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1 POVZETEK
Vsak učenec ve, da v šoli ni vedno lepo. Pravzaprav se le malo otrok v šoli zabava in le
redki so tisti, ki jim je učenje v veselje. Zakaj je tako?
Izhajali sva iz Glasserjeve teorije, da učenci ne marajo šole zato, ker niso
zadovoljene njihove osnovne potrebe: ljubezen, moč, svoboda in zabava.
Med učenci 7. in 8. razredov naše šole sva izvedli anketo. Ugotovili sva, da :
- imajo dekleta in fantje šolo približno enako radi,
- si je pred všolanjem večina otrok želela v šolo, jim pa kasneje šola ni več bila všeč,
- učenci najpogosteje spremenijo mnenje o šoli v tretjem in petem razredu,
- učni uspeh ne vpliva pomembno na odnos učencev do šole,
- je odnos učencev do učiteljev najbolj odvisen od osebnosti učitelja in njegovega
načina poučevanja,
- je na naši šoli več takih učiteljev, ki jih učenci ne marajo kot takih, ki jih imajo
radi,
- so osnovne potrebe učencev slabo zadovoljene. Najslabše je zadovoljena potreba
po zabavi, ki jo slabo zadovoljijo tudi tisti učitelji, ki jih imajo učenci radi. Ti
učitelji se od ostalih ločijo najbolj v uspešnem zadovoljevanju potrebe učencev po
ljubezni. Učitelji, ki jih učenci ne marajo, ne zadovoljujejo v celoti nobene
potrebe učencev.

2 ZAHVALA
Zahvaljujeva se vsem učencem sedmih in osmih razredov, ki so se potrudili in
odgovorili na vprašanja v najini dolgi anketi.
Poleg tega sva zelo hvaležni sošolcem iz 7.b za slikovno gradivo, ki je nastajalo in
letelo po učilnici med različnimi učnimi urami.

3 UVOD
Vsak učenec ve, da v šoli ni vedno lepo. Pravzaprav se le malo otrok v šoli zabava in le
redki so tisti, ki jim je učenje v veselje. A malokdo si zastavi vprašanje, zakaj je
dejansko tako. Zakaj je šola tako dolgočasna in zakaj jo vsak dan z muko obiščemo, da
nas včasih v šolo pripelje le misel na prijatelje, ki jih bomo tam videli?
Glasser (1996) trdi, da učenci ne marajo šole zato, ker ne zadovoljuje njihovih
osnovnih potreb (potrebe po ljubezni, moči, zabavi, svobodi) in zato šola oziroma
učitelji niso uvrščeni v učenčev svet kakovosti.
Zdi se nama, da šola kot taka bolj ustreza dekletom kot fantom, ker je v šolstvu
zaposlenih več žensk kot moških. Domnevava tudi, da se odlični učenci bolje razumejo
z učitelji, kot tisti, ki imajo slab učni uspeh.
Vendar ali to res drži? Da bi lažje razvozlali taka vprašanja, sva med sošolci izvedli
anketo.
Najina glavna hipoteza je bila, da učitelji večinoma ne zadovoljujejo osnovnih potreb
učencev (po ljubezni, moči, svobodi in zabavi) in zato učenci ne marajo šole.
Ob tem so se nama porodile še naslednje hipoteze:
- da imajo dekleta raje šolo kot fantje,
- da se odlični učenci bolje razumejo z učitelji,
- da učitelji ne uresničijo pričakovanj, ki jih imajo učenci pred vstopom v šolo,
- da je na naši šoli več učiteljev, ki jih učenci ne marajo, kot pa tistih, ki jih imajo
učenci radi.

Slika 1: Učenci se poskušajo zabavati med poukom na različne načine. Za učitelja in
sošolce najmanj moteč način je čečkanje v zvezek. (T. Persič)

