijo in otroke 

učile primernega in neprimernega vedenja, po drugi strani pa naj bi negativno vplivale na 

notranjo motivacijo, silile otroke k ubogljivosti in v njih vzbujale občutek, da so nadzorovani. 
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III.  EMPIRIČNI DEL 

9. Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave 

Vsesplošno uporabljeni principi behavioristične vzgoje, različni oz. nasprotujoči si pogledi na 

dotičen način vzgoje in pomanjkanje raziskav pri nas so razlogi, da smo se posvetili 

raziskovanju nadziranja vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami. Podkrepitve, kot so npr. 

zvezdice, značke za branje in ostale (materialne) nagrade, učitelji uporabljajo že vrsto let (Deci, 

Koestner in Ryan, 2001). Pri tem se odpirajo različne polemike, saj se je tak način vzgoje 

uporabljal že v preteklosti, dandanes pa se glede dotičnega načina vzgoje z vidika otrokovega 

razvoja vrstijo različne kritike (Zupančič in Justin 1991; Coloroso, 1996; Davenport, 1991).  

Na to temo je bilo pri nas narejenih malo raziskav (Kralj, 2009; Hlad, 2014), ki so bile bolj 

ozko usmerjene, medtem ko so se v tujini (Cameron in Pierce, 1994; Deci, Koestner in Ryan, 

1999; Flora in Flora, 1999; Porter, 2007) obširnejše ukvarjali s to tematiko. Avtorji so prišli do 

različnih zaključkov. Nekateri so ugotovili, da so notranja motivacija, interes za učenje in 

vztrajnost učencev po uporabi podkrepitev upadli (Deci, Koestner in Ryan, 1999), medtem ko 

so drugi prišli do spoznanj, da je uporaba podkrepitev vodila do višjih učnih dosežkov (Porter, 

2007), da podkrepitve sooblikujejo samopodobo učencev in jih spodbujajo k primernejšemu 

vedenju (Kralj, 2009), povečujejo prisotnost učencev v razredu (Porter, 2007), da so učenci 

prebrali več šolskega gradiva (Flora in Flora, 1999) in da podkrepitve ne zmanjšujejo notranje 

motivacije (Cameron in Pierce, 1994).  

Cilj naloge je raziskati in kritično ovrednotiti teoretične in praktične vidike behavioristične rabe 

oprijemljivih podkrepitev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, analizirati vrste, načine 

uporabe in učinke teh podkrepitev ter jih povezati z učno motivacijo, behavioristično teorijo in 

teorijo moralnega razvoja.  

9.1 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja:  

1. Ali učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? 

2. Katere oprijemljive podkrepitve uporabljajo učitelji? 

3. V katerih primerih učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? 

4. Kako pogosto učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? 

5. Ali se učenci po uporabi oprijemljivih podkrepitev vedejo primerneje? 

6. Katere so dobre in slabe strani oprijemljivih podkrepitev? 

7. Kako učenci doživljajo oprijemljive podkrepitve? 

9.2  Raziskovalna metodologija 

9.1.1  Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, 

raziskovalni pristop pa je kvantitativna in kvalitativna raziskava.  
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9.1.2 Vzorec 

V neslučajnostnem vzorcu pri anketnem vprašalniku je bilo vključenih 50 učiteljev prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Sodelovali so učitelji iz 19 osnovnih šol iz celotne Slovenije, 

ki poučujejo tako na mestnih kot podeželskih osnovnih šolah. 

V intervjuju je sodelovalo 5 učiteljic, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

iz štirih razredov po štirje intervjuvani učenci (dve deklici in dva dečka) in iz enega razreda 

osem intervjuvanih učencev (štiri deklice in štirje dečki). Učenci, ki so prinesli soglasja, so se 

za intervju javili sami in sem jih nato naključno izbrala, ali pa so jih izbrali učitelji.  

Opis vzorca učiteljev v anketnih vprašalnikih 

Preglednica 5: Številčni in odstotkovni prikaz  anketiranih učiteljev glede na spol 

Spol f f % 

Moški 2 4,0 

Ženski 48 96,0 

Skupaj 50 100,0 

V vzorcu so prevladovale osebe ženskega spola (96,0 %), moških je bilo 4,0 %. 

Preglednica 6: Številčni in odstotkovni prikaz anketiranih učiteljev glede nato, v katerem razredu 

poučujejo 

Razred f f % 

1. 16 32,0 

2. 23 36,0 

3. 11 22,0 

Skupaj 50 100,0 

Iz tabele je razvidno, da je v vzorcu sodelovalo največ učiteljev drugega razreda (36,0 %), 

nekoliko manjše število učiteljev prvega razreda (32,0 %) in najmanj učiteljev, ki poučujejo v 

tretjem razredu (22,0 %). 

Preglednica 7: Številčni in odstotkovni prikaz anketiranih učiteljev glede na delovno dobo – po 

Hubermanovem modelu 

Delovna doba v letih f f % 

1-3 10 20,0 

4-6 5 10,0 

7-18 20 40,0 

19-30 7 14,0 

31-40 8 16,0 

Skupaj 50 100,0 

Vzorec učiteljev, ki so sodelovali v anketnem vprašalniku smo glede na delovno dobo razdelili 

po Hubermanovem S-modelu profesionalnega razvoja (Javrh, 2007). 

Obdobja kariere se delijo na pet faz, skozi katere gredo učitelji. Učitelji vsako fazo doživljajo 

na drugačen način. Prva faza se imenuje preživetje in odkrivanje (učitelji vstopajo v 

poučevanje), druga stabilizacija (občutijo samozavest, razvijajo različne poklicne kompetence), 
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tretja je vzporedno razdeljena na poklicno aktivnost/eksperimentiranje (so suvereni) ali 

negotovost/revizija (doživijo »zlom«, občutijo napetost), četrta je razdeljena na sproščenost 

(eksperimentirajo, sodelujejo) ali konservativnost (občutijo nemoč), peta pa se imenuje 

izpreganje, ki je lahko »sproščeno« (vedri učitelji, angažirani) ali »zagrenjeno« (zagrenjeni 

učitelji, izčrpani) (Javrh, 2007). 

V vzorcu je sodelovalo največ učiteljev (40,0 %), ki imajo od 7 do 18 let delovne dobe, sledi 

10 % učiteljev, ki imajo od 1 do 3 leta delovne dobe, 16 % učiteljev, ki imajo od 31 do 40 let 

delovne dobe, 14 % učiteljev, ki imajo od 19 do 30 let delovne dobe in 10 % učiteljev, ki imajo 

od 4 do 6 let delovne dobe.  

Opis vzorca intervjuvanih učiteljev in njihovih učencev 

Preglednica 8: Prikaz vzorca intervjuvanih učiteljic 

 Osnovna 

šola 

Intervjuvana 

učiteljica 

Delovno 

mesto 

Razred Delovna 

doba 

Intervjuvani 

učenci 

Učiteljica A Osnovna 

šola 1 

Intervju št. 1 Angleščina 3. razred 4 leta Intervju 

št. 1.1 

Deček 

Intervju 

št. 1.2 

Deček 

Intervju 

št. 1.3 

Deklica  

Intervju 

št. 1.4 

Deklica 

Učiteljica B Osnovna 

šola 2 

Intervju št. 2 Razredni 

pouk 

2. razred 18 let Intervju 

št. 2.1 

Deček 

Intervju 

št. 2.2 

Deček 

Intervju 

št. 2.3 

Deklica 

Intervju 

št. 2.4 

Deklica 

Učiteljica C Osnovna 

šola 3 

Intervju št. 3 Podaljšano 

bivanje 

1. in 2. 

razred 

10 let Intervju 

št. 3.1 

Deček 

Intervju 

št. 3.2 

Deček 

Intervju 

št. 3.3 

Deklica 

Intervju 

št. 3.4 

Deklica 

Intervju 

št. 3.5 

Deček 

Intervju 

št. 3.6 

Deček 

Intervju 

št. 3.7 

Deklica 
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 Osnovna 

šola 

Intervjuvana 

učiteljica 

Delovno 

mesto 

Razred Delovna 

doba 

Intervjuvani 

učenci 

Intervju 

št. 3.8 

Deklica 

Učiteljica D Intervju št. 4 Podaljšano 

bivanje 

3. razred 2 leti Intervju 

št. 4.1 

Deček 

Intervju 

št. 4.2 

Deček 

Intervju 

št. 4.3 

Deklica 

Intervju 

št. 4.4 

Deklica 

Učiteljica E Osnovna 

šola 4 

Intervju št. 5 Podaljšano 

bivanje 

1. razred 40 let Intervju 

št. 5.1 

Deček 

Intervju 

št. 5.2 

Deček 

Intervju 

št. 5.3 

Deklica 

Intervju 

št. 5.4 

Deklica 

V intervjuju je sodelovalo 5 učiteljic iz različnih osnovnih šol na Gorenjskem. Na treh šolah 

smo izvedli intervjuje s po eno učiteljico, na eni šoli pa smo izvedli intervju z dvema 

učiteljicama. V oddelku vsake učiteljice smo intervjuvali po štiri učence, dve deklici in dva 

dečka. V oddelku podaljšanega bivanja, ki je vključeval oddelka prvega in drugega razreda, 

smo intervjuvali po štiri učence iz vsakega razreda. 

9.1.3 Postopek zbiranja podatkov  

Zbiranje anketnih vprašalnikov je potekalo v mesecu februarju. Prošnje za sodelovanje pri 

vprašalniku smo preko elektronske pošte poslali ravnateljem več osnovnih šol na Gorenjskem. 

Učiteljem, ki so se odzvali, smo posredovali anketne vprašalnike.  

Izvajanje intervjujev je potekalo v mesecu februarju in marcu. Pred izvedbo intervjuja smo 

ravnatelje obvestili o namenu in izvedbi raziskave. Po odobritvi smo učitelje preko elektronske 

pošte obvestili o tem, kako bo potekal intervju in kakšen je namen raziskave. Dogovorili smo 

se tudi o datumu in uri intervjuvanja. Pred izvedbo intervjuja smo pridobili pisna soglasja 

staršev. Za intervjuje smo imeli že vnaprej pripravljena vprašanja. Med samim intervjujem smo 

zaradi boljšega razumevanja postavljali tudi podvprašanja. Posamezen intervju z učitelji je 

potekal 15–30 minut, s posameznimi učenci pa približno 5 minut. 

9.1.4 Merski instrumentarij 

Podatki so bili zbrani preko dveh tehnik. Anketni vprašalnik (Priloga 1)  je sestavljen iz uvoda, 

kjer smo se predstavili in anketirance seznanili s cilji raziskave. Osrednji del vprašalnika 

sestavljajo vprašanja zaprtega tipa o vrstah in načinih uporabe podkrepitev, na katera so učitelji 

odgovarjali s 5-stopenjsko lestvico. Navedenih je bilo 12 oprijemljivih podkrepitev, ki smo jih 
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zasledili v literaturi (Kearney, 2008); Edwards, 2008), in za katere smo smatrali, da se jih 

najpogosteje uporablja v razredu na osnovi osebnih izkušenj iz pedagoške prakse. Anketiranci 

so za vsako podkrepitev navedli, ali jo uporabljajo, na kakšen način jo uporabljajo (kot kazen 

ali nagrado), v katerih primerih in kako pogosto. Lahko so dopisali podkrepitve, ki niso bile 

med navedenimi in jih uporabljajo sami. V vprašalniku sta bili postavljeni dve odprti vprašanji 

o mnenju učiteljev glede učinkov podkrepitev ter dobrih in slabih straneh njihove uporabe. 

V polstrukturiranem intervjuju z učitelji (Priloga 2) smo zastavili šest odprtih vprašanj o vrstah, 

pogostosti, načinu in učinkih uporabe podkrepitev.  

Polstrukturiran intervju z učenci (Priloga 3) je obsegal dva sklopa, vsak sklop je vseboval pet 

vprašanj o uporabi in doživljanju podkrepitev. 

9.1.5 Opis obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali po postopku kvantitativne analize v programu SPSS, in sicer 

s frekvenčno porazdelitvijo odgovorov ter po postopku kvalitativne analize (urejanje gradiva, 

določitev enot kodiranja, definiranje kategorij) (Mesec, 1998). 

Prikazali smo jih s pomočjo številčnih in odstotkovnih tabel, tabel z razdelanimi kategorijami 

in dodanimi številčnimi ter odstotkovnimi prikazi.  

10. Rezultati in interpretacija podatkov 

10.1 Ali učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? 

To je bilo prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili. Želeli smo izvedeti, kakšna je 

zastopanost uporabe podkrepitev med učitelji.  

10.1.1 Izsledki iz anketnih vprašalnikov 

Anketiranci so za vsako izmed dvanajstih podkrepitev, ki smo jih navedli, odgovorili, ali 

podkrepitev uporabljajo. 

Preglednica 9: Številčni in odstotkovni prikaz anketiranih učiteljev glede uporabe podkrepitev 

Oprijemljive podkrepitve Uporaba podkrepitev f f % 

Štampiljke Da 30 60,0 

Ne 20 40,0 

Skupaj 50 100,0 

Sladkarije Da 12 24,0 

Ne 38 76,0 

Skupaj 50 100,0 

Nalepke Da 23 46,0 

Ne 27 54,0 

Skupaj 50 100,0 

Družabne igre Da 26 52,0 

Ne 24 48,0 
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Oprijemljive podkrepitve Uporaba podkrepitev f f % 

Skupaj 50 100,0 

Igrače Da 16 32,0 

Ne 34 68,0 

Skupaj 50 100,0 

Žetoni Da 3 6 

Ne 47 94 

Skupaj 50 100,0 

Šolske potrebščine Da 4 8,0 

Ne 46 92,0 

Skupaj 50 100,0 

Knjige/revije/stripe Da 18 36,0 

Ne 32 64,0 

Skupaj 50 100,0 

Magnete Da 1 2,0 

Ne 49 98,0 

Skupaj 50 100,0 

Fotografije/ilustracije Da 3 6,0 

Ne 47 94,0 

Skupaj 50 100,0 

Šolski računalnik/osebni 

telefon 

Da 14 28,0 

Ne 36 72,0 

Skupaj 50 100,0 

Šolska glasbila Da 1 2,0 

Ne 49 98,0 

Skupaj 50 100,0 

V tabeli je navedenih 12 podkrepitev, za katere so učitelji napisali, da jih v svojem razredu 

uporabljajo. Izkazalo se je, da več kot polovica anketiranih uporablja le štampiljke (60 %) in 

družabne igre (52 %). Ostale podkrepitve uporablja manj kot polovica anketiranih, in sicer 46 % 

anketiranih se poslužuje nalepk, nekoliko manj uporabljene so knjige/revije/stripi (36 %), zatem 

sledijo igrače (32 %), šolski računalnik/osebni telefon (28 %), sladkarije (24 %), šolske 

potrebščine (8 %), žetone in fotografije/ilustracije uporablja 6 % anketiranih, le 2 % sodelujočih 

pa uporablja magnete ali šolska glasbila. 

Za večji vpogled v to, kakšna je zastopanost uporabe podkrepitev, smo izdelali preglednico, iz 

katere je vidno, kolikšno število podkrepitev uporabljajo učitelji. 

Preglednica 10: Številčni in odstotkovni prikaz uporabljenih podkrepitev med anketiranimi 

učitelji 

Št. 

podkrepitev 

Št. posameznikov 

f f % 

0 2 4 

1 6 12 
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Št. 

podkrepitev 

Št. posameznikov 

f f % 

2 14 28 

3 10 20 

4 7 14 

5 7 14 

6 4 8 

Več kot 6 0 0 

Skupaj 50 100 

Iz tabele lahko razberemo, da le 4 % učiteljev ne uporablja nobene izmed navedenih 

podkrepitev v vprašalniku. Največ anketiranih učiteljev uporablja dve podkrepitvi (28 %), 

nekoliko manj (20 %) tri podkrepitve, 14 % učiteljev se poslužuje štirih ali petih podkrepitev, 

12 % uporablja eno podkrepitev in 8 % šest podkrepitev. Nihče izmed učiteljev ne uporablja 

več kot šest podkrpeitev. 

10.2.2 Izsledki iz intervjujev 

V intervjuju z učiteljicami smo najprej razložili, kaj so oprijemljive podkrepitve. Na vprašanje, 

ali uporabljajo oprijemljive podkrepitve, so vse odgovorile pritrdilno. Če so imele težave z 

navajanjem podkrepitev (npr. navedle podkrepitve, ki niso oprijemljive, se niso spomnile, 

katere so uporabljale, niso vedele, ali podkrepitev spada med oprijemljive podkrepitve), smo 

jih usmerili in našteli tiste, ki smo jih navedli v anketnem vprašalniku, ker so bile največkrat 

omenjene v literaturi (Kearney, 2008, Edwards, 2008) in smo menili, da jih uporabljajo tudi 

učiteljice.  

Tudi od učencev smo poizvedeli, ali njihove učiteljice uporabljajo oprijemljive podkrepitve.  

Preglednica 11: Številčni in odstotkovni prikaz o odgovorih intervjuvanih učencev glede uporabe 

podkrepitev med učiteljicami 

Uporaba podkrepitev f f  % 

Da 14 58,3 

Ne 2 8,3 

Včasih 7 29,2 

Ne vem 1 4,2 

Skupaj 24 100,0 

Učenci so na vprašanje o uporabi podkrepitev odgovarjali drugače kot pa njihove učiteljice. 

Največ učencev (58,3 %) je odgovorilo pritrdilno. Nekaj jih je odgovorilo z »ne velikokrat«, 

»bolj malokrat« ali »včasih«. Te odgovore smo uvrstili v kategorijo »včasih«, ki šteje 8,3 % 

učencev. Majhen delež učencev (8,3 %) je kljub pomoči, ko smo našteli podkrepitve, ki so jih 

že povedali njihovi intervjuvani sošolci, ali pa smo uporabili katero izmed dvanajstih 

podkrepitev iz anketnega vprašalnika, odgovorilo z »ne«. En učenec (4,2 %) je odgovoril, da 

ne ve, ali njihova učiteljica uporablja podkrepitve. 

Nekateri učenci na to vprašanje niso odgovorili pritrdilno, medtem ko so njihove učiteljice 

navedle, da uporabljajo podkrepitve. Razlog za to je mogoče v tem, da učenci podkrepitve 
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doživljajo drugače in jih ne smatrajo kot  nagrado ali kazen, ali pa se podkrepitev ne spomnijo. 

Čeprav smo učencem postavili dodatna vprašanja in našteli nekaj podkrepitev, še vedno niso 

bili prepričani v odgovor. Morda so učiteljice podkrepitve uporabljale le za nekatere učence in 

tako ostali teh podkrepitev niso bili deležni in zanje niso vedeli.  

10.2 Katere oprijemljive podkrepitve uporabljajo učitelji? 

Drugo raziskovalno vprašanje se navezuje na prvo in je hkrati izhodiščno za nadaljnja 

vprašanja, ki so se navezovala na ta odgovor oz. dotično podkrepitev/podkrepitve, ki so jo/jih 

navedli učitelji. 

10.2.1 Izsledki iz anketnih vprašalnikov 

Podkrepitve, ki so bile navedene v anketnem vprašalniku in jih učitelji uporabljajo, si lahko 

ogledamo v preglednici št. 5 v prejšnjem podpoglavju. V spodnji preglednici pa smo predstavili 

podkrepitve, ki so jih anketirani dodatno navedli. 

Preglednica 12: Številčni in odstotkovni prikaz dodatno navedenih podkrepitev 

Ali uporabljate še katere 

druge podkrepitve? 

f f % 

Da 4 8,0 

Ne 46 92,0 

Skupaj 50 100,0 

Iz preglednice je razvidno, da 46 %  anketiranih ne uporablja drugih oprijemljivih podkrepitev, 

le 8 % učiteljev pa je navedlo, da uporablja še katere druge podkrepitve. 

Navajamo odgovore učiteljev, ki uporabljajo druge podkrepitve: 

Vprašalnik št. 14: »Pošastni kozarec – nagrada za lepo vedenje.« 

Vprašalnik št. 25:»Podobno kot nalepke – učencu nekaj na hitro narišem in napišem v oblačku 

pohvalo ali spodbudo (npr. sonce, smejko, čebelica).« 

Vprašalnik št. 39: »Diplome oz. priznanja, kot nagrado. Evidenca za bonton oz. kršitve 

(tedenska tabela) – kazen (odvzem igre).« 

Vprašalnik št. 44: »Za različna opravljena dela imam stalne nagrade z različnimi imeni (npr. 

bralna frnikola).« 

V vseh primerih učitelji podkrepitve uporabljajo kot nagrado, v vprašalniku št. 39 pa je 

navedena tudi kazen. Anketirani učitelj v vprašalniku št. 25 kot podkrepitev navaja risbo (s 

spodbudo ali pohvalo), ki jo nariše učencu. To bi lahko uvrstili v kategorijo 

»fotografije/ilustracije«. Anketiranec je sicer navedel, da to podkrepitev uporablja »podobno 

kot nalepke«. Predvidevamo, da ima risba enak namen kot nalepke ali pa služi namesto nalepk, 

saj jim nariše nek motiv (»sonce, smejko, čebelica«).  

Anketiranec (vprašalnik št. 39) je navedel dve podkrepitvi, in sicer diplomo oz. priznanje ter 

tedensko tabelo. Predvidevamo, da kršitve beležijo v tabelo in glede na stanje zapisov določijo 

kazen. Tabela sama po sebi ni oprijemljiva podkrepitev, razen če bi za evidenco uporabljali npr. 

nalepke. Prav tako ne izvemo, katera igra je učencem vzeta. To je lahko npr. družabna igra, 
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prosta igra, igrače ipd. 

10.2.2 Izsledki iz intervjujev 

Učiteljice smo vprašali, katere podkrepitve uporabljajo v razredu. Če so imele pri tem 

težave, smo našteli nekaj oprijemljivih podkrepitev (npr. nalepke, igrače, družabne igre …)  

Preglednica 13: Prikaz odgovorov intervjuvanih učiteljic, katere podkrepitve uporabljajo 

Intervjuvane učiteljice Oprijemljive podkrepitve 

V preteklosti Danes 

Učiteljica A Zvezdice, bonboni Posnetki, štampiljke 

Učiteljica  B / Štampiljke, sladkarije 

Učiteljica  C  Bonboni Igra 

Učiteljica  D Bonboni, radirke, svinčniki Štampiljke 

Učiteljica  E / Štampiljke, bonboni 

V intervjuju so vse učiteljice navedle vsaj eno podkrepitev, ki jo trenutno uporabljajo. Omenile 

so tudi podkrepitve, ki so jih uporabljale to šolsko leto, a se jih ne poslužujejo več (Učiteljica 

A: »Pred počitnicami so dobili bonbone.«, »Zbirali so zvezdice na plakatu.«), ter podkrepitve, 

ki jih uporabljajo občasno (Učiteljica C: »Včasih sem jim dajala bonbone.«) ali zgolj 

priložnostno (Učiteljica D: »Ko smo se šli kviz, sem jim dala radirke in svinčnike.«). 