4 TEORETIČNI DEL
4.1 TEMELJNE POTREBE
Če temeljnim potrebam strežemo, smo srečni. Če ne, smo nesrečni. In katere so te
potrebe? To so:
-preživetje (hrana, voda, zdravje, zavetje, obleka),
-ljubezen (pripadanje, prijateljstvo, nežnost, vzajemnost),
-moč (veljava, priznanje, spretnost, zmožnost),
-svoboda (izbira, neodvisnost, prostost, samostojnost) in
-zabava (ugodje, veselje, učenje, smeh). (Good, 1994, s. 16)
V naši predzgodovinski dobi je bilo preživetje najosnovnejša potreba – kot še vedno
velja za večino živalskih vrst danes. Vendar so postopoma tisti, ki so ljubili, pridobili
preživetveno prednost, in ko je ta prednost naraščala, se je začela ljubezen ločevati
od preživetja in postajati samostojna osnovna potreba. Enako se je zgodilo s potrebo
moči. Sčasoma so postajali tisti,, ki so si uspeli prigrabiti večji delež moči,
sposobnejši za preživetje od onih, ki moči niso imeli; tako se je tudi potreba po moči
počasi osamosvojila. Da bi ušli oblasti drugih in si tako laže zagotovili preživetje, smo
potrebovali svobodo; tako je tudi ta postala samostojna potreba in je služila kot ščit
pred močjo. Zabava, ki je genetska nagrada za učenje, je prav tako postala
samostojna potreba, ko smo začeli spoznavati vrsto stvari, ki niso imele zveze s
preživetjem, zato pa toliko bolj z zagotavljanjem ljubezni, moči in svobode. Prav te
dodatne potrebe, poleg preživetja, delajo naše življenje tako zapleteno in ga tako
razlikujejo od živalskega. (Glasser, 1998, s.44)
Podrobno si poglejmo vsako od temeljnih potreb, da bomo razumeli kaj v resnici so.

4.1.1

LJUBEZEN

Ljubezen je brez dvoma tema, ki ji mediji namenjajo veliko prostora. Može in žene,
prijatelji in ljubimci, starši in otroci, družine in prijatelji, učitelji in učenci, vsi
prebirajo, poslušajo, govorijo, se prerekajo in fantazirajo o tej pomembni potrebi.
Naši predniki so jo potrebovali, da so preživeli. Mi jo tudi. Vsak pa si pod ljubeznijo
predstavlja kaj drugega. (Good, 1994, s. 20) Lahko jo vidimo kot pripadanje,
prijateljstvo ali kot »maranje drugega« (če nekoga »maraš,« pomeni to, da »ti ga je
mar«). Otroci povečini čutijo, da jih imajo učitelji radi in dejstvo je, da večina otrok
občuti posebno ljubezen do svojega prvega učitelja ali učiteljice. A tudi otroci, ki
nimajo te sreče, čutijo potrebo po tem, da bi ljubili in bili ljubljeni. Mnogi izmed teh
otrok, ki so bili mogoče celo zlorabljeni, zanemarjeni ali zapuščeni, utegnejo imeti
težave pri tešenju potrebe po dajanju in prejemanju ljubezni, ker jim primanjkuje
vedenjske spretnosti, ki bi jih delala privlačne v očeh drugih otrok in prenekaterega
odraslega. A njihova potreba po ljubezni ni zato nič manjša. Vsi otroci se rodijo s
potrebo po ljubezni in pripadanju. Nekateri si jo pač tešijo bolj redno in si oblikujejo
bolj učinkovito vedenje, ki jim prinaša rešitev. (Sullo, 1999, s. 32)

4.1.2

MOČ

Moč je občutek, da smo pomembni. Večina ljudi bo le stežka priznala, da bi
potrebovala ali si želela moč. Moč ni priljubljena, ker jo pogosto vidimo v najbolj
negativni obliki: kot oblast nad drugimi. (Good, 1994, s. 23) Je najbolj narobe
razumljena izmed temeljnih potreb (Sullo, 1999, s. 33). Boj za moč lahko postane
socialni položaj, soseska, dom, obleka, ocena, zmagovanje, bogastvo, lepota, avtomobil,
hrana, pohištvo, znamka telovadnih copat in vse, na kar lahko pomislimo. Za nekatere
so poskusi, ko hočejo pridobiti prednost tako, da onemogočajo druge, način življenja.
(Glasser, 1998, s. 49) Vendar se da potrebo po moči tešiti tudi na druge načine. Tu
govorimo o moči, ki je osebna moč, občutek zmožnosti, občutek, da so reči, ki smo
jim zlahka kos. Vsebuje spoznanje in priznanje, da sta moja oseba in moje početje
pomembna. Moč pogosto izvira od drugih ljudi, a pomembno je spoznanje, da si lahko
vedno, kadar kaj dobro opravite, čestitate. Vsak dan si lahko prikličete v spomin, da
ste sposobni, da imate takšne in takšne talente, da ste pomembni. Pri samospoštovanju
še zdaleč ne gre za zoprn egoizem – pomaga vam tešiti potrebo po moči. Potrebe po
moči si otroci ne tešijo tako zlahka, a učitelji in starši, ki imajo dovolj občutka, so
lahko kos tudi tej oviri. Otroke je mogoče vsak dan pohvaliti za tisto, kar so dobro
opravili. Večina učiteljev samoumevno izreka otrokom priznanje, kadar se ustrezno
vedejo, in te pripombe pomagajo otrokom, da si tešijo potrebo po moči: »Ja, to je pa
res lepa risbica, Jan!... Všeč mi je, Barbara, kako sodeluješ s Saro!... Lepo si to
povedal, Tin. Všeč mi je, če poveš s svojimi besedami...« itn. Poleg tega se lahko otroci
redno udeležujejo krajših dejavnosti, pri katerih izrekajo sošolcem in sošolkam
priznanje za tisto, v čemer so se izkazali, in odkrivajo lastne odlike in zmožnosti. Za
podobne dejavnosti je mogoče poskrbeti tudi doma. Tovrstne redne izkušnje lahko
pomagajo celo prav majhnim otrokom, da občutijo samospoštovanje, ki je tako
ključnega pomena za zdrav razvoj. (Sullo, 1999, s. 33) Učiteljske vrste so polne
srečnih učiteljev, ki se počutijo močne, ko so njihovi učenci uspešni. Žal pa je zelo
veliko tudi takih učiteljev, ki menijo, da je prav, če vržejo učence. Neuspešni učenci
in zlorabljanje, ki temelji na moči sta glavna razloga, da se skozi zgodovino odnosi
med ljudmi ne izboljšujejo, kljub tehničnemu napredku. (Glasser, 1998, s. 49).

Slika 2: Potrebo po moči si lahko med poukom potešiš tudi tako, da nekaj dobro
narišeš. (N. Klemenčič)

4.1.3

SVOBODA

Potreba po svobodi je poskus evolucije, da zagotovi pravilno ravnovesje med tvojo
potrebo »prisiliti me živeti tako, kot hočeš ti« in mojo potrebo, da se osvobodim te
prisile. To ravnovesje najlepše izraža zlato pravilo: Ne stori drugemu ničesar, česar
nočeš, da drugi stori tebi. Kadar koli izgubimo svobodo, osiromašimo ali izgubimo našo
ustvarjalnost. (Glasser, 1998, s. 50)
Svoboda je možnost izbire. Imamo to srečo, da živimo v družbi, ki nam daje znatno
mero svobode, in večina nas vsak dan sprejema nešteto odločitev. Skoraj vsi se
zavedamo pomena, ki ga ima možnost izbire, in ljudje govorijo o tem, kako pomembno
je dajati otrokom možnost izbire. Pri tem je treba paziti predvsem na dvoje. Prvič,
otrokom je treba pomagati k spoznanju, da vsak dan sprejemajo mnoge odločitve.
Mnogi med njimi se odločajo kaj bodo oblekli (ali vsaj kakšne nogavičke si bodo obuli!).
V mnogih predšolskih programih poznajo ure v dnevu, ko otroci izbirajo dejavnosti iz
raznovrstne ponudbe. V marsikateri osnovni šoli imajo otroci na urniku tudi »prosto
uro«, ko uživajo otroci svobodo – pod pogojem, da se ukvarjajo s čim, kar ima vzgojno
ali učno vrednost. V nekaterih družinah ponujajo otrokom na izbiro različne sladice ali
obložene kruhke za malico ipd. Otroci so bolj zadovoljni, če se naučijo ceniti dejstvo,
da si lahko redno tešijo potrebo po svobodi. Prav tako pomembno pa je, da se spričo
tega spoznanja laže odrečejo dela svobode, kadar je to potrebno. So časi, ko morajo
otroci dati mir, pospraviti igrače, počistiti del sobe, prisluhniti učitelju ali staršem.
Te »vdore« v svobodo prenašajo otroci precej bolje, če se zavedajo mnogih svoboščin,
ki jih uživajo vsak dan. In drugič je potrebno v zvezi s svobodo poudariti, da mnogi
ljudje omejujemo sami sebe in si tako zelo otežujemo tešenje te potrebe. Mogoče
poznate tudi take otroke, ki spadajo v to kategorijo, tako da se ne želijo ali ne znajo
sprostiti in zares okušati življenje v njegovi polnosti. Ti otroci so sami sebi ječarji –
to ni le prispodoba, ampak zelo boleča resnica. Dokler se omejujejo, tlačijo tudi svojo
potrebo po svobodi in tako ne morejo okušati tistega zadovoljstva, ki bi ga sicer. Tem
otrokom boste neznansko pomagali, če jim boste znali odpreti pot, da si dovolijo tu pa
tam kaj tvegati in tako bolj uspešno tešiti svojo potrebo po svobodi. (Sullo, 1999, s.
37)
Če nimamo te svobode, da bi lahko odločali in vsaj do neke mere imeli kontrolo nad
svojim življenjem, potem tudi drugih temeljnih potreb ne moremo tešiti (Good, 1994,
s. 27).