Vse učiteljice so uporabljale ali še vedno uporabljajo sladkarije: 

Učiteljica B: »Sladkarije uporabljam priložnostno. Kadar se vzorno vedejo do sošolcev, kadar 

me zelo presenetijo …« 

Učiteljica D: »Malo reguliramo … enkrat smo imel nek projekt … tisti, ki je vse pojedel na 

krožniku, je dobil na koncu tedna bonbon.« 

Učiteljica E: »Kakšen bonbonček dam, ko mi kaj pomagajo.« 

Štiri učiteljice so navedle, da uporabljajo štampiljke: 

Učiteljica A: »Včasih jim dam štampiljke, če kakšen prinese pokazat dodatno nalogo, če kaj 

pobarvajo, napišejo ali prepišejo. Toliko, da res vidim, da so se potrudili. Če povejo pesmico, 

tudi dobijo štampiljko.« 

Učiteljica B: »Štampiljke uporabim namesto kljukice, za dobro opravljeno nalogo.« 

Učiteljica D: »Štampiljke uporabljam za pridnost.« 

Učiteljica E: »Ko lepo pobarvajo pobarvanko, dobijo štampiljko.« 

Ostale podkrepitve, ki jih uporablja le posamezna učiteljica, so: posnetki, zvezdice, igra, šolske 

potrebščine in pobarvanke: 

Učiteljica A: »Uporabljam tudi posnetke. Če so trije napisani na tablo, ne gledajo posnetka in 

če preštejem več kot 5 sekund in ni tišine, ne gledajo posnetka. Na koncu ure glasujejo, kateri 

posnetek bi gledali iz seznama. Seznam imajo pritrjen na tabli, pri naslednji uri ga gledamo.« 

»Pred počitnicami so dobili bonbone. Zbirali so zvezdice na plakatu, in kdor je zbral vse 

zvezdice, je dobil bonbon.« 
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Učiteljica C: »Igrače, po domači nalogi je čas za igro. Dokler ni narejena naloga, se ne igrajo.« 

Učiteljica D: »Ko smo se šli kviz, sem jim dala radirke in svinčnike.« 

Učiteljica E: »Ko lepo pobarvajo pobarvanko, dobijo štampiljko.« 

Opazno je, da so podkrepitve med intervjuvanimi učiteljicami dokaj priljubljene. Iz odgovorov 

lahko razberemo, da nekatere podkrepitve uporabljajo pogosteje, druge manj pogosto, občasno 

ali priložnostno.  

Tudi učence smo vprašali, katere podkrepitve uporabljajo njihovi učitelji. To smo izvedeli z 

vprašanji, ki so sicer navedena v dveh ločenih sklopih (sklop o nagradah in sklop o kaznih): 

»Ali te učiteljica kdaj nagradi? S čim te nagradi?« in »Ali te učiteljica kdaj kaznuje? S čim te 

kaznuje?«  Usmerjali smo jih tako, da smo našteli nekaj podkrepitev in jih vprašali, če npr. kdaj 

za nagrado dobijo bonbon, kaj učiteljica stori, če se neprimerno vedejo, ali jim npr. vzame 

igrače ipd. 

Preglednica 14: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev, katere podkrepitve uporabljajo 

učiteljice 

Intervjuvani učenci Oprijemljive podkrepitve 

Učiteljice A Posnetek, igra, bonboni, nalepke 

Učiteljice B Bonboni, štampiljka, risanka, pravljica 

Učiteljice C Igrače, bonboni 

Učiteljice D Igrače, bonboni 

Učiteljice E Sladkarije, štampiljke 

Učenci učiteljice A so tako kot učiteljica omenili uporabo posnetkov in bonbonov, niso pa 

omenjali uporabe štampiljk in zvezdic. 

Intervju št. 1.1: »Ja, s posnetkom. Če smo pridni, izžrebamo posnetke.« 

Intervju št. 1.2: »Ja, s posnetkom.« 

Intervju št. 1.3: »Ja. Če smo pridni lahko gledamo, posnetek, se igramo, če smo ful pridni, se 

gremo kakšno dobro igrico.« »Včasih nas nagradi z bonboni.«  

Intervju št. 1.4: »Ja, kar velikokrat. Včasih mi tudi kaj da – bonbončke in nalepke. Imamo tudi 

posnetke.« 

Učenci učiteljice B so tako kot učiteljica omenili uporabo sladkarij in štampiljk, kot dodatno 

podkrepitev pa so navedli risanke: 

Intervju št. 2.1: »Včasih nas nagradi z risanko, bonboni, štampiljko.« 

Intervju št. 2.2: »Ja, nagradi nas z bonboni, če smo pridni, pravljico ali pa risanko.« 

Intervju št. 2.3 »Ja. Nagradi nas z bonboni, takrat ko nekaj tiho delamo.« 

Intervju št. 2.4: »Ja. Nagradi nas z bonbonom, v zvezek za nalogo dobimo štampiljko.« 

Predvidevamo, da učenci pri pouku gledajo risanke ob določenih priložnostih in jih imajo za 

nagrado, saj jim risanke predstavljajo zabavo in sprostitev, ne pa učenja. 

Učenci učiteljice C niso bili prepričani, katere podkrepitve uporablja njihova učiteljica. Izmed 
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osmih učencev so štirje omenili bonbone, ena izmed teh učenk pa je omenila tudi igrače (»Ja, 

včasih dobimo bonbone. Po domači nalogi se lahko igramo z lego kockami.«) Odgovore 

učencev pripisujemo temu, da se v podaljšanem bivanju igrajo vsak dan in imajo to za 

samoumevno aktivnost, ne pa kot nagrado.  

Odgovori učencev učiteljice D so se zelo razlikovali od odgovora njihove učiteljice. Vsi učenci 

so omenili bonbone ali igrače, medtem ko je njihova učiteljica govorila o uporabi štampiljk, ki 

jih učenci vsakodnevno dobivajo. Občasno uporabi bonbone in šolske potrebščine. Učiteljica 

je v intervjuju povedala: »Učenci vsak teden dobijo kartončke, na vsakem je pet prostorov za 

vsak dan v tednu. Vsakič na koncu pouka pridejo do mene in če si zaslužijo, dobijo štampiljko. 

Če zberejo vseh pet, gre v žreb, in tisti, ki je izžreban, lahko izbira med nagradami.«  

Predvidevamo, da učenci štampiljke ne smatrajo kot podkrepitve, saj jim sama po sebi ne 

prinese nagrade. Če zberejo pet štampiljk, gre njihov kartonček v žreb. Njihova učiteljica je 

glede tega dodala: »Malo priredim, da vsi pridejo na vrsto, vsi imajo možnost, da so izžrebani.« 

Učenci imajo torej možnost, da so izžrebani le enkrat, dokler ne pridejo na vrsto vsi, ki ustrezajo 

za sodelovanje v žrebu. Izžrebani lahko izbira med različnimi nagradami, kot so »izbor za 

risanko, igro, ki jo prinese ali predlaga, s prijateljem gre 5 minut prej na kosilo«. Nagrade torej 

ne dobi samo učenec, čigar karton je bil izžreban, ampak so nagrade deležni tudi drugi.  

Učenci učiteljice E so navedli enake podkrepitve kot njihova učiteljica. Le ena učenka je 

omenila štampiljke, ki jo dobijo za pobarvanko: 

Intervju št. 5.1: »Včasih da sladkarije.«  

Intervju št. 5.2: Ja, sladkarije takrat, ko pomagamo.« 

Intervju št. 5.3: »Ja, kdaj s čokoladicami, bonboni, štampiljkami. Če naredimo kakšno risbico, 

si lahko damo štampiljko. Če je lepo narejeno dve, drugače pa eno.«  

Intervju št. 5.4: »Ja, z bonbončki, za veliko noč nam je dala čokoladico. Ko smo pridni, nas 

nagradi.«  

 

10.3 V katerih primerih učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve?  

To je tretje raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili. S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti, 

na kakšen način učitelji uporabijo podkrepitve (nagrada ali kazen) in kaj morajo storiti učenci, 

da učitelji uporabijo podkrepitev.  

10.3.1 Izsledki iz anketnih vprašalnikov 

V vprašalniku smo učiteljem najprej zastavili vprašanje, na kakšen način uporabljajo 

podkrepitve. Obkrožili so lahko kot nagrado, kazen, ali pa oboje skupaj. Nato so na obkrožen 

odgovor dopisali, v katerem primeru uporabijo podkrepitve.  

V spodnji tabeli so naštete podkrepitve, za katere so učitelji navedli, ali jih uporabljajo kot 

kazen, nagrado ali oboje. 
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Preglednica 15: Številčni in odstotkovni prikaz odgovorov anketiranih učiteljev o načinu uporabe 

podkrepitev 

Oprijemljive 

podkrepitve 

Način uporabe podkrepitve f f % % vseh 

anketirancev 

Štampiljke Kot nagrada 29 96,7  58,0 

Kot kazen 1 3,3 2,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 30 100,0  

Sladkarije Kot nagrada 12 100,0 24,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 12 100,0  

Nalepke Kot nagrada 23 100,0 46,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 23 100,0  

Družabne igre Kot nagrada 26 92,2 52,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 2 7,1 4,0 

Skupaj 28 100,0  

Igrače Kot nagrada 10 62,5 20,0 

Kot kazen 3 18,8 6,0 

Kot kazen in nagrado 3 18,8 6,0 

Skupaj 16 100,0  

Žetone Kot nagrada 3 100,0 6,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 3 100,0  

Šolske potrebščine Kot nagrada 3 75,5 6,0 

Kot kazen 1 25,0 2,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 4 100,0  

Knjige/revije/stripe Kot nagrada 16 88,9 32,0 

Kot kazen 1 5,6 2,0 

Kot kazen in nagrado 1 5,6 2,0 

Skupaj 18 100,0  

Magnete/značke Kot nagrada 1 100,0 2,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 1 100,0  

Fotografije/ilustracije Kot nagrada 2 66,7 4,0 

Kot kazen 1 33,3 2,0 
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Oprijemljive 

podkrepitve 

Način uporabe podkrepitve f f % % vseh 

anketirancev 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 3 100,0  

Šolski 

računalnik/osebni 

telefon 

Kot nagrada 14 100,0 28,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 14 100,0  

Šolska glasbila Kot nagrada 1 100,0 2,0 

Kot kazen 0 0,0 0,0 

Kot kazen in nagrado 0 0,0 0,0 

Skupaj 1 100,0  

Iz preglednice je razvidno, da največ anketirancev podkrepitve uporablja zgolj kot nagrado, le 

nekaj jih uporablja kot kazen in nagrado ali zgolj kot kazen. Vsaka izmed navedenih 

podkrepitev je uporabljena kot nagrada: štampiljke (58 %), družabne igre (52 %), nalepke 

(46 %), knjige/revije/stripi (32 %), šolski računalnik/osebni telefon (28 %), sladkarije (24 %), 

igrače (20 %), šolske potrebščine (6 %), žetoni in fotografije/ilustracije (4 %), magneti/značke 

in glasbila (2 %). Kot nagrado in kazen anketiranci uporabljajo štiri podkrepitve izmed 

navedenih, in sicer igrače in žetone (6 %), družabne igre (4 %) in knjige/revije/stripe (1 %). 

Zgolj kot kazen uporabljajo pet podkrepitev, ki so bile navedene, in sicer 6 % anketiranih 

uporablja igrače, 2 % anketiranih pa uporablja štampiljke, šolske potrebščine, 

knjige/revije/stripe in fotografije/ilustracije.  

Pri tem se pojavlja vprašanje, zakaj večino podkrepitev učitelji uporabljajo kot nagrado. 

Predvidevamo, da ima pri tem vlogo sama podkrepitev. Večina oprijemljivih podkrepitev, ki 

jih učitelji uporabljajo v šolskem prostoru, so v vsakdanjem življenju učencev predmeti, ki 

predstavljajo nekaj pozitivnega, nekaj, kar si želijo, kar jim predstavlja vir ugodja, sprostitve 

ali zabave (npr. nalepke, družabne igre, igrače …). V šolskem prostoru, kjer poteka vzgojno-

izobraževalni proces, pa ti predmeti dobijo drugačen pomen. Lahko jih uporabimo kot »nekaj 

več«, nekaj, kar si učenci lahko »zaslužijo« in jim predstavlja nagrado. Kot kazen jih lahko 

najlažje uporabimo tako, da jim ob neprimernem vedenju odvzamemo (npr. igrače, družabne 

igre, šolski računalnik/osebni telefon, knjige/revije/stripe). Podkrepitve kot kazen bi lahko 

uporabili tudi tako, da jih učenci »pridobijo« (npr. štampiljka ali nalepka z žalostnim motivom). 

Nekatere podkrepitve bi lahko uporabili kot nagrado in kazen (npr. učenci dobijo igrače, ob 

neprimernem vedenju jih vzamemo), medtem ko npr. sladkarije težje uporabimo na oba načina.  

V spodnji tabeli so naštete podkrepitve, za katere so učitelji, ki podkrepitev uporabljajo, 

navedli, v katerih primerih jo uporabijo. Iz odgovorov anketiranih smo ustvarili kategorije, 

poleg pa je zapisano število odgovorov, ki pripadajo posamezni kategoriji. Nekateri učitelji so 

navedli več različnih možnosti uporabe za posamezno podkrepitev. 
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Preglednica 16: Prikaz odgovorov anketiranih učiteljev, v katerih primerih uporabijo 

podkrepitve 

Oprijemljiva 

podkrepitev 

Kot nagrada Kot kazen 

Kategorije Št. pojavljanja 

kategorij 

Kategorije f 

Štampiljke Trud za opravljeno 

nalogo 

16 

 

Neopravljena naloga 1 

Opravljena naloga 10 

Samoiniciativnost 2 

Pomoč v razredu 2 

Branje 1 

Vedenje 3 

Sladkarije Trud za opravljeno 

nalogo 

3 / / 

Znanje 1 

Upoštevanje pravil 3 

Pomoč v razredu 1 

Branje 2 

Vedenje 2 

Nalepke Trud za opravljeno 

nalogo 

8 / / 

Opravljena naloga  3 

Vedenje 4 

Upoštevanje pravil 2 

Znanje 1 

Pomoč v razredu 2 

Samoiniciativnost 1 

Branje 2 

Družabne igre Trud za opravljeno 

nalogo 

5 Neprimerno vedenje 2 

Opravljena naloga 13 

Upoštevanje pravil 3 

Vedenje 2  

Sodelovanje 1 

Igrače Opravljena naloga 6 Neopravljena  

Naloga 

 

1 Trud za opravljeno 

nalogo 

2 

Neprimerno vedenje 5 

Vedenje 1 

Žetoni Upoštevanje pravil 1 / 

Sodelovanje 1 

Šolske potrebščine Branje 1 Neprimerno vedenje 1 

Priložnostno 1  



Eva Tomažič (2019): Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli 

43 

Oprijemljiva 

podkrepitev 

Kot nagrada Kot kazen 

Kategorije Št. pojavljanja 

kategorij 

Kategorije f 

Trud za opravljeno 

nalogo 

1 

Magneti/značke Trud za opravljeno 

nalogo 

1 / 

Ilustracije/fotografije Trud za opravljeno 

nalogo 

1 Neprimerno vedenje 1 

Knjige/revije/stripi Opravljena naloga 12 Neprimerno vedenje 2 

Trud za opravljeno 

nalogo 

2 

Sodelovanje 1 

Branje 2 

Šolski 

računalnik/osebni 

telefoni 

Opravljena naloga 10 / 

Vedenje 2 

Sodelovanje 2 

Šolska glasbila Vedenje 1 / 

Anketiranci podkrepitve kot nagrado uporabljajo, kadar učenci opravijo neko nalogo, izkažejo 

trud za nalogo, se držijo dogovorjenih pravil, sodelujejo pri pouku, se primerno vedejo, so 

samoiniciativni, pomagajo v razredu, berejo ali pa se izkažejo s svojim znanjem. Podkrepitve 

kot kazen uporabljajo le ob neopravljeni nalogi ali neprimernem vedenju.  

Iz tabele lahko razberemo, da je uporaba nalepk kot nagrada zastopana z največ različnimi 

kategorijami, in sicer kar s sedmimi. S šestimi jim sledijo štampiljke in sladkarije, nato s petimi 

družabne igre, s štirimi revije/knjige/stripi, tremi šolske potrebščine, igrače, šolski 

računalnik/osebni telefon, z dvema žetoni in eno magneti/značke, ilustracije/fotografije ter 

šolska glasbila. Kot kazen so podkrepitve zastopane z dvema kategorijama le igrače, štampiljke, 

družabne igre, šolske potrebščine, ilustracije/fotografije, knjige/revije/stripi pa z eno kategorijo. 

Iz tabele je razvidno, da učitelji podkrepitve kot nagrade največkrat uporabljajo, ko učenci 

opravijo neko nalogo. V to kategorijo smo uvrstili odgovore, ki so povezani z različnimi 

nalogami oz. aktivnostmi pri pouku. Učitelji podkrepitve uporabijo, kadar učenci naredijo, 

opravijo, končajo neko aktivnost pri pouku, med šolsko uro oz. če končajo pred ostalimi. V 

aktivnosti štejejo delo za šolo, domačo nalogo, pisni izdelek, vse načrtovano ali vse, kar morajo 

narediti.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 8: »Ko naredijo delo za šolo.« 

Vprašalnik št. 7: »Ko opravijo domačo nalogo.« 

Vprašalnik št. 11: »Za opravljeno delo, ne glede na pravilnost izpolnjenih nalog.« 

Vprašalnik št. 25: »Ob opravljeni nalogi, ki sem jo določila, da jo morajo narediti (kaj narisati, 

napisati, rešiti učni list … ).« 
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(nalepke) 

Vprašalnik št. 4: »Naredijo domačo nalogo, prinašajo zamaške.« 

Vprašalnik št. 8: »Domača naloga.« 

Vprašalnik št. 24: »Za opravljeno delo.« 

(družabne igre) 

Vprašalnik št. 2: »Ko končajo z nalogo, se gredo lahko igrat v igralni kotiček.« 

Vprašalnik št. 4: »Ko učenci dokončajo delo pri pouku, si lahko izberejo kakšno družabno igro, 

ki je nimajo vedno na razpolago.« 

Vprašalnik št. 5: »Ko reši dogovorjene, zastavljene naloge.« 

Vprašalnik št. 30: »Če opravijo načrtovano delo v eni uri.« 

(igrače) 

Vprašalnik št. 20: »Ko učenci pri pouku opravijo zadane naloge, imajo odmor in se gredo 

igrat.« 

Vprašalnik št. 40: »Ko končajo z delom, se lahko igrajo.« 

(knjige/revije/stripi) 

Vprašalnik št. 5: »Kdor prej konča nalogo, si lahko izposodi knjigo, ki je v razredu najbolj 

priljubljena.« 

Vprašalnik št. 24: »Tisti, ki hitro končajo, si lahko izberejo za branje zanimiva besedila.« 

Vprašalnik št. 38: »Ko končajo pred ostalimi, berejo in rešujejo Ciciban, knjige, stripe …« 

Vprašalnik št. 45: »Učenci lahko prinesejo kakšno svojo knjigo v šolo in jih prebirajo potem, 

ko so že opravili delo med poukom.« 

(šolski računalnik/osebni telefon) 

Vprašalnik št. 8: »Učenci, ki hitro opravijo naloge, lahko na računalniku igrajo didaktične 

igre.« 

Vprašalnik št. 11: »Če predčasno, pravilno konča delo – uporaba računalnika, če smo v rač. 

učilnici.« 

Vprašalnik št. 41: »Ko učenci predčasno naredijo šolsko delo, skupaj igramo didaktične igre 

na računalniku.« 

Iz navedenih odgovorov učiteljev je opaziti, da učitelji štampiljke in nalepke uporabljajo kot 

»beleženje« opravljene naloge, medtem ko je uporaba družabnih iger, igrač, knjig/revij/stripov 

in šolskega računalnika/osebnega telefona namenjena zapolnitvi časa, ki ostane, če učenci 

hitreje končajo delo. Pri slednjem pa se pojavlja dvom, ali so dotične podkrepitve 

behaviorističnega značaja in če so, ali so uporabljene na pravilen način. Kot smo že ugotovili, 

je podkrepitev tisto, kar povečuje možnost pojavljanja vedenja. Učenci so torej nagrajeni, če 

končajo delo prej kot ostali. Pri tem se lahko zgodi, da bi se osredotočali na kvantiteto šolskega 

dela – da bi čim prej opravili nalogo, da bi se lahko šli »igrat«. Pri tem je bistveno, da učitelj 
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poudari pomembnost kvalitetno opravljenega dela, da podkrepitve uporablja premišljeno in da 

vsebujejo vzgojno-izobraževalne prvine. To je ustrezno storil učitelj v vprašalniku št. 41, ki je 

navedel, da učenci na računalniku igrajo didaktične igre. 