Slika 3: Med poukom si vsak poišče svojo svobodo in zabavo. (T. Persič)

4.1.4

ZABAVA

Zabava je, kot jo je imenitno opredelil Mark Twain »to, kar počneš, kadar ti tega ni
treba početi«. Mnogi otroci se znajo zabavati in se igrajo, kadar je le mogoče.
Odrasli glede tega za njimi zaostajajo in nekateri gredo celo tako daleč, da vidijo v
zabavanju nekaj negativnega ( »To je otročje...«). Za nas je morda najbolj pomembno
spoznanje, da obstaja med zabavo in učenjem tesna zveza. Kar opazujte otroke pri
igri. Ves čas kaj odkrivajo, se učijo in zabavajo. Kadarkoli kdo, pa najsi je star ali
mlad, odkrije kaj novega, ga obide občutje čudenja, razburjenja in veselja, ki
spremljajo učenje.
Ena izmed najbolj klavrnih, najbolj poraznih pripomb, ki jih lahko izreče učitelj, se
glasi: »Tukaj nismo, zato, da bi se zabavali, ampak da se učimo!« Ko bi le več učiteljev
vedelo, da si to dvoje ni navzkriž – da se vzajemno podpira. Starši in učitelji, ki si
želijo vzgojiti radožive, radovedne otroke, bi jim morali omogočati čimveč dejavnosti,
ki vključujejo zabavo. Kadar se otrok zabava, se uči in si obenem teši eno od
temeljnih psiholoških potreb. (Sullo, 1999, s.35) Če se vam misel na učenje kot zabavo
upira, potem se poskusite spomniti, kako ste se počutili, ko ste se naučili voziti kolo,
ko ste skupaj spravili prvo sestavljanko ali kaj podobnega. Mar niso bili to trenutki
»aha-doživetja«, ko vas je prijelo, da bi se od veselja zasmejali ali zavriskali? Bilo je
zabavno! (Good, 1994, s. 26) Zabava je potreba, ki jo je najlažje zadovoljiti, zato je
škoda, da se jo tako pogosto žrtvuje. (Glasser, 1998, s. 52)

4.2 ZADOVOLJEVANJE TEMELJNIH POTREB
Da bi bili zares srečni, moramo vsako izmed četverih temeljnih psiholoških potreb
tešiti redno in uravnovešeno. Sliši se že preprosto, kajne? Pa ni. Če bi bilo, potem bi
živeli v veliko bolj srečnem svetu. Ozrite se okrog sebe in najdite otroka, ki ni videti
ne vem kako srečen. Ko si boste njegovo nezadovoljnost pogledali pobliže, boste
verjetno opazili, da si ne teši ene ali več izmed temeljnih potreb. Dokler ne bo našel in
začel uporabljati vedenja, s katerim si bo potrebe tešil bolj učinkovito, dotlej bo
nezadovoljstvo še kar trajalo. Ko pa se bo začel vesti bolj učinkovito, bo nemudoma
začel občutiti več zadovoljstva. Tega ni mogoče dovolj poudariti. Občutki so
neposredno povezani s tem, kaj se kdo odloči početi. Če si kdo želi več zadovoljstva,
bo pač moral početi kaj drUgega, ne pa tisto, kar je počel doslej.
Čeprav si delimo temeljne psihološke potrebe, pa obstaja mnogo različnih načinov
tešenja. Punčka, ki ima bolj razvite fine gibalne spretnosti, bo našla zadovoljstvo v
dejavnostih z rezanjem in lepljenjem, kajti z njimi si lahko teši potrebe po svobodi,
zabavi in moči. Za fanta, ki finih gibalnih spretnosti nima tako razvitih, bodo tovrstne
dejavnosti prava muka. Vendar pa tudi njega žene ista potreba, zato si mora poiskati
kako drugo dejavnost, ki se bo obnesla pri njem. Če ima dobro razvite krepke gibalne
spretnosti in dobi priložnost za igro na plezalih, si bo z njo bržkone lahko potešil
potrebe po svobodi, moči in zabavi. Potrebe so za vse enake, vedenje, za katero se
odločamo, pa je odsev naše individualnosti. Pomembno je pač, da vsak zase odkrivamo
vedenja, ki se pri nas obnesejo, in da sprejemamo vedenja, ki si jih izbirajo drugi.

Edino »pravilo« pri tem je, da morajo biti vedenja za katera se odločamo, odgovorna:
takšna, ki nam dovoljujejo, da si tešimo potrebe, ne da bi pri tem ovirali druge pri
tešenju njihovih potreb. Tako kot lahko edino vi veste, kaj vas dela srečne, sem tudi
jaz edini, ki vem, kaj dela srečnega mene. Vsak mora odkriti, kaj se obnese pri njem,
in potem to početi!
(Sullo, 1999, s. 37; Good, 1994, s. 39)
Kako ugotovimo, če so naše potrebe zadovoljene? Na to nas opozorijo znaki, kot so
jeza, potrtost, strah, glavobol in druge bolečine, različne bolezni, kronična
izčrpanost, stiskanje v prsih, ipd. če naše potrebe niso zadovoljene in občutek
dobrega razpoloženja, veselja, živahnosti, če so potrebe zadovoljene. (Sullo, 1999, s.
55; Good, 1994, s. 41)
Vendar to ni vse. Kaj, če nam nekdo zadovoljuje vse osnovne potrebe?
Seveda nam je pri srcu, vendar se zgodi še nekaj drugega. Uvrstimo ga v svoj svet
kakovosti.

4.3 SVET KAKOVOSTI
O vsem, kar si želimo, imamo neko samosvojo podobo. Te podobe sestavljajo naš
»idealni svet« ali svet kakovosti. So torej tisto kar bi radi uresničili v življenju, če bi
življenje sploh lahko bilo idealno.
Svet kakovosti je pri vsakem posamezniku drugačen. Ta mali osebni svet, ki si ga
začne vsakdo ustvarjati v svojem spominu kmalu po rojstvu in ga ustvarja in
poustvarja vse življenje, sestavlja mala skupina specifičnih slik, ki upodabljajo, bolj
kot kar koli drugega znanega, najboljše načine zadovoljevanja ene ali več naših
osnovnih potreb.
Vsebino teh slik uvrščamo v tri kategorije:
- ljudi, s katerimi smo najraje skupaj,
- stvari, ki jih imamo ali doživljamo najraje in
- ideje ali sisteme prepričanj, ki uravnavajo večino našega vedenja.
Vsakič, ko se zelo dobro počutimo, izbiramo takšno vedenje, da se nekdo, nekaj ali
določeno prepričanje v resničnem svetu približa sliki te osebe, stvari ali prepričanja
v našem svetu kakovosti. Skozi vse življenje ostajamo z našim svetom kakovosti v
tesnejšem stiku kot s čimer koli drugim.
Naš kakovostni svet vsebuje spoznanja, ki so za nas najpomembnejša. Četudi bi se še
tako trudili zanikati pomen teh spoznanj, tega ne moremo. Ko rečemo: »Vseeno mi
je,« preprosto ne govorimo resnice. Če je tisto, o čemer govorimo, v našem svetu
kakovosti, potem nam je to zelo pomembno. Cel božji dan skače naša zavest sem ter
tja po slikah v našem svetu kakovosti; iz zavesti jih namreč ne moremo izriniti.
Primeri teh slik so nove hiše, za katere varčujemo; nove službe, ki si jih tako želimo;
dobre ocene, ki so tako pomembne za našo prihodnost; moški ali ženske, s katerimi se
kanimo poročiti; in naši bolni otroci, ki se jim vrača zdravje. Pri alkoholikih je slika
alkohola tista, za katero tako hrepenijo; kockarji si ne morejo izbiti iz glave

poskakovanja kroglice na ruleti; revolucionarji novega političnega sistema, ki naj
zamenja tistega, ki ga tako sovražijo; verni pa slike nebes ali raja; v katerega upajo,
da bodo preživljali večnost.
(Glasser, 1998, s. 55 )
Ker učitelji in šola kot taka ne zadovoljujejo vseh temeljnih učenčevih potreb, niso v
učenčevem svetu kakovosti. Zato učenec med poukom poskuša zadovoljevati svoje
potrebe na druge načine, učitelji pa jih poskušajo prisiliti k sodelovanju in poslušnosti.
Najpogostejše metode siljenja (zunanjega nadzora) so:
- grožnje (»Če ne nehaš takoj klepetati, te pošljem k ravnatelju!«),
- sitnarjenje (»Že petkrat sem ti rekla, da nehaj klepetati!«),
- kričanje (»Tišina!«),
- pridiganje (»Pa saj si vendar vedel, da boš vprašan. Zakaj
se nisi učil? Tvoje starše bo sram zaradi tebe.«),
- dajanje za zgled (»Tvoj brat je bil bolj vesten!«),
- nalaganje krivde (»Kako si mogel – po vsem kar sem
storila zate?«),
- zaskrbljenost (»To zahtevam samo zato, ker me
skrbi, da tega ne boste znali v srednji šoli«),
- kritiziranje (»Ti si res neumna. Če boš tako
nadaljevala, ne vem kje boš na koncu pristala«),
- pretepanje,
- kaznovanje (»Ker nisi naredil domače naloge, boš
Slika 4: Metode zunanjega nadzora
cel teden brez telovadbe.«)… (Good, 1996, s. 9)
(N. Klemenčič)
In kaj naredijo otroci, kadar jih odrasli silijo? Planejo (kričijo, razbijajo, grozijo, se
stepejo, se napijejo, se zlažejo, zanosijo) ali se umaknejo (spijo, odidejo od doma,
ignorirajo, padejo v depresijo, kuhajo mulo, drogirajo se, vzamejo si življenje). (Good,
1996, s. 21)