Druga najpogostejša uporaba podkrepitev kot nagrade je, ko učenci izkažejo trud ob neki 

nalogi. Kot nalogo so našteli delo, neko določeno nalogo, opravljeno delo, domačo nalogo ali 

delo med poukom. Ta aktivnost je lahko dana doma ali v šoli oz. med poukom. Podkrepitev 

uporabijo, kadar se učenci za nalogo zelo potrudijo, si prizadevajo, nekaj naredijo odlično, 

vložijo veliko truda, se nadpovprečno potrudijo, hitro in dobro opravijo, so natančni in vztrajni.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 4: »Ko se še posebej potrudijo pri nalogah (lahko v šoli ali doma).« 

Vprašalnik št. 12: »Če se zelo potrudijo za kakšno nalogo, dobijo štampiljko z motivom po 

želji.« 

Vprašalnik št. 29: »Naloga ni nakracana in daje vtis, da se je učenec pri njej potrudil po svojih 

zmožnostih.« 

(sladkarije) 

Vprašalnik št. 23: »Ko se potrudijo za kakšno nalogo, ki sem jo določila.« 

Vprašalnik št. 38: »Kadar so nekaj naredili odlično, vložili veliko truda.« 

(nalepke) 

Vprašalnik št. 14: »Kadar se kdo zelo potrudi, naredi dodatne učne liste ipd.« 

Vprašalnik št. 19: »Za zelo dobro opravljeno nalogo, v katero je bilo potrebno vložiti veliko 

truda (npr. daljši spis, plakat …).« 

Vprašalnik št. 35: »Za posebej opravljeno delo, naredi več kot ostali.« 

(družabne igre) 

Vprašalnik št. 6: »Ko učenci naredijo domačo nalogo in se pri tem tudi potrudijo.« 

Vprašalnik št. 24: »Ko vsi učenci dano nalogo pri pouku nadpovprečno opravijo.« 

(igrače) 

Vprašalnik št. 1: »Ko neko nalogo hitro in dobro opravijo.« 

Vprašalnik št. 8: »Ko se potrudijo za določeno nalogo in ostane še nekaj časa.« 

(šolske potrebščine) 

Vprašalnik št. 25: »Ko se potrudijo, da lepo pišejo ‒ zanimiv svinčnik.« 

(knjige/revije/stripi) 

Vprašalnik št. 6: »Učenci, ki hitro in dobro opravijo delo med poukom, lahko berejo otroške 

revije, ki jih imamo v učilnici.« 

Vprašalnik št. 14: »Če se potrudijo pri neki nalogi in končajo pred drugimi, gredo v bralni 

kotiček, kjer imajo na voljo različne knjige.« 
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(magneti/značke) 

Vprašalnik št. 34: »Magnet smeško za izdelavo odličnega plakata.« 

(ilustracije/fotografije) 

Vprašalnik št. 20: »Natančnost, vztrajnost, trud – vesel obrazek.« 

Učitelji uporabljajo različne podkrepitve, da bi učence nagradili za njihov trud. Tako kot pri 

prejšnji kategoriji o opravljenih nalogah, tudi tukaj učitelji učence nagradijo bodisi tako, da s 

podkrepitvijo obeležijo njihov trud, da dobijo štampiljko, nalepko, magnet/značko in 

ilustracijo/fotografijo, bodisi zapolnijo čas z uporabo igrač ter knjig/revij/stripov. Pomembno 

je, da so učenci deležni podkrepitev, ko se za neko stvar potrudijo. Tako se zavedajo, da 

podkrepitev ni samoumevna. Učitelji s podkrepitvami povečujejo možnost pojavljanja vedenja, 

saj se učenci zavedajo, da bodo nagrajeni, če se bodo znova potrudili. Pri tem pa se pojavlja 

past, da bi nagrada postala učenčev cilj, trud pa le sredstvo za doseganje cilja. 

Učitelji uporabijo podkrepitve kot nagrado, kadar se učenci primerno vedejo. Anketiranci so 

navedli, da se morajo učenci lepo obnašati, vzorno, primerno vesti ali imeti lep odnos do 

sošolcev, učiteljev.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 5: »Dnevno beleženje vedenja.« 

Vprašalnik št. 15: »Lep odnos do sošolcev in učiteljev.« 

(sladkarije) 

Vprašalnik št. 9: »Tisti, ki so zbrali največ zvezdic za lepo obnašanje.« 

Vprašalnik št. 27: »Disciplinski uspehi. Vzorno vedenje v razredu, ko ni učiteljice, red pri delitvi 

malice in med malico, vedenje, ko ima učiteljica razgovor z nekom, ki pride v razred.« 

(nalepke) 

Vprašalnik št. 11: »Ko se učenci lepo obnašajo, na plakat dobijo nalepko zvezdice.« 

Vprašalnik št. 21: »Lepo vedenje.« 

(družabne igre) 

Vprašalnik št. 7: »Ko se lepo obnašajo in nam zaradi tega ostane dovolj časa.« 

Vprašalnik št. 14: »Če so vedenjsko uspešni po predhodnem dogovoru.« 

(igrače) 

Vprašalnik št. 2: »Če se primerno vedejo, se lahko igrajo s svojimi igračami.« 

(šolski računalnik/osebni telefon) 

Vprašalnik št. 6: »Ko se lepo obnašajo, lahko izglasujejo, kateri posnetek (imam seznam) si 

bodo ogledali naslednjo uro.« 

(šolska glasbila) 
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Vprašalnik št. 47: »Če se zmenimo, da se bodo npr. tisti dan primerno vedli, gremo za nagrado 

v glasbeno učilnico.« 

Iz odgovorov izvemo, da so učenci nagrajeni za primerno vedenje, vendar ne vemo, kaj je za 

učitelje primerno vedenje. Učitelj se z učenci v vprašalniku št. 47 predhodno dogovori, da se 

morajo primerno vesti, da dobijo nagrado. V vprašalniku št. 9 učenci dobijo nagrado 

(sladkarije), ko zberejo dovolj zvezdic ob primernem vedenju. Zvezdice služijo kot 

generalizirane podkrepitve, s katerimi učenci »kupijo« rezervne podkrepitve (sladkarije). 

Naslednja kategorija, ki je bila zastopana, je branje. Učitelji največkrat učence nagradijo, kadar 

preberejo knjigo, opravijo bralno hišico, izpolnijo bralni list, bralno značko ali berejo pravljice 

pred sošolci.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 44: »Za prebrano knjigo.« 

(sladkarije) 

Vprašalnik št. 32: »Ko opravijo bralno hišico (14 dni branja), dobijo 1 bonbon.« 

Vprašalnik št. 42: »Na koncu meseca, ko prinesejo izpolnjen bralni list, dobijo bonbonček oz. 

kinder čokoladico.« 

(nalepke) 

Vprašalnik št. 46: »Ko prinesejo v šolo izpolnjeno bralno hišico.« 

(šolske potrebščine) 

Vprašalnik št. 34: »Pri zaključku bralne hišice in bralne značke.« 

(knjige/revije/stripi) 

Vprašalnik št. 14: »Za opravljeno bralno značko.« 

Vprašalnik št. 37: »Za branje pravljic pred sošolci.« 

Pri tem se pojavlja dvom, ali je nagrajevanje osnovnih sporazumevalnih sposobnosti primerno. 

V svoji raziskavi sta Flora in Flora (1999) raziskovala bralne navade študentov, ki so se kot 

učenci udeležili bralnega projekta, kjer so za branje dobivali denar. Izkazalo se je, da polovici 

študentov nagrada ni pomagala pri tem, da bi se naučili bolje brati. 

V zgornjih primerih je bila večina učencev sicer nagrajena za samo kvantiteto branja – da 

preberejo določeno število knjig za bralno značko, ne za njihovo kvaliteto branja. Vseeno pa 

moramo biti pri tem previdni, saj razvijanje bralnih zmožnosti v prvih letih šolanja obsega velik 

del učnega procesa, s katerim je povezana nadaljnja učna učinkovitost. 

Upoštevanje pravil je bila ena izmed zastopanih kategorij. Učitelji nagradijo učence, če 

upoštevajo pravila, ki so se jih predhodno dogovorili.  

(sladkarije) 

Vprašalnik št. 15: »Nagrada ob koncu tedna za upoštevanje dogovorov.« 

(nalepke) 
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Vprašalnik št. 16: »Upoštevanje dogovorjenih pravil in prinašanje pripomočkov pri učencih, ki 

jih pogosto oz. skoraj nikoli nimajo.« 

(družabne igre) 

Vprašalnik št. 26: »Kadar se držijo pravil, ki smo se jih dogovorili.« 

(žetoni) 

Vprašalnik št. 36: »Če je upošteval pravila/navodila.« 

Učitelji se v zgornjih primerih dogovorijo z učenci, da morajo upoštevati pravila. Pri odgovoru 

iz vprašalnika št. 15 lahko razberemo, da je nagrada pričakovana, saj jo dobijo ob koncu tedna. 

V ostalih primerih ne moremo razbrati, ali se učitelj z učenci dogovori, ali bodo ob upoštevanju 

pravil dobili nagrado, ali pa je nagrada dana nepričakovano. Iz primerov (vprašalnik št. 16, 36) 

lahko razberemo, da določeni učenci dobijo nagrado, ne vemo pa, ali se morajo v ostalih 

primerih vsi v razredu držati pravil, da dobijo nagrado. 

Učitelji učence nagradijo tudi za sodelovanje.  

 (družabne igre) 

Vprašalnik št. 9: »Ko sodelujejo, razmišljajo.« 

(žetoni) 

Vprašalnik št. 41: »Uporabljam jih za motiviranje za sodelovanje pri pouku. Primer: če ne boš 

motil pouka, dobiš na koncu ure žeton. Za zbrane žetone sledi nagrada, ki pa ni materialna.« 

(knjige/revije stripi) 

Vprašalnik št. 40: »Sodelovanje pri dramatizaciji.« 

(šolski računalnik/osebni telefoni) 

Vprašalnik št. 29: »Kadar sodelujejo in so zavzeti za delo, le-to podkrepimo z računalnikom. 

Vprašalnik št. 35: »Za nagrado dobro opravljenega dela in sodelovanja pri pouku nadgradimo 

znanje z delom v računalniški učilnici.« 

V vprašalniku št. 41 vidimo, da anketirani uporablja tehniko žetoniranja. Žetoni, ki jih dobijo 

za neko želeno vedenje, prinesejo nagrado. Podkrepitev s šolskim računalnikom anketirana 

uporabita, kadar so učenci zavzeti za delo in sodelujejo.  

Pomoč v razredu je ena izmed kategorij, ki je bila zastopana.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 3: »Pomoč učencem v razredu.« 

Vprašalnik št. 17: »Medsebojna pomoč.« 

(sladkarije) 

Vprašalnik št. 1: »Ko pospravijo razred.« 

(nalepke) 

Vprašalnik št. 28: »Učenci, ki so pomagali pri učenju ali delu, dobijo nalepko z motivom živali.« 
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Vprašalnik št. 30: »Pospravljanje razreda.« 

Iz zgornjih primerov se ne da razbrati, kdaj učitelji uporabijo podkrepitve za pomoč v razredu. 

Predvidevamo, da jih uporabljajo bolj redko, saj je možnosti, da učenci pomagajo v razredu 

veliko, od učitelja pa je odvisno, kdaj bo nagradil učence. Učitelj in učenci se lahko predhodno 

dogovorijo ali pa učitelj sam presodi, kdaj bo uporabil podkrepitve.  

Učitelji uporabijo podkrepitev, kadar učenci pokažejo samoiniciativnost. Po njihovih besedah 

je to, kadar se učenci brez učiteljeve spodbude odločijo, da bodo opravili neko nalogo.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 34: »Za samoiniciativno opravljene naloge, npr. pospravljanje učilnice, lep 

odnos do sošolcev in učiteljev.« 

Vprašalnik št. 49: »Ko naredijo kaj, kar sicer ni obvezno ali pa si izmislijo sami in pridejo 

pokazat (v povezavi s snovjo).« 

(nalepke) 

Vprašalnik št. 25: »Samoiniciativna pomoč sošolcu.« 

Vprašalnik št. 31: »Ko se zmenimo za kakšno posebno nalogo, ki ni obvezna za vse. Tisti, ki 

naredi, dobi nalepko.« 

Iz zgornjih odgovorov ne moremo razvideti, ali je nagrada dana kot presenečenje ali pa je 

pričakovana. Sami ugotavljamo, da bi bilo v primeru učenčeve samoiniciativnosti bolje, če bi 

bila nagrada nepričakovana, saj je samoiniciativnost nekaj, kar posameznik stori sam od sebe – 

torej je notranje motiviran. Predvidevamo, da če bi bila nagrada pričakovana, bi zmanjšala 

učenčevo notranjo motivacijo. 

Učitelji so navedli, da učence podkrepijo za njihovo znanje.  

(sladkarije) 

Vprašalnik št. 46: »Pri učenju matematike. Kadar tekmujemo v znanju.« 

(nalepke) 

Vprašalnik št. 42: »Pri preverjanju znanja.« 

Občasna podkrepitev znanja sicer lahko popestri učenje, ni pa primerno, da učitelj pogosto 

uporablja nagrajevanje znanja, saj znanje postane sredstvo za doseganje cilja (podkrepitve), ne 

pa cilj sam po sebi. 

Posebno kategorijo, ki ima le eno navedbo, smo poimenovali priložnostno. 

(šolske potrebščine) 

Vprašalnik št. 42: »Uporabim ob posebnih priložnostih (npr. za konec šolskega leta, za kakšen 

izjemni razredni dosežek).« 

Iz primera je razvidno, da učitelj uporabi podkrepitev le ob izjemnih ali redkih okoliščinah kot 

je konec šolskega leta ali razredni dosežek učenca. Podkrepitev je torej dana nenapovedano kot 

presenečenje.  
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Iz odgovorov anketiranih je razvidno, da se kazni poslužuje veliko manj učiteljev.  

Učitelji kaznujejo učence, ko se neprimerno vedejo. Po navedenih odgovorih je to, kadar z 

družabnimi igrami, igračami in šolskimi potrebščinami grdo ravnajo, se neprimerno igrajo, jih 

ne pospravijo, neprimerno rokujejo z njimi, se igrajo med poukom, motijo delo ali ne poslušajo. 

(družabne igre) 

Vprašalnik št. 22: »Učencem odvzamem družabne igre, če se neprimerno vedejo ali grdo 

ravnajo z njimi.« 

Vprašalnik št. 43: »Ko ne upoštevajo pravil, ki se tičejo lepega vedenja, vzamem družabne 

igre.« 

(igrače) 

Vprašalnik št. 1: »Kot kazen se jim določene igrače vzame, če se z njimi neprimerno igrajo ali 

jih po končanem pouku ne pospravijo.« 

Vprašalnik št. 2: »Neprimerno vedenje ˗ krajša igralna urica.« 

Vprašalnik št.15: »Ob neprimernem vedenju se med odmorom ne smejo igrati z igračami, ves 

oddelek se naslednji dan ne sme igrati, če ne pospravijo igrač po igri v dogovorjenem času.« 

(šolske potrebščine) 

Vprašalnik št. 25: »Odvzamem potrebščine, s katerimi se igrajo med poukom, motijo delo.« 

(ilustracije/fotografije) 

Vprašalnik št. 20: »Učencu, ki klepeta in med pogovorom skače v besedo, na mizo položim znak 

stop. Gre bolj za usmerjanje vedenja kot za kazen.« 

(knjige/revije/stripi) 

Vprašalnik št. 36: »Povzetek iz knjige ob neposlušanju.« 

Vprašalnik št. 43: »Ob neprimernem vedenju branja nimajo.« 

Iz odgovorov je razvidno, da učitelji večinoma kaznujejo tako, da učencem odvzamejo 

podkrepitev, ki so jo dobili kot nagrado ali pa jim je bila obljubljena kot nagrada, ali prepovejo 

njegovo uporabo. Učitelji (vprašalnik št. 22, 43) družabne igre, šolske potrebščine (vprašalnik 

št. 25) in igrače (vprašalnik št. 1, 7, 44) odvzamejo v primeru neprimernega vedenja ali pa jim 

vzamejo čas, ki je namenjen igri (vprašalnik št. 2, 15). Zanimiv je primer vprašalnika št. 20 in 

36, kjer učenec, ki ga učitelj kaznuje za neprimerno vedenje, podkrepitev dobi.  

Poleg neprimernega vedenja pa je vzrok kaznovanja neopravljena naloga.  

(štampiljke) 

Vprašalnik št. 34: »Če nimajo domače naloge, poprave, dobijo žalostno štampiljko (strela, 

oblak).«  

(igrače) 

Vprašalnik št. 48: »Če ne naredi naloge ali se neprimerno vede, mora med igro sedeti na svojem 

mestu.« 
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Učitelj v vprašalniku št. 34 uporabi podkrepitev tako, da učenec dobi štampiljko, medtem ko je 

učencu (vprašalnik št. 48) podkrepitev odvzeta.  

10.3.2 Izsledki iz intervjujev 

Tako kot v anketnih vprašalnikih, smo tudi učiteljicam v intervjuju postavili vprašanje, na 

kakšen način uporabljajo podkrepitve, ki so jih navedle, in v katerih primerih.  

Preglednica 17: Prikaz odgovorov intervjuvanih učiteljic, v katerih primerih uporabijo 

podkrepitve 

Iz tabele lahko razberemo, da učiteljice v večini podkrepitve uporabljajo kot nagrado, le v dveh 

primerih kot kazen. Tako kot pri anketnem vprašalniku lahko odgovore učiteljic povzamemo v 

podobne kategorije.  

Prva kategorija, ki jo bomo obravnavali, je uporaba nagrad ob primernem vedenju učencev 

ali kazni ob neprimernem vedenju. 

Učiteljica A učence ob primernem vedenju nagradi z zvezdicami, bonboni ali posnetki. 

Povedala je, da so učenci dobili bonbon, če so zbrali zvezdice: »Pred počitnicami so dobili 

bonbone. Zbirali so zvezdice na plakatu. Če so se lepo obnašali, so dobili zvezdico. Kdor je 

zbral vse zvezdice, je dobil bonbon.«  Pravi, da posnetek uporabi vsako uro, če so upoštevali 

dana pravila: »Če več kot trije niso napisani na tablo ter če preštejem do 5 in v razredu nastane 

tišina.« Po njenih besedah pa posnetek uporabi kot kazen tako, da jim možnost uporabe gledanja 

posnetka odvzame. To stori, kadar ne upoštevajo danih pravil, ki jih je navedla, in kadar so 

»nemirni, ni reda in discipline, kadar prekinjajo pouk ali me ne poslušajo«. Intervjuvana 

učitelja je tudi povedala, da si je na začetku šolskega leta pomagala tako, da je ob neprimernem 

vedenju učencev začela šteti, a to ni pomagalo. Po pogovoru z razredničarko, ki ji je povedala, 

da so najuporabnejše pozitivne podkrepitve, je uporabila oprijemljivo podkrepitev: »Odločila 

sem za zvezdice. Dva meseca je bilo v redu. Vmes so se že naveličali, potem pa sem to zamenjala 

s posnetki.« 

Intervjuvane 

učiteljice 

Oprijemljive 

podkrepitve 

Način uporabe  

 

 Kot nagrada Kot kazen 

Učiteljica  A Zvezdice, bonboni, 

posnetki 

Primerno vedenje Neprimerno vedenje 

Učiteljica  B Sladkarije Priložnostno / 

Štampiljke Opravljena domača naloga / 

Trud za opravljeno domačo 

nalogo 

Učiteljica  C Igrače Opravljena domača naloga Neprimerno vedenje 

Učiteljica  D Štampiljke Primerno vedenje / 

Bonboni Priložnostno / 

Šolske potrebščine Priložnostno / 

Učiteljica  E Štampiljke Trud za opravljeno nalogo / 

Bonboni Pomoč v razredu / 
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Učiteljica D učence ob primernem vedenju nagradi s štampiljkami. Povedala je, da jih uporablja 

za pridnost: »Če imajo več kot dve opozorili, ne dobijo štampiljke.« Uporabo štampiljk je 

razložila tako: »Vsak teden dobijo kartončke, na vsakem je pet prostorov za vsak dan v tednu. 

Vsakič na koncu pouka učenec dobi štampiljko, če si jo zasluži. Če zbere vseh pet, gre v žreb, 

in tisti, ki je izžreban, lahko izbira med nagradami, npr. izbor za risanko, igro, ki jo prinese ali 

predlaga, s prijateljem gre 5 minut prej na kosilo.« 

Naslednja kategorija je uporaba podkrepitev kot nagrad ob opravljeni nalogi/trudu za 

opravljeno nalogo in kazni ob neprimernem vedenju. 

Učiteljica C, ki poučuje v podaljšanem bivanju, pravi, da učenci lahko uporabljajo igrače, ko 

naredijo domačo nalogo. »Dokler ni narejena naloga, se ne igrajo.« Za kazen pa učencem ob 

neprimernem vedenju odvzame igrače, če z njimi grdo ravnajo. 

Učiteljica B je povedala, da uporablja dvoje vrst različnih štampiljk za domačo nalogo, eno ob 

zgolj opravljeni nalogi in drugo ob trudu za opravljeno nalogo: »Imam mini štampiljko za 

opravljeno nalogo in štampiljko bravo, ko se vidi, da je bil vložen trud, je naloga estetska, ima 

neko dodano vrednost na osnovno nalogo.«  

Učiteljica E uporablja štampiljke, ko učenci »lepo pobarvajo pobarvanko«. 

Zadnja kategorija je uporaba podkrepitev kot nagrad ob določenih priložnostih.  

Učiteljica B je povedala, da priložnostno kot nagrado uporablja sladkarije: »Kadar se vzorno 

vedejo do sošolcev, kadar me zelo presenetijo (da nekdo spontano zaploska sošolcu).« 

Intervjuvanka je povedala, da podkrepitev uporabi ob posebnih situacijah, ki so povezane z 

odnosi in kadar neko dejanje vidi kot možnost vzgojno-izobraževalnega dejavnika. Navedla je 

primer: »Enkrat smo preštevali do sto in vsi so zelo motili. Po dolgem času je nekemu učencu 

le uspelo, vsi smo mu ploskali, dala sem mu bonbon. Nato je eden izmed učencev rekel, zakaj 

tudi on ne more dobiti bonbona. Nato smo o tem imeli debato.« 

Učiteljica D je povedala, da v razredu podkrepitve usklajuje. Enkrat kot nagrado uporabi 

bonbone, drugič pa šolske potrebščine: »Imeli smo projekt, da je tisti, ki je pojedel vse na 

krožniku, dobil na koncu tedna bonbon. Ko smo se šli kviz, sem jim dala radirke in svinčnike.« 

Zadnja kategorija, z enim odgovorom, je pomoč v razredu. 

Učiteljica B kot podkrepitev uporablja bonbone: »Za pospravljanje, če mi pomagajo.« 

Iz pogovorov lahko razberemo, da podkrepitve kot kazen in nagrado uporabljata učiteljica A, 

kjer so učenci deležni posnetkov ob primernem vedenju, ob neprimernem pa jim odvzame 

možnost ogleda posnetka, in učiteljica C, ki učencem dovoli uporabo igrač ob opravljeni 

domači nalogi, če pa učenci neprimerno rokujejo z igračami, jim te odvzame. Vse ostale 

podkrepitve intervjuvane učiteljice uporabljajo kot nagrado.  

Za večino podkrepitev učenci vedo, kdaj jih dobijo, npr. ko naredijo domačo nalogo, kadar so 

tiho, ne klepetajo, ko se potrudijo pri barvanju pobarvanke. Pri učiteljici B, ki sladkarije 

uporablja priložnostno, kadar jo učenci presenetijo, učenci ne pričakujejo, da bodo dobili 

podkrepitev.  
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Preglednica 18: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev, v katerih primerih učiteljice uporabijo 

podkrepitve   

Intervjuvani 

učenci 

Oprijemljive 

podkrepitve 

Način uporabe 

Kot nagrada Kot kazen 

Učiteljice A Posnetek 

igra 

Primerno vedenje Neprimerno vedenje 

Nalepke 

bonboni 

Priložnostno / 

Učiteljice B Bonboni Priložnostno / 

Pravljica 

risanke 

Primerno vedenje 

Štampiljke Trud za opravljeno nalogo 

Opravljena naloga 

Učiteljice C Bonboni Priložnostno / 

Igrače Opravljena naloga 

Učiteljice D Bonboni Priložnostno / 

Igrače 

Učiteljice E 
Sladkarije 

Pomoč 

Priložnostno 

 

Štampiljke Opravljena naloga 

trud za opravljeno nalogo 

Igrače / Neprimerno vedenje 

Učence intervjuvanih učiteljic smo vprašali, ali jih njihova učiteljica kdaj nagradi/kaznuje in s 

čim jih nagradi/kaznuje.  

Učenci učiteljice A so omenili, da kadar so »pridni«, lahko gledajo posnetke (»če smo pridni, 

dobimo za izžrebat posnetke«) ali pa se igrajo (» … če smo ful pridni, se gremo kakšno dobro 

igrico«). Navedene podkrepitve smo uvrstili v kategorijo primerno vedenje. 

Ena učenka je omenila uporabo bonbonov in nalepk (»včasih mi tudi kaj da – bonbončke in 

nalepke«). Podkrepitev smo uvrstili v kategorijo priložnostno. 

Učenci niso omenili uporabo zvezdic (zbiranje zvezdic na plakatu ob primernem vedenju). 

Njihova učiteljica je dejala, da je to uporabljala pred počitnicami. Učenci so morda na dotično 

podkrepitev pozabili, ker je od takrat preteklo že nekaj časa.  

Tako kot učiteljica so tudi učenci omenili, da jim učiteljica odvzame možnost gledanja 

posnetka. Odgovore smo uvrstili v kategorijo neprimerno vedenje. 

Intervju 1.3: »Če so trije napisani na tabli, ne gledamo posnetka. Če mora učiteljica čakati več 

kot pet sekund, ne moramo gledati posnetka.« 

Intervju 1.2: »Če nismo pridni, gremo ven z njo na pogovor. Napiše nas na tablo in potem ne 

moremo gledati posnetkov.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da se učenci zavedajo, kateri ukrepi sledijo, preden jim 

učiteljica odvzame možnost gledanja posnetka. Učiteljica napiše njihova imena na tablo, z njim 
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pa opravi tudi pogovor.  

Učenci učiteljice B so tako kot učiteljica omenili uporabo bonbonov (»nagradi nas z bonboni, 

takrat ko nekaj tiho delamo«). Odgovore smo uvrstili v kategorijo priložnostno.  

Kot podkrepitev so navedli tudi štampiljke, kadar rešijo težjo nalogo (»Štampiljke dobimo zelo 

redko za res tiste težke naloge … «) ali pa zgolj, kadar rešijo domačo nalogo (»v zvezku za 

nalogo dobimo štampiljko«). Odgovor smo uvrstili v kategorijo opravljena naloga in trud za 

opravljeno nalogo. 

Ena učenka je kot podkrepitev navedla še pravljico in risanko (»nas nagradi z bonboni, če smo 

pridni, pravljico ali pa risanko«) Odgovor smo uvrstili v kategorijo primerno vedenje. 

Učenci niso navedli oprijemljivih podkrepitev, ki bi jih učiteljica uporabila kot kazen. Navedli 

so, da učiteljica »včasih da kakšnega ven, če zelo kriči«, »ko enemu nagajam, mi je rekla, da 

naj ne nagajam«, ena učenka pa je navedla, da jih učiteljica ne kaznuje. Njihova učiteljica v 

intervjuju ni omenjala kazni. 

Trije izmed osmih učencev učiteljice C so kot podkrepitev navedli bonbone. Dva učenca nista 

znala pojasniti, kdaj uporabi bonbone, eden pa je dejal, da jih uporablja včasih. Odgovore smo 

uvrstili v kategorijo priložnostno.  

Ena učenka je kot podkrepitev navedla tudi igrače, s katerimi se lahko igrajo, ko opravijo 

domačo nalogo (»po domači nalogi se lahko igramo z legokockami«). Odgovor smo uvrstili v 

kategorijo opravljena naloga.  

Njihova učiteljica je omenila zgolj uporabo igrač, ki so jim na voljo, ko opravijo domačo 

nalogo. Predvidevamo, da je učencem uporaba igrač samoumevna in je ne vidijo kot nagrado 

za opravljeno nalogo. 

Učenci niso navedli oprijemljivih podkrepitev, ki bi jih učiteljica uporabila kot kazen. Omenili 

so, da jih včasih »pošlje na klop« ali dobijo »nekaj za prepisat«.  

Njihova učiteljica je omenila, da jim igrače ob neprimernem ravnanju z njimi, odvzame. 

Učenci učiteljice D so omenili, da jih nagradi z bonboni. Eden učenec je navedel, da jih nagradi 

»zaradi kolone«, eden ni navedel razloga, ena učenka pa je dejala, da jih »včasih« nagradi z 

bonboni.  Odgovore smo uvrstili v kategorijo priložnostno. 

Ena učenka je dejala, da jih nagradi z igračami »po kosilu«. Tudi ta odgovor smo uvrstili v 

kategorijo priložnostno. 

Učenci niso navedli oprijemljivih podkrepitev, ki bi jih učiteljica uporabila kot kazen.  

Učenci učiteljice E so omenili, da jih nagradi z sladkarijami (»takrat, ko pomagamo«, »za veliko 

noč nam je dala čokoladico«, »kdaj, s čokoladicami, bonboni«). Odgovore smo uvrstili v 

kategorijo pomoč in v kategorijo priložnostno.  

Le ena učenka je omenila uporabo štampiljk (»če naredimo kakšno risbico si lahko damo 

štampiljko, če je lepo narejeno sta dve, drugače pa eno«). Odgovor smo uvrstili v kategorijo 

opravljena naloga in v kategorijo trud za opravljeno nalogo.  

Le ena učenka je navedla odvzem igrače kot kazen (»če delamo domačo nalogo in se s čim 
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igramo, nam vzame«). Odgovor smo uvrstili v kategorijo neprimerno vedenje. 

Njihova učiteljica je omenila, da morajo za kazen pospraviti igrače, vendar se to ne zgodi 

velikokrat. Intervjuvana učiteljica ni navedla, v katerem primeru se posluži te kazni. 

10.4 Kako pogosto uporabljate oprijemljive podkrepitve?  

To je četrto raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili. Zanimalo nas je pogostost uporabe 

oprijemljivih podkrepitev v razredu.  

10.4.1 Izsledki iz anketnega vprašalnika 

V vprašalnikih so anketiranci za vsako podkrepitev, ki so jo označili, ali jo uporabljajo kot 

nagrado, kazen ali oboje skupaj, navedli, kako pogosto jo uporabljajo. V preglednici so 

odgovori učiteljev, ki uporabljajo nagrado in kazen ločeni, ker se pogostost uporabe nagrade in 

kazni skupaj razlikuje. 

Preglednica 19: Prikaz odgovorov o pogostosti uporabe podkrepitev med anketiranimi učitelji 
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lj

iv
a

 

p
o

d
k

re
p

it
ev

 Način 

uporabe 

∑ 

f 

f% 

 

Zelo 

redko 

Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Štampiljke Kot 

nagrado 

29 

100,0 

1 3,4 13 44,8 13 44,8 2 6,9 0 0,0 2,55 0,68 

Kot kazen 1 

100,0 

0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2,00 0,00 

Sladkarije Kot 

nagrado 

12 

100,0 

1 8,3 5 41,7 6 50,0 0 0,0 0 0,0 2,41 0,67 

Kot kazen 0 

100,0 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 

Nalepke Kot 

nagrado 

23 

100,0 

2 8,7 5 21,7 9 39,1 6 26,1 1 4,3 2,96 1,02 

Kot kazen 0 

100,0 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 

Družabne 

igre 

Kot 

nagrado 

28 

100,0 

0 0,0 0 0,0 15 53,6 12 42,9 1 3,6 3,5 0, 58 

Kot kazen 2 

100,0 

0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 3,00 0,00 

Igrače Kot 

nagrado 

13 

100,0 

0 0,0 0 0,0 6 46,2 2 15,4 5 38,5 3,92 0,95 

Kot kazen 6 

100,0 

1 16,7 1 16,7 3 50,0 1 16,7 0 0,0 2,67 1,03 

Žetone Kot 

nagrado 

3 

100,0 

0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3,33 0,58 

Kot kazen 0 

100,0 

0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 

Šolske 

potrebščine 

Kot 

nagrado 

3 

100,0 

0 0,00 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,00 3,00 1,00 

Kot kazen 1 

100,0 

0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 3,00 0,00 
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O
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ev

 Način 

uporabe 

∑ 

f 

f% 

 

Zelo 

redko 

Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Knjige/revi

je/stripe 

Kot 

nagrado 

17 

100,0 

0 0,00 1 5,9 10 58,8 4 23,5 2 11,8 3,41 0,80 

Kot kazen 2 

100,0 

1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,5 0,70 

Magnete/ 

značke 

Kot 

nagrado 

1 

100,0 

0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 3,00 0,00 

Kot kazen 0 

100,0 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 

Ilustracije/ 

fotografije 

Kot 

nagrado 

2 

100,0 

0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 3,50 0, 70 

Kot kazen 1 

100,0 

0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 3,00 0,00 

Računalnik

/osebne 

telefone 

Kot 

nagrado 

14 

100,0 

2 14,3 3 21,4 6 42,9 3 21,4 0 0,0 2,72 0,99 

Kot kazen 0 

100,0 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 

Šolska 

glasbila 

Kot 

nagrado 

1 

100,0 

1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,00 0,00 

Kot kazen 0 

100,0 

0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 

Na 5-stopenjski lestvici je 13 učiteljev ocenilo, da igrače kot nagrado uporabljajo s povprečno 

oceno M = 3,92.  S povprečno oceno M = 3,5 je kar 28 učiteljev ocenilo, da uporabljajo 

družabne igre, le dva učitelja pa sta z enako povprečno oceno podala odgovor glede 

ilustracij/fotografij. Sledi uporaba knjig/revij/stripov (M = 3,41), ki se  jih poslužuje 17 

učiteljev. Žetone so trije učitelji ocenili s povprečno oceno M = 3,3.  Trije anketirani so uporabo 

šolskih potrebščin ocenili s povprečno oceno M = 3,00, prav tako pa je eden anektirani učitelj 

enako ocenil uporabo magnetov/značk. Sledi uporaba nalepk (M = 2,69), ki jih je ocenilo 23 

učiteljev, in računalnika/osebnega telefona (M = 2,72), ki jih je ocenilo 14 učiteljev. Uporabo 

štampiljk (M = 2,55) je ocenilo 29 učiteljev, z nekoliko nižjo povprečno oceno (M = 2,41) pa 

je uporabo sladkarij ocenilo 12 učiteljev. Kot nagrado šolska glasbila zelo redko (M = 1,00) 

uporablja le en anketirani učitelj. 

S povprečno oceno M= 3,00 sta dva učitelja ocenila, da kot kazen uporabljata družabne igre, 

eden učitelj uporablja ilustracije/fotografije in eden šolske potrebščine. Šest učiteljev je ocenilo 

(M = 2,67) uporabo igrač. Eden učitelj štampiljke uporablja redko (M = 2,00), najbolj redko pa 

je zastopana uporaba knjig/revij/stripov (M = 1,5), ki se jih poslužujeta dva učitelja.  

Kot kazen anketirani ne uporabljajo sladkarij, nalepk, žetonov, magnetov/značk, 

računalnika/osebnega telefona in šolskih glasbil. 

Število učiteljev, ki je ocenilo pogostost uporabe podkrepitev je zelo različno. Rezultati 

pogostosti uporabe podkrepitev bi bili zanesljivejši, če bi večje število učiteljev uporabljajo 

določeno podkrepitev. Pri podkrepitvah, ki jih uporabljajo kot nagrado, je podalo odgovore 

večje število učiteljev (največ 29 učiteljev za eno podkrepitev), medtem ko podkrepitve kot 
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kazni uporabljajo le redki učitelji (največ 6 učiteljev za eno podkrepitev). Pri uporabi 

podkrepitev kot nagrade so pet podkrepitev posamezno ocenili manj kot trije učitelji, pri kazni 

pa sta posamezno podkrepitev večinoma ocenila manj kot dva učitelja. 

10.4.2 Izsledki iz intervjujev 

Tudi učiteljice v intervjujih smo vprašali, kako pogosto uporabljajo oprijemljive podkrepitve. 

Pogostost uporabe niso ocenile tako kot anketirani učitelji v vprašalnikih, ampak so navedle 

nekoliko drugačne odgovore. Nekatere so povedale, kako pogostost podkrepitev vpliva na 

učence in ali je sprememba vedenja odvisna od pogostosti podkrepitev. 

Preglednica 20: Prikaz odgovorov o pogostosti uporabe podkrepitev med intervjuvanimi 

učiteljicam 

Intervjuvane učiteljice Pogostost uporabe podkrepitev 

Učiteljica A Ne prepogosto 

Učiteljica B Dosledno 

Učiteljica C / 

Učiteljica D Ne prepogosto, dosledno 

Učiteljica E Manj pogosto 

Učiteljica A je dejala, da podkrepitve ne smejo biti prepogoste, saj tako ne bi bile več zanimive: 

»Dobro je, da podkrepitve niso ravno vsak dan. Če bi vsako uro dobili posnetke, ne bi bilo več 

zanimivo in bi se hitro naveličali. Podkrepitev ne sme biti prepogosta.« Tudi učiteljica E meni, 

da podkrepitve ne smejo biti pogoste, saj se učenci podkrepitev navadijo:  »Bolje je, če je 

podkrepitev manj pogosta, ker imajo malo večja pričakovanja in jih to bolj motivira. Če so 

podkrepitve vsak dan, se tega navadijo in jim nobena stvar nič ne pomeni.«  Učiteljica D je bila 

podobnega mnenja: »Naveličali bi se, če bi jih vsak dan nagrajevala, deležni so jih enkrat 

tedensko. Če bi vsem dajala nagrade, ne bi bilo več zanimivo.« Učiteljica je še dodala, da jo ob 

kvizu, za katerega jih je v preteklosti že podkrepila, vedno vprašajo »če je za nagrado«. Pravi, 

da učencem »na koncu vse postane nagrada«.  

Učiteljici B in D sta mnenja, da če uporabljamo podkrepitve, moramo biti pri tem dosledni. 

Učenci potrebujejo neko rutino, red ali stalnost: 

Učiteljica B: »Zelo je pomembno, če že uporabljaš podkrepitve, da jih uporabljaš dosledno. 

Nekaj časa smo imeli zvezdice (plakat vedenja) in so se kar sami spomnili. Želijo si red, 

potrebujejo stalnost, da se nekaj odvija po načrtu.  

Učiteljica D: »Všeč jim je, da so podkrepitve stalne.« 

Učiteljica C ni povedala, kako pogosto uporablja podkrepitve, podala pa je mnenje, da 

sprememba vedenja ni odvisna od pogostosti podkrepitev: »Eni so večkrat kaznovani, eni 

manjkrat, enim takoj zaleže, enim ne.« 

Vse učiteljice so podobnega mnenja, da uporaba podkrepitev ne sme biti prepogosta in če jih 

uporabljamo, naj bo to dosledno. Menijo, da se učenci pogostejših podkrepitev navadijo in jim 

niso več zanimive.  
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Pri tem se lahko pojavi problem, če so učenci sicer notranje motivirani, podkrepitev pa vpliva 

na zunanjo motivacijo. Tako lahko zunanja motivacija zmanjša notranjo (Deci, Koestner in 

Ryan, 2001). 

10.5 Ali se učenci po uporabi podkrepitev vedejo primerneje?  

Zanimalo nas je, kakšen vpliv imajo podkrepitve na učence. S petim raziskovalnim vprašanjem 

smo hoteli izvedeti, kakšen učinek imajo podkrepitve na motivacijo učencev 

10.5.1 Izsledki iz anketnega vprašalnika 

Preglednica 21: Prikaz odgovorov anketiranih učiteljev o primernejšem vedenju po uporabi 

podkrepitev 

Primernejše vedenje f f % 

Da 45 90,0 

Ne 5 10,0 

Skupaj 50 100,0 

Iz tabele lahko razberemo da je večina anketiranih (90 %) odgovorila, da se učenci po uporabi 

podkrepitev vedejo primerneje, 10 % učiteljev pa je navedlo, da se učenci po uporabi 

podkrepitev ne vedejo primerneje.  

Učitelji so za dani odgovor morali navesti pojasnilo z vsaj enim primerom. V spodnji tabeli 

smo oblikovali kategorije, kako vpliva uporaba podkrepitev glede na odgovore učiteljev. 

Nekateri so navedli več pojasnitev, zakaj se učenci vedejo primernejše. V preglednici so 

navedene kategorije v primeru primernejšega vedenja po uporabi podkrepitev in v primeru, ko 

se vedenje ne izboljša. 

Preglednica 22: Prikaz odgovorov anketiranih učiteljev o vplivu uporabe podkrepitev 

Primernejše vedenje Kategorije f 

Da 

Motivacija za delo 32 

Hvaležnost 1 

Umiritev 6 

Vpliv na čustva 2 

Odnos 2 

Motivacija za 

vedenje 

4 

Ne 
Odvisno 3 

Samoumevno 2 

Iz tabele lahko razberemo, da je največ učiteljev, in sicer kar 32 kot pojasnilo kakšen vpliv 

imajo podkrepitve, navedlo motivacijski učinek podkrepitev. Učenci naj bi po podkrepitvah 

delali bolj zagnano, se bolj potrudili za uspeh, bili motivirani za delo, se trudili, da bi še kdaj 

dobili podkrepitve in hitreje končali delo. Marentič Požarnik (2000) je navedla, da učenci 

pogosteje izvajajo neke naloge, če so bili za to podkrepljeni. To ima motivacijsko funkcijo, saj 

učenca spodbudi, da se trudi in vztraja pri določeni aktivnosti.  

Vprašalnik št. 16: »Učenci bolj zagnano delajo in ne motijo drugih.« 
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Vprašalnik št. 20: »Kadar uporabim kot kazen, se vsaj naslednji dan potrudijo, da se lahko 

igrajo.« 

Vprašalnik št. 21: »Večja motivacija za opravljanje nalog.« 

Vprašalnik št. 34: »Trudijo se, da bi še kdaj dobili nalepko ali štampiljko, pritegnejo še druge 

učence.« 

Vprašalnik št. 41: »Bolj se potrudijo, raje naredijo zadolžitev, a je rezultat kratkotrajen.« 

Vprašalnik št. 42: »Učenci, ki dobijo nagrado, se tako ali tako primerno vedejo in jim je to 

motivacija, da še naprej delajo tako dobro.« 

Vprašalnik št. 46: »Hitreje končajo delo, v nasprotnem primeru se lahko zavleče.« 

Opazimo, da so učenci motivirani tako notranje kot zunanje. Zunanje motivirani so, kadar se 

primerneje vedejo zaradi zunanjih posledic, kadar cilj ni v dejavnosti, temveč zunaj nje 

(Marentič Požarnik, 2018). To opazimo v primerih, kjer so učitelji navedli, da se učenci  

»trudijo, da bi še kdaj dobili nalepko ali štampiljko«, »vedo, da bo za igro več časa, če bo prej 

narejeno«. Kaže se tudi vpliv socialnega okolja (»pritegnejo še druge učence«), kjer učenci pri 

drugih sošolcih in sošolkah opazijo vpliv podkrepitev in se zato tudi sami potrudijo, da bi jih 

dobili. 

Učenci pa so notranje motivirani, kadar vir podkrepitev izvira iz njih in je cilj delovanja v 

dejavnosti sami (Marentič Požarnik, 2018). To lahko razberemo iz primerov, kjer so učitelji 

dejali, da se učenci »tako ali tako primerno vedejo in jih to motivira, da še naprej delajo tako 

dobro« in »so motivirani za delo«. Pri teh učencih je proces pomembnejši kot podkrepitev. 

Ostali primeri so bolj nejasni, saj ne vemo, ali so učenci bolj motivirani zaradi podkrepitve, ali 

zaradi samega procesa, npr. »hitreje končajo delo«, »učenci bolj zagnano delajo in ne motijo 

drugih«. Učitelj iz vprašalnika št. 42 pa je izrazil skrb, saj učenci »raje naredijo zadolžitev, a 

je rezultat kratkotrajen«. B. Marentič Požarnik (2018) navaja, da zunanja motivacija običajno 

ni trajna. Kadar vir zunanje podkrepitve izgine, se dejavnost preneha.  

Šest učiteljev je navedlo, da se učenci po uporabi podkrepitev umirijo. Ne motijo drugih 

sošolcev, se zberejo in zmorejo opraviti naloge: 

Vprašalnik št. 8: »Ob napovedi, da bodo dobili nagrado, se prej zberejo, umirijo, manj hodijo 

po razredu, manj odhajajo na stranišče.« 

Vprašalnik št. 24: »Učenci ob tihem branju ne motijo ostalih sošolcev.« 

Vprašalnik št. 33: »So umirjeni, izberejo tisto, kar si želijo: branje ali družabne igre.« 

Vprašalnik št. 38: »Umirijo se, zmorejo opraviti naloge.« 

Iz primerov opazimo, da določena vrsta podkrepitve vpliva na umirjenost učencev. Sklepamo, 

da učitelji lahko namerno izberejo tako podkrepitev, da so učenci pri pouku umirjeni, ko npr. 

berejo revije/knjige, ostali pa še rešujejo naloge. V vprašalniku št. 8 je anketiranec dejal, da se 

učenci že ob napovedi podkrepitev umirijo, v vprašalniku št. 38 pa učenci lažje zmorejo opraviti 

naloge, zaradi tega, ker se umirijo. V zgornjih primerih ne moremo govoriti o notranji ali 

zunanji motivaciji, razen pri vprašalniku št. 8, kjer se učenci primernejše vedejo zaradi 
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podkrepitve same. Sklepamo, da v ostalih primerih učenci nimajo podkrepitve za nagrado, 

ampak jo učitelji uporabijo kot sredstvo za umirjanje učencev.  