Slika 5: Nekaj načinov, kako otroci planejo. (N. Klemenčič)

Slika 6 : Nekaj načinov kako se otroci umaknejo. (N. Klemenčič)
Otroci bodo starejšim sledili le, če bodo ti zadovoljevali njihove osnovne potrebe in
pri vzgoji uporabljali neprisilne metode (informiranje, spodbujanje, pohvala).

5 RAZISKOVALNI DEL
5.1 METODE
Za izdelavo najine raziskovalne naloge sva uporabili metodo ankete.
Anketirali sva 107 učencev iz 7. in 8. razreda naše šole, starih od 13 do 15 let. V
anketi je bilo 40 vprašanj pri katerih so anketirani odgovore obkroževali in 6 vprašanj
pri katerih so napisali lastno mnenje (priloga 1). Vprašanja so bila razdeljena v 3
sklope. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na učenčev odnos do šole, z drugim in tretjim
sklopom vprašanj pa sva želeli ugotoviti, kako zadovoljujejo osnovne potrebe učencem
učitelji, ki jih imajo učenci radi in tisti, ki jih učenci ne marajo.
Za obdelavo podatkov sva uporabili računalniški program Excel, za pisanje besedil pa
program Word.

5.2 REZULTATI
Na anketo je odgovorilo 107 učencev, od tega je bilo 57 fantov in 50 deklet. Največ
anketiranih deklet ima letos odličen uspeh (več kot tretjina), medtem ko pri fantih
prevladuje prav dober uspeh (40,4%) (graf 1).
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

50,0%
40,0%
30,0%

M

20,0%

Ž

10,0%
0,0%
5

4

3

2

Graf 1: Učni uspeh anketiranih učencev.
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Graf 2: Učni uspeh učencev in njihov odnos do
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ODNOS DO ŠOLE

Ugotovili sva, da odnos do šole ni tesno povezan z učnim uspehom učencev, saj
obstajajo odlični učenci, ki nikoli niso marali šole in zadostni učenci, ki imajo šolo še
vedno radi (graf 2). Več kot polovica učencev (enak odstotek deklet in fantov) si je
pred prvim razredom želelo v šolo (tabela 1 in tabela 2). Danes jih je navdušenih nad
šolo veliko manj (skoraj 16% fantov in le 10% deklet). Le 2% deklet in noben fant ni
spremenil mnenja o šoli na boljše. Skoraj polovica fantov (43,9%) in tretjina (30,0%)
deklet danes šole ne mara. Največ jih je mnenje spremenilo v tretjem (34,1%) in

petem razredu (31,8%). V drugem, sedmem in osmem razredu ni mnenja o šoli
spremenil nihče (graf 3).
Tabela 2: Kakšen odnos so imela dekleta do šole pred
prvim razredom in kakšnega imajo danes.

Tabela 1: Kakšen odnos so imeli fantje do šole pred
prvim razredom in kakšnega imajo danes.
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Graf 3: V katerem razredu so učenci spremenili mnenje
o šoli.
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Graf 4: Vzroki za spremembo mnenja o šoli.

Najpogostejši vzroki za spremembo mnenja o šoli so ocene (31,1%), metode
poučevanja (28,4%) in osebnost učitelja (17,6%) (graf 4). Nekateri učenci so navedli
kombinacijo več vzrokov.

5.2.2

ODNOS DO UČITELJEV
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Graf 5: Koliko učiteljev ne marajo fantje in koliko jih ne marajo dekleta.

Med učenci so velike razlike glede na to, koliko učiteljev ne marajo. Večina učencev
ne mara od enega do 7 učiteljev, v povprečju šest (graf 5). Iz grafa je razvidno, da so

dekletom učitelji malo bolj všeč kot fantom, vendar v povprečju med spoloma učencev
ni razlik.
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Graf 6: Koliko učiteljev imajo radi fantje in koliko dekleta.