Štirje učitelji so navedli, da se učenci ob uporabi podkrepitev primerneje vedejo: 

Vprašalnik št. 1: »Učenci se lepše vedejo, ker vejo, da so nekaj napačno naredili ali pa so bili 

nagrajeni.« 

Vprašalnik št. 19: »Ko se nekaj časa ne morejo igrati, kot želijo, se vedenje (vsaj za nekaj časa) 

izboljša in redko ponovijo napako, ki so jo naredili, predno so bili pri meni.« 

Vprašalnik št. 2: »Disciplina je boljša, ker vedo, da bodo dobili nagrado.« 

Vprašalnik št. 5: »Z uporabo podkrepitev se vedenje izboljša, včasih jih je potrebno več ali pa 

jih zamenjati. Niso vse primerne za vse, ko to ugotoviš, pa gre. Mojim učencem največ pomeni, 

da lahko prinesejo svojo igračo, za katero so potem sami odgovorni.« 

V zgornjih primerih vidimo, da so učenci zaradi podkrepitve motivirani za primernejše vedenje. 

Opazimo, da so podkrepitve vir zunanje motivacije, ki pa lahko postopno preidejo v notranjo 

motivacijo. Učenci se ob uporabi podkrepitev zavedo, da so nekaj naredili prav ali narobe 

(vprašalnik št. 1). Da pa je podkrepitve potrebno menjati ali pa jih dodati, pove anketiranec iz 

vprašalnika št. 5. V vprašalniku št. 2 je jasno, da so učenci zunanje motivirani, saj se lepše 

vedejo zaradi tega, ker vedo, da bodo dobili nagrado.  

V kategorijo odnos smo uvrstili dva odgovora: 

Vprašalnik št. 4: »Ker jim zaupam, da bodo lepo ravnali z igračami ali družabno igro, ki je 

moja last.« 

Vprašalnik št. 6: »Izboljšujejo odnos do sošolcev.« 

Anketiranec v prvem primeru navaja pozitiven vpliv podkrepitev, ki gradijo odnos, temelječ na 

zaupanju, da bodo učenci lepo ravnali s podkrepitvijo, v drugem primeru pa podkrepitve 

izboljšujejo sam odnos med sošolci. 

Trije anketirani so navedli pozitiven vpliv podkrepitev na čustva učencev. 

Vprašalnik št. 44: »Veseli so štampiljke kot pohvale za delo.« 

Vprašalnik št. 17: »Veseli so, ko dobijo pobarvanko za lepo obnašanje po enem tednu.« 

Vprašalnik št. 3: »Hvaležni so za vsako podkrepitev, ki je pozitivna.«  

Učenci so veseli ali hvaležni, ko dobijo podkrepitev. Opazno je, da podkrepitve pozitivno 

vplivajo na čustveni svet učencev.  

Pet učiteljev je navedlo, da se učenci ob uporabi podkrepitev ne vedejo primerneje.  

Trije učitelji od petih so navedli, da je vedenje odvisno od učenca in od dane podkrepitve:  

Vprašalnik št. 40: »Odvisno od učenca, nekatere podkrepitve ne ganejo.« 

Vprašalnik št. 29: »Kakor kdaj, vedejo se primerno, če jim je nagrada všeč.« 

Vprašalnik št. 46: »Včasih podkrepitev ni dovolj.« 

Vsak učenec podkrepitve dojema na drugačen način, zato ena podkrepitev lahko v enih sproži 
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motivacijski proces, druga pa ne. Ali bo nekoga podkrepitev motivirala, je odvisno od različnih 

dejavnikov.  

Dva učitelja sta pojasnila, da se učenci ne vedejo primerneje, ker jim je nagrada že 

samoumevna: 

Vprašalnik št. 31: »Nagrajevanje vedenja, ki bi moralo biti samoumevno, lahko deluje v 

nasprotju s pričakovanim odzivom – učenci se na ta način lahko razvadijo do te mere, da se 

primerno vedejo le takrat, kadar vedo, da bodo za to nagrajeni.« 

Vprašalnik št. 48: »Učenci podkrepitev ne jemljejo kot nagrado za nekaj, ampak samoumevno. 

Dvakrat, trikrat se potrudijo, potem pa jim za nagrado postane vseeno.« 

Že v poglavju o pogostosti uporabe podkrepitev smo ugotovili, da se učenci »navadijo« 

podkrepitev, kar potrjujejo tudi zgornji primeri.  

10.5.2 Izsledki iz intervjujev 

Učiteljice so na vprašanje, Ali se učenci po uporabi podkrepitev primernejše vedejo, 

odgovarjali drugače kot pa učitelji v anketnih vprašalnikih. Postavili smo jim tudi podvprašanje: 

Ali je odzivnost/neodzivnost na uporabo podkrepitev odvisna od učenca do učenca? 

Preglednica 23: Prikaz odgovorov intervjuvanih učiteljic o  primernejšem vedenje po uporabi 

podkrepitev 

Intervjuvane učiteljice Primernejše vedenje 

Učiteljica A Včasih 

Učiteljica B Odvisno od učenca 

Učiteljica C Odvisno od učenca 

Učiteljica D Odvisno od učenca 

Učiteljica E Drugo 

Nobena izmed učiteljic ni potrdila, ali se učenci primerneje vedejo ali ne, ampak so odgovorile, 

da se včasih vedejo primerneje in da je to odvisno od učenca do učenca. Ena učiteljica pa je 

odgovorila nekoliko drugače. Pri njej podkrepitev sama po sebi ni namenjena temu, da bi se 

učenci primernejše vedli.  

Prva intervjuvana učiteljica je odgovorila, da se učenci včasih primernejše vedejo. 

Učiteljica A: »Včasih. Dobro je pri tem, ker niso vedno pridni in ne dobijo posnetka, tako da je 

posnetek samo včasih – da je res kot nagrada in ne pa nekaj vsakdanjega.« 

Učiteljica posnetke kot podkrepitev uporablja, kadar se učenci primerno vedejo.  

Tri intervjuvane učiteljice so navedle, da je primernejše vedenje odvisno od učenca do učenca. 

Učiteljica B: »Odvisno od učenca, nekaterim je to pomembno, odvisno kakšna osebnost je, 

koliko jim stvari pomenijo«.  

Učiteljica C: »Ja, odvisno je od učenca. Pri enih takoj zaleže, drugi pa lahko pol ure sedijo in 

še zmeraj ne bo bolje. Pri večini zaleže.« 

Učiteljica D: »Odvisno je tudi od učenca do učenca. Eni nimajo težav, drugim pa je to težko. 

Odvisno. Nikoli jim ne dam na izbiro, kako bodo kaznovani. Samo nagrada je na izbiro. Če 

vidijo, da je nekdo, s katerim se družijo, dobil štampiljko, se bodo tudi drugi potem bolj trudili.« 
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V zgornjih primerih lahko vidimo, da podkrepitve različno vplivajo na učence. Pri tem sta 

bistvena osebnost učenca in socialni vpliv. C. Razdevšek Pučko (2009) ugotavlja, da je razmerje 

med notranjo in zunanjo motivacijo učencev odvisno od tega, kako posameznik zaznava 

dejavnost. Lahko jo opredeljuje kot posledico lastne, notranje želje ali pa kot nekaj, kar je 

vsiljeno in pod nadzorom nekoga drugega. M. Juriševič (2012) omenja motivacijske pobudnike, 

ki spodbujajo začetek učenja. Med te uvrščamo učenčev interes (za učenje) in cilje, h katerim 

je naravnan zaradi določenih osebnih pridobitev, ki ga miselno in čustveno zadovoljujejo. 

Avtorica nadaljuje, da je pri tem pomembno tudi učenčevo vrednotenje dosežkov, njegovo 

socialno okolje in kako zaznava zahtevnost aktivnosti. V drugo skupino pobudnikov uvršča 

učenčevo samopodobo in atribucije, ki jih pripisuje svojim uspehom ali neuspehom.  

Peta intervjuvana učiteljica je odgovorila: 

Učiteljica E: »Mislim, da so zelo motivirani za štampiljke. So tudi pridni in izredno lepo 

barvajo. Navajeni so, da dobijo pobarvanko, ki jo nalepimo v zvezek. Sami rečejo, da bi radi 

barvali.« 

Iz odgovora ne moremo razbrati, ali se učenci primernejše vedejo, saj učiteljica pobarvanke 

uporablja kot del učnega procesa. Intervjuvanka je povedala, da so učenci že navajeni 

pobarvank in da si jih tudi sami želijo. 

Tako kot v anketnih vprašalnikih, kjer smo želeli izvedeti, kako podkrepitve vplivajo na učence, 

smo v intervjuju nadaljevali z vprašanjem Od česa je odvisna sprememba vedenja. Učiteljem 

smo zastavili tudi podvprašanja, ki so se navezovala na glavno vprašanje: Je podkrepitev 

odvisna od vrste, pogostosti uporabe, trajanja? Ob katerih podkrepitvah se učenci primernejše 

vedejo? Ali se učenci primernejše vedejo, ker opazijo učinke podkrepitev pri ostalih 

sošolcih/sošolkah? 

Preglednica 24: Prikaz odgovorov intervjuvanih učiteljic o odvisnosti spremembe vedenja 

Intervjuvane 

učiteljice 

Je sprememba vedenja 

odvisna od vrste, 

pogostosti uporabe in 

trajanja podkrepitev? 

Ob katerih 

podkrepitvah se 

učenci 

primernejše 

vedejo? 

Ali se učenci 

primernejše vedejo, ker 

opazijo učinke 

podkrepitev pri ostalih 

sošolcih/sošolkah? 

Učiteljica A Vrsta podkrepitve 

pogostost podkrepitve 

Ob novosti Da 

Učiteljica B Vrsta podkrepitve 

pogostost podkrepitve 

Vrsta podkrepitve 

(bonboni) 

Ne 

Učiteljica C Trajanje podkrepitve Ob odvzetju 

podkrepitve 

Ne več 

Učiteljica D Vrsta podkrepitev 

pogostost podkrepitev 

Odvisno Da 

Učiteljica E Pogostost podkrepitve Ob pričakovanih 

podkrepitvah 

Da 

Tri intervjuvane učiteljice so omenile, da je sprememba vedenja odvisna od vrste podkrepitve. 

Oseba A je dejala, da »bolj zaleže pozitivna podkrepitev«, oseba B pa da se učenci »bolj 
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primerno vedejo, ko dobijo bonbone.« Oseba D je omenila, da imajo učence »najraje 

materialne nagrade«, za katere pa sama meni, da »niso dobre«.  

Podkrepitve delimo na več vrst. Če omenimo delitev po Kearneyu (2008), so učitelji navedli 

pozitivne, zunanje in užitne podkrepitve.  

Štiri učiteljice so bile mnenja, da je sprememba vedenja odvisna od pogostosti podkrepitev. 

Oseba A dejala, da podkrepitve ne smejo biti prepogoste, »da niso ravno vsak dan« in nadaljuje, 

da bi se učenci naveličali, če bi vsako uro gledali posnetke (podkrepitev, ki jo uporablja 

intervjuvanka).  

Osebi B in D sta mnenja, da moramo biti pri uporabi podkrepitev dosledni.  

Oseba D nadaljuje, da imajo učenci radi stalnico in se zavedajo svoje odgovornosti, da prinesejo 

listek za štampiljko (podkrepitev, ki jo uporablja intervjuvanka). Intervjuvanka je sicer omenila 

pomembnost tega, da ne dobijo vsi učenci nagrade, ker »ne bi bilo več zanimivo«. Večkrat jo 

tudi vprašajo, ali bo za neko aktivnost sledila nagrada. Odgovori jim, da »se morajo v vsakem 

primeru potruditi«, na koncu pa bo povedala, ali bodo dobili nagrado. Učenci se hitro navadijo 

podkrepitev in »na koncu jim postane vse nagrada«, je še dodala učiteljica.  

Oseba B je omenila doslednost, da če ona pozabi, jo spomnijo učenci. Pravi, da jim to »preide 

v kri in se potem tako dela.«  

Oseba E je mnenja, da imajo učenci večja pričakovanja in motivacijo, če je podkrepitev manj 

pogosta. Učiteljica je podobnega mnenja kot oseba D glede tega, kako učenci doživljajo 

podkrepitve. Pravi, da »če so podkrepitve vsak dan, se jih navadijo in jim nobena stvar nič več 

ne pomeni«. Doda še: »Več truda vložijo, več jim pomeni nagrada. Pobarvanka je približno 

trikrat na teden in jim še vedno veliko pomeni, povečati pa sem morala število štampiljk. 

Nekaterim pa je vseeno in bi barvali, tudi če ne bi dobili nagrade.« 

Oseba C je omenila, da je sprememba vedenja odvisna od trajanja podkrepitve. Dodala je še, 

da za pogostost in vrsto podkrepitev težko reče, katera najbolj vpliva na učence, saj sama 

uporablja le igro. Kadar se učenci neprimerno vedejo, jim odvzame možnost igre: »V primeru, 

da po petih minutah vedenje še ni v redu, se čas podaljšuje in igro le opazujejo.«  

Iz učiteljičinega odgovora lahko sklepamo, da je sprememba vedenja odvisna od časa, ki ga 

preživijo, ko se ne igrajo.  

Da smo dobili čim večji vpogled v to, katere vrste podkrepitev povzročajo spremembo vedenja, 

smo učitelje vprašali: Ob katerih podkrepitvah se učenci primernejše vedejo? Učitelji so na 

to vprašanje odgovorili zelo različno, zato odgovorov nismo mogli kategorizirati.  

Navajamo, kar so povedali: 

Oseba A: »Če je nekaj novega, zanimivega in pozitivnega. Pri posnetkih jim je všeč, ker se 

lahko sami odločijo.« 

Oseba B: »Trudijo se bolj pri vedenju, za bonbone. Da bi npr. dobili štampiljko bravo za lepo 

nalogo in da bi bili potem naslednji dan še trije učenci z lepo nalogo – ne. Bolj jim je všeč 

bonbon kot pa štampiljka in se bolj trudijo, da bi ga dobili.« 
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Oseba C: »Pri tistih, kjer jim nekaj vzameš, kar jim je všeč, kar radi počnejo. In v mojem 

primeru je igra. Danes je pri enem vžgalo, da ne bo mogel sodelovati pri intervjuju, in je potem 

ubogal. Pri tamalih bolj vžge, če jim kaj odvzameš, kot pa kaj daš.« 

Oseba D: »Odvisno je od učenca. Trije ne zbirajo štampiljk, so se sami tako odločili. Trend. 

Drugi so to videli in jim je bilo odveč. Na začetku so vsi zbirali, ker so nekateri vedeli, da ne 

bojo dobili štampiljke, se jim ni več dalo zbirati. Kazni imajo še zmeraj, tudi če nočejo 

nagrade.«  

Oseba E: »Oni lepo delajo nalogo, če vejo, da bomo šli v telovadnico. Če bojo hitro in pravilno 

rešili, bodo imeli več časa za telovadnico.« 

Odgovori učiteljic se med seboj razlikujejo. Iz odgovora učiteljice A lahko razberemo, da se 

učenci primernejše vedejo ob podkrepitvi, ki pritegne njihovo pozornost, pri posnetkih pa na to 

vpliva možnost samoodločanja.  

Pri učiteljici B sklepamo, da primernejše vedenje ni odvisno od vrste podkrepitve, ampak od 

tistega, za kar so dobili podkrepitev. V dotičnem primeru je to naloga, pri kateri se učenci ne 

bodo bolj trudili, da bi jo opravili in tako dobili štampiljko. Trudili bi se za tisto nalogo, po 

kateri dobijo bonbon. Učiteljica je v intervjuju povedala, da bonbone uporabi ob posebnih 

situacijah, »ki se tičejo odnosov, kadar je neko dejanje kot vzgojno-izobraževalni moment«. 

Učencem torej več pomenijo tovrstne situacije, kot pa to, da bi imeli dobro opravljeno domačo 

nalogo.  

Učiteljica C je s primerom ponazorila, da se učenci primernejše vedejo, če jim nekaj vzameš. 

Učiteljica D je navedla, da je primernejše vedenje odvisno od učenca od učenca. Podala je 

primer, da nekateri ne zbirajo štampiljk. Pri tem opazimo tudi vpliv socialnega okolja, saj so 

učenci videli, da nekateri nočejo zbirati štampiljk in »jim je bilo odveč«, sama pa to poimenuje 

kot »trend«. 

Pri učiteljici E je opaziti, da učenci pričakujejo podkrepitev – ta je v njihovem primeru 

»telovadnica«. Hitreje naredijo nalogo, zato da bi hitreje prišli do telovadnice. Učenci so torej 

zunanje motivirani, saj se pri nalogi bolj potrudijo zaradi tega, da bi »imeli več časa za 

telovadnico«, ne pa zaradi naloge same.  

Posebej smo želeli ugotoviti, ali imajo oprijemljive podkrepitve socialni vpliv. V ta namen 

smo učitelje vprašali: Ali se učenci primernejše vedejo, ker opazijo učinke podkrepitev pri 

ostalih sošolcih/sošolkah? 

Tri učiteljice so odgovorile, da se učenci primernejše vedejo.  

Oseba A: »Ja. Ker se začnejo sami drug drugega opozarjati. Tudi tisti, ki so se grdo obnašali, 

so začeli druge opozarjati. Včasih pomaga, če jim pred uro rečem, naj se potrudijo ali pa jim 

po uri rečem, da so se lepo obnašali, dam jim tudi petko.« 

Oseba D: Ja. Če je kaznovan nekdo iz kroga sošolcev, s katerimi se družijo, se vsi v tem krogu 

bolj potrudijo. Vidijo, da je eden dobil štampiljko in se tudi drugi trudijo. Enkrat sem štopala, 

da so se postavili v kolono za na kosilo. V 30 sekundah so se morali postaviti. Določila sem 

trenerja, ki opozarja, da so tiho. Če je bil nekdo dvakrat opozorjen, sem ga napisala na tablo. 

Drug drugega so opozarjali.  
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Oseba E: »Zelo jih potegne, če eden dobi, potem tudi sami malo prekladajo in pospravljajo, da 

dobijo bonbon. Letos sem sicer zelo malo dajala bonbone.« 

Oseba B je dejala, da se učenci zaradi socialnega vpliva ne vedejo primernejše: »Ne. Ne zaznajo 

vedenja nekoga, ki je dobil nagrado. Pri sebi morajo spremeniti vedenje, da vejo, zakaj so do 

nečesa prišli. Ne poglabljajo se v ozadje, zakaj je nekdo nekaj dobil, vidijo samo npr. bonbon.« 

Oseba C je dejala, da je bilo to bolj opazno na začetku, sedaj pa to ne velja več: »To je bilo bolj 

opazno na začetku. Včasih sem rekla, da bom vzela igrače in potem je bil v redu takoj po prvem 

opozorilu. Ni več učinka, če kaznovani vidi, da se ostali igrajo, on pač ne. V primeru, da po 

petih minutah še ni v redu, se čas podaljšuje in opazuje igro in se ne sme igrati. Pozna se, da 

so dolgo v šoli. Domov hodijo ob treh in se radi še prej poigrajo.« 

Opazimo, da imajo učitelji različno mnenje gleda socialnega vpliva podkrepitev. Osebe A, D 

in E so dejale, da sošolci opazijo, če nekdo dobi podkrepitev in si jo potem želijo tudi sami. 

Oseba C je navedla, da je bilo to na začetku leta bolj opazno, nato pa ne več. Pri tem vidimo, 

da tako kot učinek oprijemljivih podkrepitev »ugaša«, se to lahko zgodi v prenehanju 

posnemanja drugih. Oseba B je podala zanimiv odgovor. Pravi, da učenci ne razumejo, zakaj 

je bil nekdo za neko vedenje nagrajen. Predvidevamo, da učenci ne zmorejo »videti« 

primernejšega vedenja, ker samo vedenje ni oprijemljivo, merljivo.  

10.6 Katere so dobre in slabe strani oprijemljivih podkrepitev? 

Zanimalo nas je, kaj učitelji menijo o oprijemljivih podkrepitvah. V ta namen smo jim v 

anketnem vprašalniku zastavili vprašanje, kaj menijo o dobrih in slabih straneh oprijemljivih 

podkrepitev. Tako lahko tudi izvemo, kako se uporaba podkrepitev odraža v praksi in jih temu 

primerno tudi prilagodimo, tako da bodo najučinkovitejše. 

Učiteljev v intervjuju nismo posebej spraševali o dobrih in slabih straneh podkrepitev. V 

prejšnjem poglavju o primernejšem vedenju učencev po uporabi podkrepitev iz odgovorov 

intervjuvanih (interpretacija podatkov iz preglednice 19) izvemo nekaj dobrih in slabih strani 

oprijemljivih podkrepitev.  

10.6.1 Izsledki iz anketnih vprašalnikov 

V spodnji tabeli smo oblikovali kategorije glede na odgovore učiteljev o dobrih straneh 

oprijemljivih podkrepitev. Nekateri učitelji so navedli več odgovorov o dobrih straneh.  

Preglednica 25: Prikaz odgovorov anketiranih učiteljev o dobrih straneh oprijemljivih 

podkrepitev 

Kategorije f 

Časovna učinkovitost 3 

Motivacija 23 

Krepitev samopodobe 3 

Povratna informacija 4 

Sodelovanje 3 

Preide v navado 3 

Merljivost 2 
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Kategorije f 

Zadovoljstvo učencev 7 

Primernejše vedenje 3 

Iz tabele lahko razberemo, da je največ učiteljev, in sicer kar 23 navedlo, da oprijemljive 

podkrepitve motivirajo učence. Že v prejšnjem poglavju smo pojasnili, da so učenci bolj 

motivirani za delo, če so za to nagrajeni (Marentič Požarnik, 2018).  

Vprašalnik št. 24: »S podkrepitvijo je učenec motiviran.« 

Vprašalnik št. 4: »Nekatere učence motivira.« 

Vprašalnik št. 2: »Učenci so bolj motivirani, hitreje opravijo nalogo.« 

Vprašalnik št. 43: »Učenci nižjih razredov še vedno potrebujejo neko zunanjo motivacijo, 

potrditev za pravilno ravnanje.« 

Vprašalnik št. 31: »Učenci rajši in hitrejše dokončajo zadano delo, ko vidijo, da drugi za 

nagrado lahko nekaj delajo, si tudi sami želijo to.« 

Vprašalnik št. 1: »Popestri pouk, nekaterim otrokom to veliko pomeni in se zato bolj trudijo pri 

delu.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da učenci zaradi uporabe podkrepitev nalogo opravijo raje, 

hitreje in se pri tem bolj potrudijo. Odgovor učitelja iz vprašalnika št. 43, da »učenci nižjih 

razredov še vedno potrebujejo zunanjo motivacijo, potrditev za pravilno ravnanje«, lahko 

povežemo z ugotovitvami o učenju moralnih pravil, kjer se otrok »moralnih standardov uči 

predvsem iz konkretnih izkušenj« in še ne loči med »dobrim« in »slabim« (Zupančič in Justin, 

1991, str. 14). Učitelj iz anketnega vprašalnika navaja, da podkrepitve potrebujejo »učenci 

nižjih razredov«, medtem ko avtorja pri tem ciljata na predšolske otroke.  

Ugotavljamo, da meje med stopnjami moralnega razvoja niso tako stroge. M. Pšunder (2004, 

str. 53) pravi, da »disciplina na večini šol po Kohlbergu sovpada z nivojem predkonvencionalne 

morale, za katero so značilni zunanji kriteriji pri presojanju moralnega vedenja, standardi za 

pravilno oz. napačno vedenje pa postavljajo avtoritete.« 

Odgovor iz vprašalnika št. 31 nam pove veliko, saj učitelj navaja, da učenci hitreje dokončajo 

delo, »ko vidijo, da drugi za nagrado lahko nekaj delajo, si tudi sami želijo to«. Pri tem opazimo 

vidik socialnega učenja, ki pravi, da se posameznik uči na podlagi opazovanja posledic pri 

drugih ljudeh (Bandura, 1977, 1982, v Pšunder, 2004). 

Sedem učiteljev je navedlo, da so učenci po uporabi podkrepitev zadovoljni, veseli in jim 

veliko pomenijo. 

Vprašalnik št. 50: »Veselje ob potrditvi, da je delo dobro opravljeno.« 

Vprašalnik št. 34: »Sladkarije jih spravijo v dobro voljo.« 

Vprašalnik št. 22: »Zadovoljni so ob narejenem delu.« 

Vprašalnik št. 27: »Štampiljke jim veliko pomenijo in so zadovoljni.« 

M. Zupančič in Justin (1991) ugotavljata, da nagrada zbuja zadovoljstvo pri otrocih in tako 

povežejo prijetne občutke s pojmom pravilnega. Avtorja navajata, da »se ponavljajoče vedenje, 
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ki prinaša zadovoljstvo, postopno spremeni v navado« (prav tam, str. 15). 

Štirje učitelji so napisali, da podkrepitev služi kot povratna informacija učencem o njihovem 

delu. 

Vprašalnik št. 16: »Če dobi nagrado, dobi potrditev, da je dobro opravil delo.« 

Vprašalnik št. 30: »Ovrednotenje dela.« 

Vprašalnik št. 36: »Konkretno opozorilo.« 

Te odgovore lahko povežemo z ugotovitvami učenja moralnih standardov iz opisane kategorije. 

Sklepamo, da učencem oprijemljiva povratna informacija oz. podkrepitev da vedeti, da so nekaj 

dobro naredili in bodo to delali še v prihodnosti.  

Trije učitelji so navedli, da so oprijemljive podkrepitve časovno učinkovite. Podkrepitve 

vplivajo na učence, tako da hitreje opravijo delo. 

Vprašalnik št. 25: »Hitro učinkovanje.« 

Vprašalnik št. 41: »Dobro je, da takoj pridobiš mir, vsaj za kratek čas.« 

Vprašalnik št. 44: »Učenci ob podkrepitvah hitreje dokončajo delo.« 

Časovno učinkovitost podkrepitev bi lahko povezali tudi z motivacijo. Predpostavljamo, da so 

učenci bolj motivirani za delo in bi ga radi hitreje opravili. Iz odgovorov ne moremo razvideti, 

ali učitelj obljubi učencem, da bodo podkrepljeni (in bi zato učenci hitreje opravili delo, da bi 

čim prej dobili podkrepitev) ali so deležni podkrepitve, ki jih motivira, da nalogo prej opravijo. 

Trije učitelji so navedli, da podkrepitve krepijo samopodobo učencev. 

Vprašalnik št. 1: »Krepitev pozitivne samopodobe.« 

Vprašalnik št. 38: »Učenci so ponosni nase, ko dobijo nagrado.« 

Vprašalnik št. 23: »Vedo, da so nekaj dobro naredili, da so lahko uspešni, kar vpliva na njihovo 

pozitivno predstavo o samem sebi.« 

M. Juriševič (2012) samopodobo definira kot »učenčevo zaznavo lastne kompetentnosti na 

področju učenja in učne uspešnosti« (prav tam, str. 10). Avtorica samopodobo uvršča med 

motivacijske pobudnike. Učenci, ki imajo dobro učno samopodobo, so uspešnejši in 

samozavestnejši.  

M. Kralj (2009) je ugotovila, da podkrepitve oblikujejo samopodobo učencev, ki se ob njih 

zavedajo svojega lastnega uspeha. Odgovor iz vprašalnika št. 23 nazorno pojasni, kakšen vpliv 

imajo oprijemljive podkrepitve. 

Trije učitelji menijo, da je dobra stran oprijemljivih podkrepitev sodelovanje. 

Vprašalnik št. 32: »Veselje za sodelovanje.« 

Vprašalnik št. 3: »Občasna uporaba nekaterih podkrepitev lahko učence spodbudi k boljšemu 

sodelovanju pri pouku.« 

Vprašalnik št. 42: »Boljše sodelovanje pri pouku.« 

Iz odgovorov ne moremo razbrati, ali učitelji uporabijo podkrepitve zato, da bi učenci 
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sodelovali, ali je sodelovanje stranski produkt uporabe podkrepitev.  

M. Kralj (2009) na podlagi svoje raziskave pri tem opozarja, da naj podkrepitve ne bodo 

usmerjene zgolj na sodelovanje učencev, ampak tudi na konkretne dosežke. Omenja, da 

moramo pri tem uporabiti različne motivacijske strategije, sicer se lahko zgodi, da se bodo 

učenci ob nalogah zabavali, namesto da bi se učili.  

Trije učitelji so napisali, da se učenci primernejše vedejo. 

Vprašalnik št. 15: »Učenci nekaj pridobijo z lepim obnašanjem.« 

Vprašalnik št. 5: »Krepijo se vzorci primernega vedenja.« 

Vprašalnik št. 13: »Lepše se vedejo.« 

Iz vprašalnika št. 15 ne moremo razvideti, ali učenci »pridobijo« podkrepitev, če se lepo 

obnašajo, ali je to predmet notranje motivacije – učijo se primernega vedenja. Odgovor iz 

vprašalnika št. 5 pa pojasni, da se s tem krepijo vzorci primernega vedenja. Zanimivo je, da 

tako malo število učiteljev kot dobro stran podkrepitev omeni primernejše vedenje, medtem ko 

je pri vprašanju v anketnem vprašalniku »Ali se učenci po uporabi podkrepitev primernejše 

vedejo«, 90 % učiteljev odgovorilo z »da«.  

Trije učitelji so kot dobro stran podkrepitev navedli, da dejavnosti preidejo v navado.  

Vprašalnik št. 21: »Sčasoma učencem dejavnost, npr. pospravljanje svojega prostora, pride v 

navado, tega se naučijo, to postane delovna navada, ki je ni potrebno nagrajevati.« 

Vprašalnik št. 29: »Učenci se navadijo, da morajo nekaj storiti, ne da bi jih z nečim podkrepili.« 

Že v kategoriji »zadovoljstvo« smo ugotovili, da se »ponavljajoče vedenje, ki prinaša 

zadovoljstvo, postopno spremeni v navado« (Zupančič in Justin, 1991, str. 15). Pozitivna 

oprijemljiva podkrepitev torej sproži v učencih zadovoljstvo, vedenje pa preide v navado.  

Dva učitelja sta zapisala, da je oprijemljiva podkrepitev merljiva: 

Vprašalnik št. 1: »Je merljiva, učenec se zaveda, kaj je dobro opravil.« 

Vprašalnik št. 37: »Vidijo, kakšen je njihov napredek in koliko truda morajo še vložiti.« 

Anketirana učitelja sicer nista zapisala, katere podkrepitve uporabljata, da bi lahko videli, na 

kakšen način vrednotijo dosežke učencev. Če npr. za opravljeno domačo nalogo učenec dobi 

odtis štampiljke, potem lahko na koncu šolskega leta vidimo, koliko nalog je opravil. Takšen 

način uporabe podkrepitev je merljiv. Anketirana učitelja sta pojasnila, da se tako učenec 

»zaveda, kaj je dobro opravil«, vidi svoj napredek in koliko truda bo še moral vložiti.  

Pri tem M. Kralj (2009, str. 85) na podlagi svoje raziskave ugotavlja, da npr. štampiljka učenca 

za neko opravljeno nalogo, otroka »le obvesti (da je bil priden, se je lepo vedel, je nalogo 

opravil, jo je dobro opravil, se je potrudil, ipd.) in tako delno poseže v otrokove osebnostne 

lastnosti in značaj, na podlagi tega pa učenec ne more dobiti natančne in jasne predstave o 

svojem dejanskem napredku ali znanju«. 

V spodnji tabeli smo oblikovali kategorije glede na odgovore učiteljev o slabih straneh 

oprijemljivih podkrepitev. Nekateri učitelji so navedli več odgovorov o slabih straneh.  
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Preglednica 26: Prikaz odgovorov anketiranih učiteljev o slabih straneh oprijemljivih 

podkrepitev 

Kategorije f 

Preide v navado 11 

Zunanja motivacija 9 

Pričakovanje 12 

Časovna neučinkovitost 4 

Tekmovalnost 7 

Odvisnost 3 

Podkupovanje 2 

Niso všeč učencem 5 

Ni slabih strani 1 

Največ učiteljev, in sicer dvanajst, je kot slabo stran navedlo, da učenci podkrepitve 

pričakujejo: 

Vprašalnik št. 5: »Učenci pričakujejo vedno dodatno nagrado.« 

Vprašalnik št. 14: »Učenci včasih potem za vsako stvar pričakujejo nagrado.« 

Vprašalnik št. 25: »Otroke na splošno preveč nagrajujemo za stvari, ki ne potrebujejo nagrade 

– npr. ko nekaj pospravi za seboj, pomije posodo, mu starši dajo sladkarije/denar … To se mi 

res ne zdi potrebno, saj potem tudi v šoli pričakujejo, da bodo za vsako stvar dobili nagrado.« 

Vprašalnik št. 33: »Učenci mislijo, da bodo vedno dobili nagrado.« 

Iz zgornjih odgovorov predpostavljamo, da učitelji večkrat nagradijo učence. Tako se učenci 

navadijo, da so za neko aktivnost podkrepljeni in ob naslednji aktivnosti pričakujejo nagrado. 

Anketirani učitelj iz vprašalnika št. 25 ugotavlja, da učenci, ki so nagrajeni doma, nagrado 

pričakujejo tudi v šoli. Poleg tega meni, da otroke »preveč nagrajujemo za stvari, ki ne 

potrebujejo nagrade«. Pri tem se odpira vprašanje, ob katerih aktivnostih, bi bilo smiselno 

nagraditi otroke.  

Enajst učiteljev je navedlo, da se učenci navadijo podkrepitev: 

Vprašalnik št. 4: »Podkrepitev ne sme biti preveč, da se ne razvadijo.« 

Vprašalnik št. 15: »Učenci so odvisni od podkrepitev.« 

Vprašalnik št. 16: »Če je tega preveč, postane samoumevno in se zato več ne potrudijo.« 

Vprašalnik št. 32: »Učenci se hitro navadijo na podkrepitve.« 

Vprašalnik št. 41: »Če je vsak dan isto, se navadijo.« 

To kategorijo lahko povežemo s prejšnjo kategorijo o pričakovanju podkrepitev. Ker se učenci 

podkrepitev navadijo, jih nato tudi pričakujejo. 

D. Stipek (2002) pravi, da če je nagrada edini razlog za primernejše vedenje, se bo vedenje 

pojavilo le ob pogojih, kjer bo dobil nagrado. Kohn (1993, v Edwards, 2008) je navedel, da bolj 

kot se nagrade uporablja, bolj so potrebne. 
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V kategorijo zunanja motivacija smo umestili devet odgovorov učiteljev.  

Vprašalnik št. 6: »Motivacija je zunanja.« 

Vprašalnik št. 12: »Delajo za nagrado.« 

Vprašalnik št. 20: »Se potrudijo le, če vedo, da bodo nagrajeni.« 

Vprašalnik št. 29: »Podkrepitev lahko povzroči, da učenec dela samo še za nagrado, kadar je 

brez nagrade, je bolj odkrenljiv, zato je smiselno podkrepitve uporabljati bolj redko.« 

Iz zgornjih odgovorov lahko razberemo, da so učenci zunanje motivirani, saj »delajo za 

nagrado« ali se potrudijo, če vedo, da bodo za to nagrajeni. B. Marentič Požarnik (2018) pravi, 

da je posameznik zunanje motiviran, kadar njegov cilj ni v dejavnosti sami, ampak v določeni 

posledici. Učenci torej opravijo neko aktivnost zato, da bi bili nagrajeni. Učitelj v vprašalniku 

št. 29 predlaga rešitev – podkrepitve naj uporabljamo bolj redko. 

Sedem učiteljev je omenilo tekmovalnost: 

Vprašalnik št. 7: »Tekmovalnost, ki ni zdrava.« 

Vprašalnik št. 13: »Tekmovalnost, kdo ima več.« 

Vprašalnik št. 19: »Otroci tekmujejo z ostalimi učenci ali sami s sabo – zato da bi hitreje prišli 

do nagrade.« 

Vprašalnik št. 36: »Učenci postanejo tekmovalni, nagrade ne privoščijo drugemu.« 

Anketirani učitelji so kot slabo stran navedli, da učenci postanejo tekmovalni. Iz vprašalnika št. 

49 lahko razberemo, da so učenci pri tem zunanje motivirani, saj tekmujejo zato, »da bi hitreje 

prišli do nagrade«.  

B. Marentič Požarnik (2018) omenja, da imajo učenci vir motivacije v socialnem okolju. 

Sošolci namreč lahko vplivajo na »vrednotenje znanja, učenja, na interes za posamezne 

dejavnosti« (prav tam, str. 211). Na motivacijski vzorec vplivajo odnosi, ki so lahko 

individualistični, tekmovali ali pa sodelovalni. Navaja, da je v tekmovalni klimi značilno 

medsebojno primerjanje, razvrščanje in le malo medsebojne pomoči. Iz odgovorov učiteljev 

lahko razberemo, da podkrepitve ustvarjajo tekmovalno klimo. Učenci tekmujejo »kdo ima 

več«, »nagrade ne privoščijo drugemu« in »tekmujejo z ostalimi učenci ali sami s sabo«. 

Pet učiteljev je napisalo, da podkrepitve niso všeč učencem. 

Vprašalnik št. 10: »Večkrat moteče za druge učence (npr. družabne igre).« 

Vprašalnik št. 17: »Pri divji glasbi postanejo preveč hrupni – nekatere to moti.« 

Vprašalnik št. 18: »Eni ne marajo določenih stvari. To jim potem ne predstavlja nagrade.« 

Vprašalnik št. 42: »Nekaterim niso všeč podkrepitve. Fantje npr. ne marajo nalepk.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da nekaterim učencem niso všeč podkrepitve in da je sama 

narava podkrepitve lahko moteča. 

Učitelj v vprašalniku št. 42 je še posebej izpostavil, da »fantje ne marajo nalepk«. Pri tem ne 

moremo razbrati, na kakšen način učitelj podkrepi učence. Če npr. za neko aktivnost vsi dobijo 

isto podkrepitev, obstaja verjetnost, da vsem učencem ta podkrepitev ne bo všeč.  
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M. Kralj (2009, str. 179) je v svoji raziskavi ugotovila, da so učencem na splošno všeč zabavni 

motivi. Deklice imajo rajši prijetne motive, dečki pa bolj grozne. Vidimo torej, da se 

priljubljenost posamezne podkrepitve razlikuje med spoloma. 

Učitelj iz vprašalnika št. 18 ugotavlja, da učencem, ki jim podkrepitev ni ljuba, ne predstavlja 

nagrade. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali naj bo podkrepitev enotna za celoten razred, ali pa 

naj se razlikuje od učenca do učenca. 

V kategorijo časovna neučinkovitost smo uvrstili štiri odgovore učiteljev.  

Vprašalnik št. 9: »Kratkotrajna rešitev, učenci tega ne cenijo.« 

Vprašalnik št. 22: »Podkrepitev nekaj časa deluje, potem pa se spet vedejo tako kot prej.« 

Vprašalnik št. 50: »Nekatere delujejo dalj časa, druge ne.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da podkrepitve na učence vplivajo le določen čas. Pri tem se 

odpira vprašanje, kako torej, da podkrepitve deluje le nekaj časa, če naj bi vedenje, ki je bilo 

podkrepljeno, narastlo v svoji pogostosti pojavljanja in trajanja (Woolfolk, 2002). 

Dva učitelja menita, da s podkrepitvam podkupujemo učence. 

Vprašalnik št. 39: »Podkupovanje, navajanje na materialne stvari.« 

Različni avtorji so podkrepitve povezali s pojmom podkupnina. B. Coloroso (1996) opozarja, 

da se bodo otroci, ki jih pogosto podkupujemo in nagrajujemo, razvili v odrasle, ki bodo odvisni 

od priznanja in potrditve drugih. B. Marentič Požarnik (2018) je navedla, da učenec nagrado 

lahko doživlja kot podkupnino, če jo je dobil za sodelovanje pri neki nalogi, ne pa za nek 

konkreten dosežek. 

En učitelj je napisal, da slabih strani podkrepitev ni. 

Vprašalnik št. 45: »Po mojem mnenju jih ni.« 

Anketirani učitelj v odgovoru ni zapisal, zakaj meni, da podkrepitve zanj nimajo slabih strani. 

10.7 Kako učenci doživljajo oprijemljive podkrepitve? 

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako se učenci počutijo ob uporabi 

podkrepitev in kako le-te vplivajo na njihovo motivacijo. Vprašanja so bila razporejena v dva 

sklopa – o nagrajevanju in kaznovanju.  

10.7.1 Doživljanje nagrad 

V sklopu o nagrajevanju smo učencem zastavili vprašanja: Kako se počutiš, ko te 

učitelj/učiteljica nagradi? Ali se po nagradi bolj trudiš? Zakaj? Z njimi smo želeli izvedeti, 

kako učenci doživljajo oprijemljive nagrade, ali jih motivirajo, in če, na kakšen način. 

Vsi učenci so v intervjujih odgovorili, da se po uporabi nagradi počutijo dobro, lepo, veselo in 

živahno, ker jim je nagrada všeč, učiteljica je nanje ponosna, ker so bili pridni, pohvaljeni, ali 

so ponosni nase: 

Intervju št 1.1: »Počutim se dobro, ker mi je nagrada všeč.« 
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Intervju št. 5.2: »Dobro, ker je učiteljica ponosna name.« 

Intervju št. 5.3: »Dobro, ker sem zelo vesela nagrade.« 

Intervju št. 2.4: »Dobro se počutim, ker lahko pojem bonbon in je sladek.« 

Intervju št. 5.1: »Dobro, ker sem ponosen nase.« 

Intervju št. 4.4: »Dobro, ker mi to veliko pomeni, ko me en nagradi.« 

Intervju št. 2.1: »Vesel sem zato, ker sem nekaj dosegel.« 

Intervju št. 1.3: »Zelo dobro, ker vem, da se lahko potrudimo in dobimo nagrado.« 

Intervju št. 4.2: »Dobro, ker se mi to ne zgodi ravno vsak dan.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da nagrade v učencih vzbujajo prijetne občutke in jih 

motivirajo. Nekateri učenci so notranje motivirani (»vem, da se lahko potrudimo«, »sem 

ponosen nase«, »ker sem nekaj dosegel«), saj učenci najdejo spodbudo za trud znotraj sebe. 

Zunanje motivirani pa so učenci (»učiteljica je ponosna name«, »ker lahko pojem bonbon«), ki 

vir motivacije najdejo v zunanjem okolju.  

Da pa bi dobili natančnejši uvid, na kakšen način so motivirani učenci, smo jih vprašali, ali se 

po nagradi bolj trudijo in zakaj. 

Preglednica 27: Prikaz odgovorov intervjuvanih učenec o trudu po  nagradi 

Ali se po nagradi bolj trudiš? f f % 

Da 22 91, 7 

Ne 1 4,2 

Ne vem 1 4,2 

Skupaj 24 100,0 

Iz preglednice je razvidno, da se večina učencev (91,7 %) še vedno trudi, ko dobi nagrado. Eden 

učenec je dejal, da se po nagradi ne bi trudil, eden pa ni bil prepričan, ali bi se po nagradi še 

trudil. 

Odgovore učencev, zakaj se trudijo oz. ne trudijo po nagradi, smo razvrstili v šest kategorij.  

Preglednica 28: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o razlogu za trud po nagradi 

Razlog f 

Ker imajo nagrado tudi drugi 1 

Da znam/sem boljši 5 

Da bi še enkrat dobil/a nagrado 13 

Brez razloga 3 

Ne bi se trudil/a 1 

Največ, in sicer kar trinajst učencev, je odgovorilo, da bi se trudili zato, da bi ponovno dobili 

nagrado. 