Večini učencev je všeč od dva do šest učiteljev, v povprečju štirje. Med dekleti in
fanti ni večjih razlik (graf 6). Med razlogi, zakaj so nekateri učitelji učencem všeč in
zakaj jim nekateri niso, najbolj prevladuje osebnost učitelja, temu pa sledi način
poučevanja. Iz grafov 7 in 8 je razvidno, da učni uspeh, ki ga imajo učenci pri
določenem predmetu, ne vpliva bistveno na odnos do učitelja, ki ta predmet poučuje.

Graf 7: Zakaj so učencem učitelji všeč?
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Graf 8: Zakaj učencem učitelji niso všeč?

ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO LJUBEZNI

Zadovoljevanje potrebe po ljubezni smo ugotavljali z naslednjimi vprašanji:
1. Ali se mi zdi, da mi je učitelj-ica naklonjen-a, me ima rada ne glede na karkoli (ne
glede na slabe ocene ali manjše znanje)?
2. Ali si jemlje k srcu tako mene kot tisto, kar se z mano dogaja? (Mi pomaga, če ve,
da se mi godi krivica ali pa mi priskoči na pomoč, če česa ne razumem?)
3. Ali mi je na razpolago tako v dobrih kot slabih časih?

Učitelj, ki je učencem všeč, veliki večini zadovoljuje potrebo po ljubezni vsaj občasno
(graf 9), medtem ko učitelj, ki učencem ni všeč, te potrebe ne zadovoljuje, ne glede
na spol ali učni uspeh učencev.
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Graf 9: Kako zadovoljuje učencem potrebo po ljubezni učitelj, ki ga imajo učenci radi in učitelj, ki ga
učenci ne marajo.

5.2.4

ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO MOČI

Kako učitelji zadovoljujejo učenčevo potrebo po moči smo ugotavljali z naslednjimi
vprašanji:
4. Ali spoštuje moje mnenje?
5. Ali se počutim pomembno, kadar sem s tem učiteljem (to učiteljico)?
6. Ali spoštuje moje znanje in zmožnosti?
7. Me, ko ponavljamo pred testom, pusti do besede, čeprav ve, da moje ocene v
njenem/njegovem predmetu niso brilijantne?
8. Ali mi daje priznanje in me hvali?
Potrebo po moči učitelji učencem redkeje zadovoljujejo, kot potrebo po ljubezni
(graf 10), vendar jo učitelji, ki jih imajo učenci radi, občutno pogosteje kot pa
učitelji, ki jih učenci ne marajo.
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Graf 10: Kako učencem učitelji zadovoljujejo potrebo po moči.
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5.2.5

ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO ZABAVI

Z naslednjimi vprašanji sva ugotavljali, kako učitelji zadovoljujejo učenčevo potrebo
po zabavi:
9. Ali se pri pouku smejeva skupaj?
10. Ali si deliva lepe trenutke?
11. Ali se kdaj ob suplencah ali kadarkoli igrava skupaj (se pri njenem /njegovem
pouku včasih učimo skozi igro)?
12. Ali se skupaj učiva in pri tem zabavava?
13. Ali skupaj prihajava do odkritij?
14. Ali imava skupne prigode (dogodivščine)?
Potreba po zabavi je slabo zadovoljena celo pri učiteljih, ki so učencem všeč (graf 11),
medtem ko te potrebe učitelji, ki učencem niso všeč, skoraj nikoli ne zadovoljijo.
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Graf 11: Kako učitelji zadovoljujejo učenčevo potrebo po zabavi.