Intervju št. 3.6: »Všeč so mi nagrade in bi se trudil, da bi še kaj dobil.« 

Intervju št. 4.1: »Še bi se trudil, da bi kdaj dobil bonbone, ker imajo dober okus.« 

Intervju št. 3.8: » Še bi se trudila, da bi še dobivala bonbone in da bi bila bolj vesela.«  
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Intervju št. 1.3: »Vedno se trudim, da bi dobila nagrado, ker so mi posnetki zelo všeč in jih 

imamo nekaj na izbiro.« 

Intervju št. 5.1: »Še bi se trudil, da bi še enkrat dobil nagrado.« 

Iz odgovorov učencev lahko razberemo, da bi ponovno radi dobili nagrado, ker jim je všeč in v 

njih vzbuja občutke veselja. Učenci so zunanje motivirani, saj so usmerjeni k cilju, k sami 

podkrepitvi, ki je posredna in prihaja iz zunanjega okolja (bonboni, posnetki) (Razdevšek 

Pučko, 2009). 

Pet učencev bi se trudilo zaradi tega, da bi bolje znali: 

Intervju št. 1.2: »Trudim se, da bi bolj znal angleško in šel v kakšno drugo državo.« 

Intervju št. 2.1: »Trudil bi se, da večkrat dobim, ker vem, da zmorem, ker sem najboljši v 

matematiki in dobro znam.« 

Intervju št. 2.2: »Še se trudim, da bi jo dobil, da bi več znal in da bi se nekaj naučil.«  

Intervju št. 5.2: »Trudil bi se še, da bi bil boljši.« 

Intervju št. 5.3: »Trudila bi se še, ker vem, da sem lahko najboljša v razredu.« 

Tukaj opazimo, da so učenci notranje motivirani, saj se učijo zaradi učenja samega. Radi bi 

pridobili znanje, s tem pa postali tudi uspešnejši. Vedo, da so se zmožni nečesa naučiti, to pa 

jim odpira tudi nadaljnje možnosti (intervju št. 1.2). V slednjem primeru učenec predvideva 

korist, ki bi ga prineslo znanje, da bi lahko uporabil znanje angleščine v neki drugi državi 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Trije učenci so odgovorili, da bi se po nagradi še trudili, niso pa navedli razloga. 

Intervju št. 4.2: »Ja, bi se kar trudil.« 

Intervju št. 4.3: »Trudila bi se še.« 

Intervju št. 3.1: »Trudil bi se bolj.« 

Iz tabele lahko razberemo, da bi se en učenec trudil, ker imajo nagrado tudi drugi: 

Intervju št. 1.1: »Če bi drugi imeli nagrado, bi se trudil.« 

Pri tem primeru lahko opazimo vpliv socialnega okolja, preko katerega Bandura razlaga, da se 

učenje vedenja otroci naučijo s pomočjo nagrad in kazni, tako da v tem posnemajo druge. 

Motivacija je zunanja, saj izhaja iz okolja (»drugi imajo nagrado«). 

Ena učenka pa je dejala, da se po nagradi ne bi trudila. 

Intervju št. 3: »Bi bila zadovoljna, da sem dobila tisto prejšnjo, se ne bi trudila.« 

Pri tem primeru ne moremo trditi, da učenka ne bi bila več notranje ali zunanje motivirana, 

ampak je izrazila hvaležnost, ker je nagrado že dobila. 

Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili učencem, je bilo: Ali bi se trudil/trudila za neko 

nalogo, tudi če te učitelj/učiteljica ne bi nagradil/a za to? Zakaj? 
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Preglednica 29: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o trudu v odsotnosti nagrade 

Ali bi se trudil? f f % 

Da 23 95,8 

Ne vem 1 4,2 

Skupaj 24 10,0 

Iz preglednice lahko razberemo, da bi se kar 95,8 % učencev trudilo, kljub temu da ne bi dobile 

nagrade. Le en učenec je podal odgovor, da ne ve, ali bi se še trudil.  

Učence smo vprašali, zakaj bi se še vedno trudili, tudi če ne bi dobili nagrade. Predvidevali 

smo, da bodo učenci notranje motivirani, saj jim je možnost nagrade, ki velikokrat predstavlja 

vir zunanje motivacije, odvzeta. Odgovore učencev smo razvrstili v pet kategorij.  

Preglednica 30: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o razlogu za trud v odsotnosti nagrade 

Razlog f 

Znanje 13 

Nepojasnjeno 2 

Vpliv okolja 1 

Estetskost zapisa 2 

Trud kot vir potrditve 5 

Največ učencev, in sicer 12, je navedlo, da bi se trudili zato, da bi znali: 

Intervju št. 1.1: »Vseeno bi se potrudil, da bi znal, če bi bila kakšna naloga pri testu, všeč mi 

je, kar se učimo.« 

Intervju št. 5.3: »Ja, bi se še trudila, ker ne glede na nagrade bi se jaz trudila za vse. Zabavno 

je, da vlagam trud v eno stvar.« 

Intervju št. 3.3:  »Ja, ker hočem nalogo narediti pravilno. 

Intervju št. 5.2: »Ja. Za to da bi bil bolj pameten in bi več znal.« 

Intervju št. 2.3: »Tudi bi se trudila, ker je dobro, da narediš. Sama hočem narediti dobro, ker 

hočem nekaj znati.« 

Intervju št. 1.4: »Tudi bi se trudila, ker se več naučim. Šola je zato, da se učimo in zabavamo 

in ne nagajamo.«  

Intervju št. 2.2: »Bi se trudil, ker se s tem tudi kaj naučiš in lahko dobiš dobro oceno.« 

Intervju št. 2.1: »Tudi bi se trudil, ker mi je vseeno, če ne dobim nagrado. Hočem pokazati, kaj 

znam.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da se učenci radi učijo in pridobivajo znanje, saj so zaradi tega 

uspešnejši, v njih to vzbuja zadovoljstvo ali pa dobijo dobro oceno.  

Videti je, da se učenci zavedajo pomena pridobivanja znanja in posledic, ki jih prinese učenje. 

So notranje motivirani, saj se učijo zaradi znanja samega, nagrad ne potrebujejo, saj je 

»aktivnost že sama po sebi nagrada« (Woolfolk, 2002, str. 320). Pri tem prevladuje proces 

pridobivanje znanja bolj kot pa sam rezultat učenja (nagrada). Vir podkrepitve ne prihaja od 

zunaj, ampak iz učenca samega.  
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Pet učencev je dejalo, da bi se še trudili, ker se radi trudijo: 

Intervju št. 5.1: »Ja, bi se. Ker imam rad naloge, rad rešujem.« 

Intervju št. 5.4: »Bi se trudila, ker rada delam naloge.« 

Intervju št. 4.4: »Ja, rada se potrudim. Všeč mi je, ko nekaj naredim zelo dobro. 

Intervju št. 4.2: »Ja, bi se trudil v vsakem primeru, ker se rad trudim.« 

Intervju št. 4.3: »Ja, ker mi to veliko pomeni, če dobro naredim, tudi če ne dobim nagrade.« 

Učenci se radi trudijo zaradi truda samega, radi rešujejo naloge in jim to nekaj pomeni. Trud 

jim predstavlja vir potrditve. Vidimo, da reševanje nalog v učencih vzbuja občutke 

zadovoljstva. Tako kot pri prejšnji kategoriji o trudu za znanje so tudi tukaj učenci notranje 

motivirani. Učenci ne pričakujejo nagrade, trud jim predstavlja nagrado samo po sebi.  

Dva učenca sta navedla, da bi se trudila zaradi estetskosti zapisa v zvezku. 

Intervju št. 3.7: »Bi se trudila, da bi imela lepo napisano. 

Intervju št. 3.5: »Bi se še trudil, da bi imel lepe zvezke.« 

Predvidevamo, da sta učenca v zgornjih primerih notranje motivirana, ker bi njun trud za »lepo 

napisano« izhajal iz njiju. 

Ena učenka je navedla, da bi se morala truditi zaradi tega, ker bi ji to rekli starši. 

Intervju št. 3.4: »Ja, ker bi mi potem mami rekla, da se moram bolj potruditi.« 

Iz tega primera lahko sklepamo, da je učenka zunanje motivirana, saj motivacija prihaja iz 

okolja (mati). S tem ko bi mati rekla učenki, da se mora potruditi, bi v njej sprožila motivacijski 

proces (Razdevšek Pučko, 2009). 

Dva učenca sta odgovorila, da bi se trudila, vendar nista znala pojasniti razloga. 

Intervju št. 1.2: »Ja, tudi bi se trudil. Ne vem zakaj.« 

Intervju št. 3.1: »Bi se trudil, ne vem zakaj.« 

10.7.2 Doživljanje kazni 

V sklopu o kaznovanju smo učencem zastavili vprašanja: Kako se počutiš, ko te 

učitelj/učiteljica kaznuje? Zakaj? Ali po kazni bolj paziš na primerno vedenje? Ali bi se 

trudil/trudila za neko nalogo, tudi če te ne bi učitelj/učiteljica kaznoval/a? Zakaj? 

Z vprašanji smo želeli izvedeti, kako učenci doživljajo kaznovanje z oprijemljivimi 

podkrepitvami, ali jih motivirajo za primernejše vedenje, in če, na kakšen način. 

Vsi učenci v intervjuju so odgovorili, da bi se po kazni počutili slabo, krivo ali neprijetno. 

Intervju št. 1.2: »Slabo, ker mi ni všeč, da me kdo kaznuje.« 

Intervju št. 1.4: »Počutila bi se krivo, ker vem, da sem nekaj narobe naredila.« 

Intervju št. 2.2: »Ni ravno prijetno. Ker čutiš, da te v srcu malo boli in ti hitreje bije, malo te 

strese in ti je nerodno, ko te pošlje ven.« 
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Intervju št. 3.3: »Počutila bi se slabo, če bi me kaznovala, bila bi žalostna.« 

Intervju št. 3.6: »Ne ravno najboljše, ker ne bi smel narediti tega.« 

Intervju št. 3.8: »Slabo, ker me bodo doma kregali in mi ne bojo dovolili, da se igram.« 

Intervju št. 4.2: »Slabo, ker nisem dobro nekaj naredil.« 

Intervju št. 5.2: »Slabo, ker učiteljica ni ponosna name.« 

Iz odgovorov lahko razberemo, da kazen vzbuja neprijetne občutke. M. Zupančič in Justin 

(1991, str. 17) sta navedla, da je takojšnja posledica kaznovanja psihološki odgovor, v katerem 

prevladujejo občutki strahu, tesnobe ali bolečine. Učenci so odgovorili, da se po kazni slabo 

počutijo: »v srcu malo boli«, »počutila bi se krivo«, »bila bi žalostna«. Vpliv na njihovo slabo 

počutje pa prihaja tudi iz okolice (»učiteljica ni ponosna name«, »me bodo doma kregali«). 

Zanimalo nas je, ali bi se učenci po kazni primernejše vedli.  

Preglednica 31: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o vedenju po kazni  

Ali po kazni bolj paziš 

na primerno vedenje? 

f f % 

Da 23 95,8 

Ne vem 1 4,2 

Skupaj 24 100,0 

Iz preglednice lahko razberemo, da bi skoraj vsi učenci (95,8 %) po kazni bolj pazili na 

primerno vedenje, eden pa ni znal pojasniti, ali bi bolj pazil.  

Hoteli smo izvedeti, kakšni so razlogi, zato da bi se učenci primernejše vedli. Odgovore smo 

razdelili v pet kategorij.  

Preglednica 32: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o razlogu za primernejše vedenje po 

kazni  

Razlog f 

Izogib kazni 15 

Vpliv domačega okolja 3 

Kazen kot neprimerno vedenje 4 

Znanje 1 

Največ učencev, in sicer trinajst, je odgovorilo, da bi se primernejše vedli zaradi tega, da ne bi 

bili več kaznovani. 

Intervju št. 3.7: »Pazila bi, da bi se lepše vedla, če ne, bi me spet kregala in bi se spet počutila 

žalostno.« 

Intervju št. 1.1: »Ko me kaznuje, se trudim, da se lepše vedem. Trudim se zato, da me ne bi več 

opozorila, ker potem jaz in ostali ne bi mogli gledati posnetke. Bilo mi je neprijetno, ko nismo 

mogli gledati posnetkov.« 

Intervju št. 2.1: »Ne prav fino. Ker vem, da sem bil kregan in se malo bojim, kaj bo na sestanku. 

Ko sem bil kaznovan, sem se bolj primerno vedel. Prvič sem bil bolj kaznovan, drugič pa malo 

manj, zdaj se pa že lepše vedem, da ne bom še tretjič. Bilo mi je neprijetno. Tudi drugi se bolj 
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umirijo, če jih kaznuje.«  

Intervju št. 5.2: »Slabo, ker učiteljica ni ponosna name. Bi se trudil, da me ne bi še enkrat 

kaznovala.« 

Intervju št. 4.1: »Trudil bi se, ker drugače bi to pripeljalo do še večjih težav.« 

Iz odgovorov opazimo, da bi se učenci radi izognili kazni, saj se ne bi hoteli ponovno slabo 

počutiti, kazen bi tudi vplivala na ostale sošolce (intervju št. 1.1) in učiteljico (intervju št. 5.2). 

Učenci se zavedajo, da ima kazen negativne posledice nanje in na druge.  

M. Zupančič in Justin (1991, str. 17) pravita, da otroci začnejo doživljati kazen, ki sledi vedenju 

in ga okolica ne odobrava, kot neprijetno in se ji zato tudi hočejo izogniti. Nadaljujeta, da 

obstaja majhna verjetnost, da otrok ne bo ponovil dejanja, ki ga je storil le enkrat in je bil zanj 

kaznovan. Če pa je otrok za večkratno ponovitev dejanja doživi enako ali večjo kazen, je 

možnost, da se to bo vedenje prenehalo, manjša. V intervjuju št. 2.1 je učenec povedal, da je bil 

večkrat kaznovan, vendar manj kot prvič.  

Štirje učenci bi se primerneje vedli, ker se zavedajo, da bi kazen vplivala tudi na domače 

okolje, ki bi jih dodatno kaznovalo. 

Intervju št. 4.2: »Trudil bi se bolj, ker če ne, bi bil še doma kregan.« 

Intervju št. 3.6: »Lepše bi se vedel, da me doma ne bi kregali in kaznovali.« 

Intervju št. 3.8: »Slabo, ker me bodo doma kregali in mi ne bojo dovolili, da se igram. Morala 

bom sedeti za mizo in brati. Trudila bi se, da bi se lepše vedla, da ne bi bilo vedno tako, da ne 

bi imela prijateljev.« 

Učenci bi se bolj trudili, da ne bili kaznovani tudi doma. Učenci se zavedajo negativnih posledic 

kazni, vendar so pri trudu za primernejše vedenje zunanje motivirani, vir motivacije je v 

socialnem okolju (starši). Poleg učitelja tudi oni presojajo neprimerno vedenje svojih otrok. 

Predvidevamo, da za učence to predstavlja večji stres, saj neodobravanje prihaja iz dveh strani. 

Štirje učenci so odgovorili, da bi se trudili, ker kazen pojmujejo kot nezaželeno vedenje: 

Intervju št. 3.4: »Počutila bi se slabo. To mi ni všeč. Napake lahko popravimo.« 

Intervju št. 1.4: »Počutila bi se krivo, ker vem, da sem nekaj narobe naredila. Potem bi bolj 

pazila, da se primerno vedem.« 

Intervju št. 2.4: »Ni me še kaznovala. Slabo bi se počutila, ker to ni lepo, da se grdo vedemo. 

Trudila bi se, da bi se lepše obnašala, da bi me pohvalili.« 

Intervju št. 5.4: »Ja, bi se trudila, ker so kazni slabe.« 

Vidimo, da se učenci zavedajo napak svojih dejanj. Kazni so zanje »slabe«, »ni lepo, da se grdo 

vedemo«. 

En učenec je dejal, da bi se trudil zaradi znanja in motivacije za primernejše vedenje: 

Intervju št. 1.2: »Bolj bi se trudil, ker hočem, da sem priden in da se naučimo stvari.  

Iz primera lahko razberemo, da je učenec notranje motiviran, saj bi se trudil zaradi učenja 

samega.  
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Z vprašanjem Ali bi se trudil/trudila za neko nalogo, tudi če te ne bi učitelj/učiteljica 

kaznoval/a? Zakaj? smo hoteli izvedeti, ali bi učenci uspeli ostati motivirani, kljub temu da 

bi bili brez nadzora in njihovim dejanjem ne bi sledila negativna podkrepitev.  

Kar nekaj učencev je pri tem vprašanju imelo težavo z odgovorom. Ugotovili smo, da so učenci 

bolj kot za naloge kaznovani za neprimerno vedenje. Zato smo jim postavili vprašanje: Ali bi 

se trudil/trudila primerno vesti, tudi če te ne bi učitelj/učiteljica kaznovala? 

Učenci so povedali, da bi se trudili, vendar niso znali pojasniti, zakaj bi se primerno vedli. 

Pomagali smo jim z vprašanji: Ali se ti primerno vedenje obrestuje? Bi se primerno vedel, če 

bi lahko karkoli počel/počela v razredu in učitelj/učiteljica ne bi ukrepal/a? 

Preglednica 33: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o trudu v odsotnosti kazni 

Ali bi se trudil? f f % 

Da 20 83,3 

Ne 4 16,7 

Skupaj 24 100,0 

Iz preglednice je razvidno, da bi se večina učencev (83,3 %) trudilo za neko nalogo, tudi če jih 

učitelj/učiteljica ne bi kaznoval/a. Štirje učenci pa so odgovorili, da se v takem primeru ne bi 

trudili.  

Odgovore učencev smo razvrstili v štiri kategorije. Tri kategorije vsebujejo razlog, ena pa 

vsebuje odgovore učencev, ki nimajo razloga, zakaj bi se trudili.  

Preglednica 34: Prikazov odgovorov intervjuvanih učencev o razlogu za trud v odsotnosti nagrade  

Razlog f 

Znanje 2 

Moralnost vedenja 8 

Vpliv okolja 3 

Nepojasnjeno 7 

Največ učencev, in sicer osem, je dejalo, da bi se kljub odsotnosti kazni trudili, ker se morajo 

lepo obnašati, ne smejo nagajati drugim.  

Intervju št. 3.7: »Trudila bi se, ampak bi bilo čudno. Moramo se lepo obnašati.« 

Intervju št. 5.3: »Trudila bi se, ker bi bila vesela, da me ne kregajo. Treba se je lepo obnašati.« 

Intervju št. 5.1: »Trudil bi se, ker mi je všeč v šoli in so učiteljice prijazne in ker se moram lepo 

obnašati.« 

Intervju št. 2.4: »Ne bi nagajala, ker ni lepo, da nagajamo.« 

Intervju št. 3.1: »Trudil bi se, ker se moramo lepo obnašati.« 

Intervju št. 4.2: »Jaz bi se, ker se je treba lepo obnašati.« 

Intervju št. 2.3: »Še zmeraj bi se trudila, da bi se lepo vedla, ker je to lepo, če se lepo vedeš.« 

Intervju št. 3.4: »Lepo bi se obnašala, ker se moramo. Če bi mi kdo kaj naredil in učiteljica ne 

bi vedela, bi bilo slabo.« 

Učenci primerno vedenje razlagajo kot »lepo obnašanje«. Pravijo, da se je »treba« lepo obnašati 
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ali da se »morajo« tako obnašati. Učenci se zavedajo, da je lepo obnašanje pravilno oz. moralno 

in upoštevajo pravila, ki veljajo za vse posameznike. Presoja primernega vedenja temelji na 

normah in pričakovanjih skupine, ki ji otrok pripada in pravilih, ki veljajo v družbi. Učenci se 

nahajajo na konvencionalnem nivoju moralnega razsojanja (Pšunder, 2004). 

Veliko učencev, in sicer sedem, je dejalo, da bi se trudili. Skušali so pojasniti zakaj, vendar 

njihovi odgovori ne vsebujejo konkretnih razlogov, zato smo jih uvrstili v kategorijo 

nepojasnjeno: 

Intervju št. 1.4: »Jaz bi se trudila, ampak drugi bi zganjali norčije. Fantje so zelo nagajivi, če 

se pa potrudijo, so lahko pridni.« 

Intervju št. 1.3: »Trudila bi se. Vsi se lahko trudimo, morda se kakšen ne bi hotel.« 

Intervju št. 4.3: »Ja, ker se moramo na vse načine truditi.« 

Intervju št. 3.5: »Trudil bi se. Ne vem zakaj.« 

Intervju št. 3.2: »Lepo bi se obnašal. Ne vem.« 

Intervju št. 1.2: »Ja, bi se trudil. Ne vem.« 

Intervju št. 3.6: »Trudil bi se, da bi bilo tako prej.« 

Učenci niso navedli razloga za trud za primerno vedenje tako kot v prejšnji kategoriji. 

Odgovorili so, da bi se trudili in omenili, da bi tako lahko storili tudi ostali (intervju št. 1.4, 

intervju št. 1.3). Zavedajo se, da pravila primernega vedenja veljajo za celotno skupino.  

Trije učenci so razlog truda navedli v zunanjem okolju, ki bi vplivalo nanje. 

Intervju št. 4.4: »Ja, da učiteljica ne bi bila slabe volje in bi se bolje počutila.« 

Intervju št. 1.1: »Trudil bi se tudi, če ne bi bil kaznovan, da bi učiteljica videla, da lahko nekaj 

dobro naredimo. 

Intervju št. 3.8: »Trudila bi se, da se nas ne bi slišalo v druge razrede, ker moramo biti v šoli 

prijazni in ne smemo motiti drugih.« 

Učenci bi se za nekaj trudili, da bi jih opazila učiteljica ali da ne bi motili drugih učencev. V 

vseh primerih drugi ljudje vplivajo na njihov razlog za trud. Motivacija za vedenje je torej 

zunanja, v določeni posledici, v odvisnosti od drugih (Marentič Požarnik, 2018). 

Dva učenca sta dejala, da bi se trudila zaradi znanja, da bi se nekaj naučila ali dobila dobro 

oceno: 

Intervju št. 2.2: »Še vedno bi se trudil, da bi dobil znanje in se kaj naučil.« 

Intervju št. 5.4: »Lepo bi se obnašala, da bi dobila dobro oceno.«  

Učenec v prvem primeru je notranje motiviran, saj se uči zaradi znanja, ki mu predstavlja cilj 

delovanja. Rad bi razvil svoje sposobnosti in dosegel tisto, kar ga zanima (Marentič Požarnik, 

2018). 

V drugem primeru pa je učenka zunanje motivirana, saj bi se učila zaradi dobre ocene in ne 

zaradi znanja samega. Lepo obnašanje bi bilo sredstvo za doseganje pozitivnih posledic 

(Marentič Požarnik, 2018). 
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Odgovore učencev, zakaj se ne bi trudili za naloge/primerno vedenje, smo uvrstili v dve 

kategoriji. 

Preglednica 35: Prikaz odgovorov intervjuvanih učencev o razlogu za neprimerno vedenje v 

odsotnosti kazni 

Razlog f 

odsotnost opozorila 2 

vir zabave 2 

Dva učenca sta dejala, da se ne bi trudila, ker ju učiteljica ne bi opozorila.  

Intervju št. 5.2: »Ne bi se. Ker me učiteljica ne bi opozorila.  Vem da se moram lepo obnašati, 

ampak se ne bi.« 

Intervju št. 3.3: »Ne. Lahko bi počela karkoli … noben me ne bi okregal in rekel, da moram 

nehati.« 

Učenec se v intervjuju št 5.2 zaveda moralnosti dejanja, vendar se kljub temu ne bi primerno 

vedel. V obeh primerih sta učenca zunanje motivirana. Motivacija je prej izhajala iz okolja, iz 

avtoritete (učitelja), ki je upravljal z učenčevim vedenjem, da se je ta vedel v skladu z zahtevami 

(Pšunder, 2004). V odsotnosti avtoritete pa motivacija za primerno vedenje upade, saj učencev 

ne bi nihče opozoril. 

Dva učenca sta dejala, da bi se neprimerno vedla, ker jima nagajanje predstavlja vir zabave. 

Intervju št. 2.1: »Ne vem, kako bi to učiteljica povedala, kako bi nas okregala. Včasih me ne 

opazi, če nagajam. Če bi videl, da me ne vidi, bi še naprej nagajal, ker mislim, da je to zabavno 

in so še drugi zraven. Ko se igramo, smo trije skupaj in se hecamo in take stvari. Je bolj 

zabavno, če te ne vidi. 

Intervju št. 4.1: »Ne, ker bi se imel fino, če lahko nagajam.« 

Učenca v zgornjih dveh primerih sta zunanje motivirana, v neprimernem vedenju vidita korist 

– zabavo. Učenec v intervjuju št. 2.1 pove, da ga učiteljica včasih ne opazi, če nagaja. Zaveda 

se torej, da je neprimerno vedenje prepovedano, vendar bi se v odsotnosti učiteljičinega 

nadzora, ki je zanj avtoriteta in postavlja pravila, vedel neprimerno. 

11. Zaključek empiričnega dela 

V empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali sedem raziskovalnih vprašanj. Pri tem 

smo se opirali na odgovore učiteljev iz anketnih vprašalnikov in na odgovore intervjuvanih 

učiteljic ter njihovih učencev.  

Ali učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? Katere oprijemljive podkrepitve 

uporabljajo učitelji? 

Iz analize odgovorov anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da podkrepitve uporablja kar 96 % 

učiteljev. Vse podkrepitve, ki smo jih navedli anketnem vprašalniku, učitelji uporabljajo v 

praksi. Več kot polovico anketiranih uporablja štampiljke in družabne igre. Nekoliko manj 

priljubljene so nalepke, knjige/revije/stripi, igrače in sladkarije. Le nekaj učiteljev pa uporablja 

šolske potrebščine, žetone, fotografije/ilustracije, magnete in šolska glasbila. Med podkrepitve, 
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ki jih nismo omenili, so učitelji dodali frnikole, diplome, risbo in kozarec.  

Vse intervjuvane učiteljice uporabljajo podkrepitve, prav tako vse kot podkrepitev uporabljajo 

štampiljke. Omenile so tudi posnetke, sladkarije, igro in bonbone. Naštele so tudi podkrepitve, 

ki so jih uporabljale v preteklosti in se jih ne poslužujejo več. Njihovi učenci so navedli enake 

podkrepitve, drugačne, ali pa niso vedeli, katere uporablja njihova učiteljica. 

V katerih primerih učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? 

Učitelji podkrepitve lahko uporabljajo kot nagrado, kazen ali oboje skupaj. Pri tem smo dobili 

rezultate, ki so zastopani v zelo različnih merah. Vse podkrepitve anketirani učitelji uporabljajo 

kot nagrado, medtem kot kazen uporabljajo štampiljke, igrače, šolske potrebščine, 

knjige/revije/stripe in fotografije/ilustracije. Kot kazen in nagrado skupaj uporabljajo družabne 

igre, igrače in knjige/revije/stripe. Približno polovica anketiranih učiteljev kot nagrado 

uporablja štampiljke in družabne igre, malo manj kot polovica pa nalepke. Tretjina učiteljev 

kot nagrado uporablja knjige/revije/stripe, šolski računalnik/osebni telefon, približno četrtina 

jih uporablja sladkarije in igrače, le nekaj učiteljev pa šolske potrebščine, žetone, 

fotografije/ilustracije, magnete/značke in glasbila. Ker večina učiteljev uporablja podkrepitve 

kot nagrado, so navedli tudi več zgledov, kdaj jih uporabljajo. Največkrat je to, ko učenci 

izkažejo trud za opravljeno nalogo ali pa zgolj opravijo neko nalogo. Nekaj jih je zabeležilo še 

uporabo podkrepitev v primerih, ko so učenci samoiniciativni, pomagajo v razredu, berejo, se 

primerno vedejo, upoštevajo pravila, izkažejo znanje ali sodelujejo. Kazen uporabijo, kadar 

učenci ne opravijo naloge ali se neprimerno vedejo. Učitelji največkrat oprijemljive podkrepitve 

uporabljajo ob oprijemljivih dosežkih učencev.  

Kako pogosto učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve? 

Učitelji so na vprašanje o pogostosti uporabe podkrepitev odgovarjali različno. Najpogosteje se 

poslužujejo igrač in družabnih iger, nekoliko manj uporabljajo štampiljke, nalepke, 

knjige/revije/stripe in računalnik/osebne/telefone. Ostale podkrepitve so med anketiranimi 

učitelji zastopane v majhni meri. Učitelji v intervjujih so poudarili, da naj podkrepitev ne bi 

uporabljali zelo pogosto, saj se jih učenci navadijo, jim niso več zanimive in se manj trudijo. 

Če pa jih že uporabljajo, naj bo ta uporaba dosledna.  

Ali se učenci po uporabi podkrepitev vedejo primerneje? 

Na to vprašanje je 90 % učiteljev odgovorilo, da se učenci vedejo primerneje. Podkrepitve 

učence v največji meri motivirajo za delo. Približno tretjina anketiranih učiteljev je navedla, da 

so učenci mirnejši, da podkrepitve vplivajo na čustva, spremenijo odnos ali jih motivirajo za 

primernejše vedenje. Ugotovili smo, da podkrepitve v večini primerov učence motivirajo za 

opravljanje neke naloge, aktivnosti, medtem ko je le nekaj učiteljev navedlo, da so bolj 

motivirani za primernejše vedenje. Tako kot učitelji največkrat uporabljajo oprijemljive 

podkrepitve za oprijemljive dosežke, podkrepitve tudi najbolj vplivajo in motivirajo učence, ko 

opravijo neko oprijemljivo nalogo. Glede na to, da učitelji uporabljajo oprijemljive podkrepitve 

za oprijemljive stvari, lahko sklepamo, da bolj vplivajo na to, kakor pa če bi jih uporabili za 

nadziranje samega vedenja. Pet učiteljev je navedlo, da se po uporabi podkrepitev učenci ne 

vedejo primerneje, ker jim podkrepitev postane samoumevna in izgubi svojo moč, ali pa je to 

vedenje odvisno od učenca ali od podkrepitve. Učitelji v intervjujih so bili nekoliko drugačnega 
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mnenja. Navedli so, da podkrepitve na učence vplivajo glede na to, katere vrste so in kako 

pogosto se jih uporablja. Primernejše vedenje naj bi bilo odvisno tudi od učenca samega. 

Večinoma so odgovorili, da je primernejše vedenje odvisno od učenca samega. Nekateri so bolj 

motivirani ob novih podkrepitvah, nekateri ob vrsti podkrepitve, nekateri, ko jim odvzameš 

podkrepitev, nekateri pa, ko dobijo podkrepitev nepričakovano. Glede socialnega vpliva 

podkrepitev so bili različnega mnenja.  

Katere so dobre in slabe strani oprijemljivih podkrepitev? 

Polovica anketiranih učiteljev je kot dobro stran podkrepitev navedla motivacijo učencev. Iz 

analize odgovorov smo ugotovili, da so učenci motivirani tako notranje kot zunanje. Učitelji so 

navedli še, da so učenci s podkrepitvami zadovoljni, raje sodelujejo in se primernejše vedejo. 

Podkrepitve naj bi bile tudi časovno učinkovite (učenci se vedejo primernejše takoj), krepijo 

samopodobo, so merljive, lahko služijo kot povratna informacija in pomagajo, da se učenci 

navadijo primernega vedenja. Tretjina anketiranih učiteljev je kot slabo stran podkrepitev 

navedla, da se učenci navadijo podkrepitev in jih začnejo pričakovati. Omenili so tudi upad 

zunanje motivacije, tekmovalnost med učenci, odvisnost od podkrepitev, podkupovanje 

učencev in časovno učinkovitost. Nekateri so omenili, da podkrepitve niso všeč učencem.  

Kako učenci doživljajo oprijemljive podkrepitve? 

Vprašanja o doživljanju podkrepitev so bila razdeljena v dva sklopa – o nagrajevanju in 

kaznovanju. Polovica učencev je navedla, da se po nagradi bolj trudijo, zato da bi še enkrat 

dobili nagrado. Pet učencev je reklo, da se trudijo, da bi več znali, eden pa bi se trudil, ker imajo 

nagrado tudi drugi. Kar 95 % učencev je navedlo, da bi se še vedno trudili, tudi če za nekaj ne 

bi bili nagrajeni, zato ker bi radi znali, se radi učijo in jim to prinaša zadovoljstvo. Trudili bi se 

tudi, ker jim to predstavlja vir potrditve.  

Kar 95 % učencev je navedlo, da se po kazni slabo počutijo. Po kazni bi bolj pazili na primerno 

vedenje, da bi se izognili ponovni kazni. Zabeleženi so odgovori tudi glede tega, da bi nanje 

vplivalo domače okolje, ki ne bi odobravalo neprimernega vedenja ali pa se učenci sami 

zavedajo, da je neprimerno vedenje nezaželeno. Približno 85 % je dejalo, da bi se trudilo za 

neko nalogo, tudi če jih učiteljica ne bi kaznovala, ker se zavedajo, da se morajo primerno vesti, 

ker bi njihova dejanja vplivala na druge, ali pa ker bi nekaj radi znali. Skoraj tretjina učencev 

pa ni znala pojasniti, zakaj bi se trudili. Tisti, ki so navedli, da se ne bi trudili, so kot razlog 

omenili to, da jih neprimerno vedenje zabava ali pa bi se neprimerno vedli, ker ne bi bili 

opozorjeni. To zadnje vprašanje se je nanašalo na moralni razvoj učencev. Opaziti je, da so bili 

učenci v moralni dilemi, saj so večinoma vedeli, da se morajo primerno vesti, ker je to moralno, 

vendar niso znali natančneje pojasniti, kakšen vpliv ima primerno vedenje. 

Iz analize odgovorov učiteljev smo ugotovili, da so podkrepitve še vedno dokaj priljubljena 

tehnika nadziranja vedenja. Nismo pričakovali, da so vse podkrepitve, ki smo jih navedli v 

anketnem vprašalniku, uporabljene med učitelji. Sklepamo, da smo pokrili širok spekter 

podkrepitev. Le peščica učiteljev je navedla dodatne podkrepitve. Zanimivo je tudi to, da se 

učitelji večinoma poslužujejo nagrad, kazen pa uporabljajo le redki. Če bi v vzorec zajeli večje 

število učiteljev, bi verjetno dobili tudi večje število odgovorov glede uporabe podkrepitev kot 

kazni. Tako bi dobili boljši vpogled, v katerih primerih se poslužijo takšnega načina nadziranja 
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vedenja. V raziskavi nismo predvideli, da je v praksi uporaba podkrepitev v večji meri 

zastopana pri motiviranju učencev za neko nalogo ali aktivnost, kot pa zato, da bi se učenci 

primernejše vedli. Največ učiteljev je pri vprašanju o primernejšem vedenju ob uporabi 

podkrepitev in pri vprašanju o dobrih straneh podkrepitev navedlo enak odgovor – učenci so 

bolj motivirani. Na drugi strani pa je kar nekaj učiteljev pri vprašanju o slabih straneh 

podkrepitev, navedlo, da zmanjšujejo notranjo motivacijo. Kako torej, da imajo podkrepitve 

obenem lahko tako pozitiven vpliv na motivacijo, obenem pa jo tudi zmanjšujejo. Z odgovorom 

na to, si lahko pomagamo iz navedb intervjuvanih učiteljic, ki so dejale, da je primernejše 

vedenje učencev odvisno od vrste, trajanja, pogostosti podkrepitev in nenazadnje, tudi od 

učenca do učenca. Pri odgovorih intervjuvanih učencev je najbolj zanimivo to, da so pri drugem 

vprašanju (»Ali se po nagradi bolj trudiš?) odgovorili pritrdilno – trudili bi se, da bi nagrado še 

enkrat dobili. V naslednjem vprašanju (»Ali bi se trudil/trudila za neko nalogo, tudi če te 

učitelj/učiteljica ne bi nagradil/a za to?) pa so odgovorili, da bi se trudili zato, da bi znali. 

Sklepamo, da so učenci za znanje notranje motivirani, vendar oprijemljive podkrepitve v 

učencih vzbudijo zunanjo motivacijo, ki lahko zmanjša vpliv notranje. 

  



Eva Tomažič (2019): Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli 

84 

IV. SKLEP 

Cilj magistrske naloge je bil raziskati in kritično ovrednotiti teoretične in praktične vidike 

behavioristične rabe podkrepitev ter analizirati vrste, načine uporabe in učinke teh podkrepitev. 

Na to temo je bilo v tujini narejenih več raziskav, avtorji pa so prišli do različnih zaključkov 

(Deci, Koestner in Ryan, 1999; Flora in Flora, 1999; Porter, 2007; Njeru, 2012). Vsesplošno 

uporabljeni principi behavioristične vzgoje, različni oz. nasprotujoči si pogledi na dotičen način 

vzgoje in pomanjkanje raziskav so bili razlog, da smo si tematiko podrobneje ogledali.   

Iz raziskave smo ugotovili, da vse podkrepitve, ki smo jih navedli v anketnem vprašalniku, 

učitelji uporabljajo. Največ učiteljev kot nagrado uporablja štampiljke, družabne igre in 

nalepke, kot kazen pa odvzem igrače. Podkrepitve kot nagrade večinoma uporablja manj kot 

polovica anketiranih, podkrepitve kot kazni pa le redki učitelji. Charles (1996) omenja 

Skinnerja, ki je v svoji raziskavi ugotovil, da se ljudje bolje odzivajo na nagrade kot pa na kazni. 

Avtor priporoča večjo uporabo nagrad kot kazni. Tudi M. Kralj je iz svoje raziskave ugotovila, 

da so kazni za učence manj primerne kot pa nagrade. V teoretičnem delu smo spoznali sistem 

nagrad, ki so jih Ryan, Mims in Koestner (1983) razdelili v tri kategorije – podkrepitev dana za 

posameznikovo udeležbo pri nalogi, za opravljeno nalogo ali za trud pri opravljeni nalogi. Iz 

analize smo ugotovili, da se učitelji nagrad ne poslužujejo za prvi omenjeni način, največkrat 

jih uporabljajo za opravljeno nalogo ali pa za posebej izkazan trud pri opravljeni nalogi. Kot 

nalogo so učitelji navedli domačo nalogo ali pa nalogo, ki jo učenci opravijo med poukom. 

Učitelji se kazni poslužijo ob neprimernem vedenju ali neopravljeni nalogi. Iz odgovorov 

učiteljev smo ugotovili, da nekateri nagrade in kazni napovejo – učenci so z njimi že seznanjeni, 

nekateri pa jih uporabijo nenapovedano – kot presenečenje. Pri tem naj omenimo raziskavo 

(Deci, Koestner in Ryan, 2001), kjer so avtorji ugotovili, da nagrada, ki je dana nepričakovano, 

ne deluje nadzorujoče. 

Pri raziskovalnem vprašanju o pogostosti rabe podkrepitev smo ugotovili, da večina učiteljev 

nagrade uporabi včasih, kazen pa zelo redko. V intervjuju so učitelji podali drugačne odgovore, 

in sicer da nagrad in kazni ne smemo uporabljati prepogosto, kar omenja tudi M. Kralj (2009), 

ki pravi, da lahko v takšnem primeru povzročajo zasičenost in tako upad zanimanja s strani 

učencev. 

Večina učencev se po mnenju učiteljev po uporabi nagrad in kazni vede primerneje. Vzrok se 

skriva v tem, da so učenci bolj motivirani za delo, tako zunanje kot notranje. B. Marentič 

Požarnik (2018) omenja, da se notranja in zunanja motivacija lahko v eni aktivnost povezujeta 

in vplivata druga na drugo. 

Motiviranost učencev je bil najpogostejši odgovor učiteljev tako pri vprašanju o primernejšem 

vedenju po uporabi podkrepitev kot pri vprašanju, katere so dobre strani podkrepitev. Zanimivo 

pa je, da so kot slabo stran podkrepitev navedli upad (zunanje) motivacije. Poleg tega so 

omenili, da se jih učenci navadijo in jih pričakujejo. Vidimo, da raba podkrepitev tako pozitivno 

kot negativno vpliva na motivacijo. Tudi strokovnjaki so deljenega mnenja, ali naj bi 

podkrepitve ohranjale motivacijo (Cameron in Pierce, 1994) in pripomogle k učnim dosežkom 

(Porter, 2007) ali pa vplivala na njen upad (Flora in Flora, 1999; Deci, Koestner in Ryan, 2001). 

Iz analize učencev, ki smo jih intervjuvali, smo ugotovili, da se vsi učenci po uporabi 
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podkrepitev dobro počutijo. Tudi M. Kralj (2009) v svoji raziskavi navaja, da so bili učenci po 

uporabi štampiljk zadovoljni. Zanimive pa so navedbe avtorjev Flora in Flora (1999) o 

poročanju večine študentov, da kot učenci niso izkusili zadovoljstva ob branju, za katerega so 

bili podkrepljeni. Iz analize odgovorov smo ugotovili, da bi se učenci po uporabi podkrepitev 

še vedno trudili za to, da bi nagrado še enkrat dobili. Največkrat so omenili, da bi se tudi v 

odsotnosti nagrade še vedno trudili za to, da bi nekaj znali. Učenci so dejali, da se po kazni 

počutijo slabo in se primerneje vedejo, da ne bi bili spet kaznovani. Nekaj učencev bi se trudilo, 

tudi če ne bi bili kaznovani, saj se zavedajo, da se morajo primerno obnašati.  Enako število 

učencev pa ni znalo pojasniti, zakaj bi se primerneje vedli. Iz analize odgovorov učencev lahko 

trdimo, da se učenci nahajajo na drugi stopnji predkovencionalnega nivoja in tretji stopnji 

konvencionalnega nivoja moralnega razsojanja po Kohlbergu. Zavedajo se moralnosti dejanj in 

stremijo k upoštevanju pravil. Ugotavljamo, da je pogojevanje vedenja smotrno le na prvem 

nivoju, da se učenci naučijo povezave med neprimernim vedenjem in kaznijo ter primernim 

vedenjem in nagrado (Zupančič in Justin, 1991). 

Behavioristični način posluževanja podkrepitev kot nagrad in kazni je iz vidika moralnega 

razvoja primeren za zelo majhne otroke, da se zavedajo, katero dejanje je moralno in katero ne, 

v šolskem kontekstu, kjer so učenci že na višji stopnji, pa ima tak način drugačen vpliv. 

Oprijemljive podkrepitve vplivajo na motivacijo, večinoma bolj na zunanjo kot pa na notranjo. 

Če so učenci že notranje motivirani, ni potrebno, da jih zunanje motiviramo. Menimo, da v 

slednjem ni sicer nič slabega ali nemoralnega, če jih (občasno) podkrepimo na način, ki jih 

zunanje motivira. Lahko se zgodi, da zunanja motivacija vzbudi notranjo. Seveda pa moramo 

ob uporabi podkrepitev ravnati preudarno, premisliti, ali je uporaba premišljena ter predvideti, 

kako bodo podkrepitve vplivale na učence.  

Z raziskavo smo dobili odgovore na naša vprašanja. Nadgradili bi jo lahko tako, da bi 

intervjuvali večje število učiteljev in učencev, saj bi na tak način v raziskavi izvedeli 

natančnejše in obširnejše odgovore ter praktične primere rabe podkrepitev. Zanimiva bi bila 

tudi študija primera, kjer bi prisostvovali v razredu, v katerem učitelji redno uporabljajo 

podkrepitve kot nagrade in kazni. Tako bi lahko spremljali vpliv podkrepitev na vedenje 

učencev in določili, v kakšni meri je raba podkrepitev smiselna in učinkovita. 
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VI. PRILOGE 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za učitelje 
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PRILOGA 2: Vprašanja za učitelje (intervju) 

1. Katere oprijemljive podkrepitve uporabljate v razredu? 

2. Katere podkrepitve uporabljate kot kazni, katere kot nagrade? 

3. V katerih primerih uporabljate oprijemljive podkrepitve? 

4. Ali se učenci po uporabi podkrepitev primernejše vedejo? 

5. Ob katerih podkrepitvah se učenci primernejše vedejo?  

6. Od česa je odvisna sprememba vedenja? 

PRILOGA 3: Vprašanja za učence (intervju) 

1. Ali te učitelj/učiteljica kdaj nagradi? S čim te nagradi? 

2. Kako se počutiš, ko te učitelj/učiteljica nagradi? Zakaj? Ali se po nagradi bolj trudiš? 

3. Ali bi se trudil/trudila za neko nalogo, tudi če te učitelj/učiteljica ne bi nagradil/a za to? 

Zakaj? 

4. Ali te učitelj/učiteljica kdaj kaznuje? S čim te kaznuje? 

5. Kako se počutiš, ko te učitelj/učiteljica kaznuje? Zakaj? Ali po kazni bolj paziš na 

primerno vedenje? 

6. Ali bi se trudil/trudila za neko nalogo, tudi če te ne bi učitelj/učiteljica kaznoval/a? 

Zakaj? 

 