5.2.6

ZADOVOLJEVANJE POTREBE PO SVOBODI

Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na zadovoljevanje potrebe po svobodi:
15. Ali mi omogoča, da sem neodvisen/neodvisna?
16. Ali mi dovoljuje, da se učim po svoje?
17. Ali se ob tem učitelju/učiteljici počutim svobodno?
18. Ali tudi jaz odločam o tem, kaj bova kdaj naredila?
Tudi potreba po svobodi je na naši šoli bolj slabo zadovoljena. Učitelji dovoljujejo, da
se učenci učijo po svoje, vendar tudi učitelji, ki so učencem všeč, ne zadovoljujejo
povsem učenčeve potrebe po svobodi (graf 12).
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Graf 12: Kako zadovoljujejo učitelji učenčevo potrebo po svobodi.
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RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
Ugotovili sva, da si je večina učencev v predšolskem obdobju želela v šolo in da v tem
ni bilo razlik med fanti in dekleti. Z vstopom v šolo pa se je navdušenje začelo
manjšati. Prvi so spremenili mnenje že v prvem razredu, večina pa ga je spremenila v
tretjem (ko se pojavijo ocene) in v petem (predmetni pouk). Iz tega lahko sklepamo,
da šola oziroma učitelji v resnici niso uresničili pričakovanj otrok.
Hipoteze, da imajo šolo raje dekleta kot fantje, ne moreva potrditi. Izkazalo se je, da
je ljubiteljev šole nekoliko več med fanti kot med dekleti, pa tudi nasprotniki šole so
večinoma fantje. Dekletom je šola všeč le občasno.
Potrdimo pa lahko hipotezo, da je učiteljev, ki jih imajo učenci radi manj, kot tistih,
ki jih učenci ne marajo. V povprečju učenci ne marajo šestih učiteljev, radi pa imajo
le štiri. Razlik med dekleti in fanti ni, čeprav sva jih pričakovali. Na naši šoli imamo
zaposlene le tri učitelje, vendar izgleda, da to nima večjega vpliva na fante, kot na
dekleta.
Ugotovili sva tudi, da učni uspeh nima velikega vpliva na odnos učencev do šole.
Najbolj pomembna sta osebnost učitelja (kakšen je njegov odnos do učencev) in
njegov način poučevanja.

Slika : Ko med poukom primanjkuje zabave, (T. Persič)

Osnovne potrebe učencev (ljubezen, moč, zabava in svoboda) so na naši šoli bolj slabo
zadovoljene. Po predvidevanjih sva ugotovili, da je med učitelji, ki jih imajo učenci
radi in učitelji, ki jih učenci ne marajo, velika razlika v tem, kako zadovoljujejo
osnovne potrebe učencev. Učitelji, ki jih učenci ne marajo, ne zadovoljujejo skoraj
nobene učenčeve potrebe. Najslabše je zadovoljena potreba po zabavi (pri obeh
skupinah učiteljev), sledita pa ji potrebi po moči in svobodi. Izgleda, da učitelji, ki
jih imajo učenci radi, najbolje zadovoljujejo potrebo po ljubezni .
Vendar pa to ni dovolj. Učenec je srečen le, če so vse njegove potrebe enakomerno
zadovoljene. Čeprav ima učenec na pretek ljubezni, pa nič moči, zabave in svobode, ne
more biti srečen (Good, 1994). Če mu teh potreb ne zadovoljuje učitelj, si bo moral
poiskati drug način : s klepetanjem, čečkanjem po zvezkih in klopeh, pisanjem pisemc
sošolcem, izzivanjem učitelja,… Tako se pojavijo problemi z disciplino in učitelji se
zatečejo k prisili (Glasser, 1998). Učenca, za katerega učitelj želi, da bi bil v šoli
discipliniran, lahko zastrašuje in kaznuje, lahko mu vzbuja občutek krivde, lahko ga

skuša pridobiti na račun prijateljstva ali mu celo s serijo nagrad (zvezdic, točk)
utrditi vedenje, ki si ga želi od njega. Vendar »zunanji« ne morejo določiti, kaj bo
posameznika motiviralo. Učiteljeva nagrada je učencu nagrada le, če si je želi.
Podobno je s kaznijo.: nekomu predstavlja kazen le, če si je ne želi. Zato lahko opomin
predstavlja učencu nagrado in ne kazen, če tisti trenutek nadzoruje potešitev svoje
potrebe po moči tako, da se postavlja pred sošolci, kaj si upa (Lojk, 1996).

Slika : Tako nam je bilo dolgčas, da so med poukom nastale prave umetnije. (T. Persič in N. Klemenčič)

Glasser (1998) in Good (1994) pravita, da si ljudje drug drugemu zadovoljujemo
potrebe. Če učitelji tako slabo zadovoljujejo osnovne potrebe učencem lahko
domnevamo, da jih tudi učenci učiteljem ne. Zato se verjetno učitelji med poukom ne
zabavajo, ne čutijo se močni, ljubljeni in svobodni.
To pa je že tema nove
raziskovalne naloge.
Včasih nam kateri od učiteljev reče: »Ko se boste vi spremenili, se bom tudi jaz!«. Če
naj verjamemo Glasserju, naj bi ta povratna zveza res delovala. Zastavlja pa se nama
vprašanje: učitelj naj bi učil učence – torej - zakaj se ne bi spremenil najprej
učitelj?!
Šele ko bodo učitelji postopali tako, da bodo pri vojih učnih urah in raznih šolskih
dejavnostih zadovoljevali učenčeve potrebe, šola ne bo več »smotana« - ne za učence
in ne za učitelje.
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